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Φύλλο Εργασίας 4 
 
Εγκατάσταση απαραίτητων λογισμικών 
Προκειμένου να συνδέσετε το scratch με το WeDo 2.0, θα χρειαστείτε να αγοράσετε ένα 
Αντάπτορα Bluetooth 4.0 BLED 112 π.χ. (https://www.why.gr/καταστημα/lego-education/wedo-2-
0/bled-112/ ή https://eduk8.gr/product/bled-112/).  
Στην συνέχεια θα πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε τον driver για Windows 7, 8, 8.1 
(στα windows 10 εγκαθίσταται αυτόματα), από τον σύνδεσμο http://www.picaxe.com/BLED112-
Bluetooth-USB-Dongle/. 
Στην συνέχεια πρέπει να μεταβείτε στην διαχείριση συσκευών και να εγκαταστήσετε τον driver για 
την συσκευή που δεν έχει αναγνωρισθεί, κάνοντας δεξί κλικ και ενημέρωση driver. 
Ένα ακόμα λογισμικό που θα χρειαστείτε οπωσδήποτε είναι είναι το S2bot από την PICAXE, το 
οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από τον σύνδεσμο http://www.picaxe.com/Teaching/Other-
Software/Scratch-Helper-Apps/ και στην συνέχεια να εγκαταστήσετε το εκτελέσιμο αρχείο. 
Τέλος εφόσον δεν το έχετε εγκαταστήσει θα χρειαστείτε και το Scratch 2, το οποίο μπορείτε να 
κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας από τον σύνδεσμο 
https://scratch.mit.edu/download/scratch2 
 
Δραστηριότητα: 
1. Κατεβάστε από τον σύνδεσμο http://www.picaxe.com/BLED112-Bluetooth-USB-

Dongle/ τον driver για το Bluetooth adaptor. Στην σελίδα θα βρείτε πληροφορίες για 
τον adaptor και ένα σύνδεσμο από τον οποίο θα κατεβάσετε το zip αρχείο. 

2. Αποσυμπιέστε το συμπιεσμένο αρχείο που μόλις κατεβάσατε 
3. Τοποθετήστε τον BLED 112 Adaptor στον υπολογιστή και περιμένετε να δείτε αν θα 

εντοπιστεί αυτόματα ο driver 
4. Εφόσον δεν εντοπιστεί αυτόματα, μεταβείτε στην διαχείριση συσκευών, κάνετε δεξί 

κλικ πάνω στο Low Energy Dongle και στην συνέχεια επιλέξτε ενημέρωση 
προγράμματος οδήγησης. Στο παράθυρο διαλόγου που θα ανοίξει επιλέγετε 
«αναζήτηση προγράμματος οδήγησης στον υπολογιστή μου» και βρίσκετε τον φάκελο 
που κατεβάσατε στο προηγούμενο βήμα (windrv/) και αφού συμφωνήσετε στην 
εγκατάσταση του οδηγού περιμένετε μέχρι να τελειώσει η εγκατάσταση. 

5.  Κατεβάστε από τον σύνδεσμο http://www.picaxe.com/Teaching/Other-
Software/Scratch-Helper-Apps/ το  S2Bot App for Windows (MSI) 

6. Ανοίξτε το αρχείο και ακολουθήστε τα βήματα εγκατάστασης (προσοχή καλό είναι να 
επιλέξουμε να μπορεί να χρησιμοποιεί το S2Bot κάθε χρήστης του υπολογιστή) 

7. Αφού τελειώσει η εγκατάσταση ανοίξτε την εφαρμογή και από την λίστα επιλογής 
διαλέξτε το LEGO WeDo 2.0 
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8. Πατήστε scan for devices και πατήστε το πράσινο κουμπάκι επάνω στο hub του WeDo 
2.0 και μόλις εμφανισθεί το όνομα της συσκευής σας στο παράθυρο διαλόγου απλά 
κάνετε κλικ επάνω του και περιμένετε να γίνει πράσινο και αυτό ήταν συνδέθηκαν.  


