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oekaki.pl - obstrukcja insługi programów do rysowania 

wersja 0.7 PL - Windows 7 x64 - 30.05.2016 

by gantzer 

 

Środowisko na jakim zrealizowany został niniejszy poradnik 

  system operacyjny zainstalowany na komputerze PC - Windows 7 x64 (wersja 64-bitowa) 

  przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 46.0.1 

  Java w wersji 8 update 91 (build 1.8.0_91-b15) 32-bitowa 

  tablet graficzny Wacom Intuos3 A4 - sterowniki w wersji 6.3.11-4 

  aplikacja JTablet w wersji 0.9.5 
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1.  Instalacja przeglądarki Mozilla Firefox 

 Żeby zainstalowad Firefoxa, należy przejśd pod poniższy adres i kliknąd "Pobierz za darmo", żeby ściągnąd 

instalator tej przeglądarki. 

 https://www.mozilla.org/pl/firefox/new/ 

  

 Następnie należy uruchomid pobrany instalator (w moim wypadku był to plik Firefox Setup Stub 46.0.1.exe, 

przy czym jego nazwa i wersje mogą ulegad zmianie) i przejśd przez proces instalacji.  

 Klikając na przycisk "opcje" można modyfikowad opcje instalacji. Ja zainstalowałem z poniższymi, klikając 

przycisk "Zainstaluj". 

https://www.mozilla.org/pl/firefox/new/
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2.  Instalacja środowiska Java 

 Aby zainstalowad (niezbędne do uruchomienia programów rysujących na oekaki.pl) środowisko Java,  należy 

analogicznie do rozdziału 1 pobrad instalator z oficjalnej strony. Poniżej znajduje się jej adres. 

 https://www.java.com/pl/download/ 

 Należy kliknąd na guzik "bezpłatne pobieranie oprogramowania Java". 

 

 Po kliknięciu na przycisk nastąpi przejście do następnego ekranu i pojawia się przycisk do pobrania  Javy w 

wersji dla wykrytego przez stronę internetową systemu operacyjnego. Należy go nacisnąd, by ściągnąd odpowiedni 

dla systemu instalator Javy. 

 

 Pobrany zostanie plik jxpiinstall.exe, który należy następnie uruchomid. Po uczynieniu tego,  należy nacisnąd 

przycisk "Install >" ; by zmienid lokalizację instalacji należy zaznaczyd pole "change destination folder". Gdy pozostawi 

się je niezaznaczonym, Java zainstaluje się domyślnie na partycji z  systemem Windows.    

https://www.java.com/pl/download/
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 Mała wskazówka: aby razem z Javą nie zainstalowad sobie przypadkiem zbędnych śmieci, polecam odznaczyd 

domyślnie zaznaczone pole "install Amazon asistant",  jak zostało przedstawione poniżej. By rozpocząd właściwą 

instalację, należy nacisnąd przycisk  "Next >".  

 

 Po udanej instalacji należy nacisnąd przycisk "Close". 
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 Po zamknięciu okna instalatora powinno się automatycznie otworzyd okno Firefoxa z otwartą stroną 

internetową o poniższym adresie. 

 http://java.com/pl/download/installed8.jsp 

 

 Na tym etapie najlepiej zamknąd to okno i uruchomid Firefoxa ponownie, wprowadzid powyższy adres www 

i dopiero wtedy kliknąd na przycisk "Weryfikacja wersji oprogramowania Java".  Jak wskazuje komunikat na stronie, 

należy się upewnid, że obsługa języka JavaScript w przeglądarce jest włączona. W programie Firefox w wersji 46.0.1 

jest ona domyślnie włączona i można wyłączad ją za pomocą rozszerzeo takich jak NoScript lub Ghostery, także 

ewentualnych problemów z JavaScriptem należy szukad w ustawieniach tych dodatków, jeżeli są one zainstalowane. 

 Jeśli wszystko się powiodło, po wciśnięciu przycisku na stronie powinien się ostatecznie pojawid poniższy 

komunikat. Jeśli nie udała się weryfikacja, należy przejśd do punktu 3.1. 

http://java.com/pl/download/installed8.jsp
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 Opcjonalnie można sprawdzid również, czy Java zainstalowała swoją wtyczkę w Firefoksie. Aby to uczynid, 

należy w pasku adresu przeglądarki wprowadzid poniższe polecenie. 

 about:addons 

 Po wejściu na stronę, wyświetlona zostanie lista wszystkich dodatków w Firefoksie. Jeśli wśród nich znajduje 

się przedstawiona poniżej pozycja "Java (TM) Platform SE 8 U91" i nie jest ona zablokowana przez przeglądarkę, to 

wszystko jak do tej pory wydaje się byd w porządku.  
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3.  Konfiguracja Javy 
 

 Krytycznym aspektem dla działania programów na Oekaki jest dobra konfiguracja Javy. Aby je zmienid, należy 

wejśd w opcję "Java (32-bitowy)" z poziomu Panelu Sterowania. Aby się tam dostad, należy nacisnąd Windowsowy 

przycisk "Start" i w okienku wyszukiwania ("wyszukaj pliki i programy") wpisad frazę "panel sterowania" i wybrad 

odpowiednią opcję, jak zostało przedstawione poniżej. 

 

  
 

 Następnie należy kliknąd w strzałkę skierowaną w dół, która znajduje się na prawo od przycisku "Panel 

sterowania" w pasku nawigacji i wybrad z rozwijanej listy opcję "wszystkie elementy panelu sterowania". Zostało to 

przedstawione poniżej. 

 

 
 

 Wyświetlą się wszystkie elementy Panelu sterowania, z których należy wybrad opcję "Java (32-bitowy)". 
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 Panel Sterowania Javy (Java Control Panel) posiada 5 zakładek: General, Update, Java, Security i Advanced, z 

których najistotniejsze to Security i Advanced. 
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3.1. Zakładka Security 

 

 
 

 Bardzo ważne jest, aby opcja "Enable Java content in the browser" była zaznaczona, gdyż ona dopuszcza 

osadzenie apletów (aplikacji Javy na stronie www), a programy do rysowania na Oekaki są właśnie apletami. Należy 

więc ją zaznaczyd.  

 Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, to: 

 nie uda się weryfikacja po instalacji Javy, opisana w rozdziale 2; 

  Nie będzie również wtyczki Javy ("Java (TM) Platform SE 8 U91") w liście wtyczek we Firefoksie (patrz 

rozdział 2); 

  Przy włączaniu programu do rysowania na Oekaki wyświetli się komunikat "JAVA NOT SUPPORTED!". 

 

 Poniżej znajdują się opcje wyboru poziomu bezpieczeoswa "Security level for applications not on the 

Exception Site lit", które nie mają większego znaczenia, ponieważ strona oekaki  i tak zostanie dodana do wyjątków, 

których te opcje nie dotyczą.  

 

 "Exception site list" to lista stron z wyjątkami, do której należy dodad pozycję z adresem oekaki. Aby to 

uczynid, należy nacisnąd przycisk "Edit Site List...". Wyświetlone zostanie okienko z listą stron www, przedstawione 

poniżej.  
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 Aby dodad pozycję należy nacisnąd  przycisk "Add", w tabeli wybrad nowododany wiersz, w polu "Location" 

wprowadzid poniższy adres i nacisnąd Enter. 

 

 http://oekaki.pl 

 

 Pojawi się przedstawione poniżej okienko z ostrzeżeniem; należy nacisnąd  "Continue", a pozycja zostanie 

dodana do listy. 

 

 
 

 Dla celów testowych związanych z aplikacją JTablet (patrz rozdział 4), należy powtórzyd powyższe kroki  i 

dodad do listy kolejny, poniższy adres. 

 

 http://jtablet.cellosoft.com/test.html 
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 Lista powinna wyglądad jak zostało przedstawione poniżej (kolejnośd pozycji nie ma znaczenia).  

 

 
 

 Następnie należy nacisnąd przycisk "OK". Nastąpi powrót do zakładki "Security". Aby potwierdzid zmiany, 

należy nacisnąd przycisk "Apply".  

 

 

3.2. Zakładka Advanced 

 

 Po przejściu na zakładkę Advanced wyświetlona zostanie lista zaawansowanych ustawieo. Należy tam 

upewnid się, że opcja "Mozilla Family" w grupie "Default Java for browsers" jest zaznaczona, co zostało 

przedstawione poniżej. 
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 Należy też upewnid się, że zaznaczona jest opcja "Allow user to grant permissions to signed content", która 

znajduje się w grupie "Execution Environment Security Settings". Na koniec należy potwierdzid zmiany naciskając 

przycisk "Apply", lub potwierdzid zmiany i zamknąd okno Java Control Panel przez naciśnięcie przycisku "OK".  

 

Mała wskazówka: aby ustrzec się na przyszłośd przed reklamami przy instalacji bądź aktualizowaniu Javy, można 

zaznaczyd opcję "Suppress sponsor offers when installing or updating Java" z grupy Miscellaneous (znajduje się ona 

na samym dole listy opcji). 

 

 Bardzo ważne jest, żeby po zmianie ustawieo Javy wyłączyd i włączyd ponownie przeglądarkę Firefox! 
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4.  JTablet 
 

 JTablet jest małą aplikacją, dzięki której częśd programów na oekaki.pl będzie obsługiwała funkcjonalnośd siły 

nacisku piórka dla tabletów graficznych.  Pobiera się ją z oficjalnej strony (http://jtablet.cellosoft.com/); znajdują się 

na niej również wersje JTabletu dla systemów operacyjnych Linux i Mac OS X, których ten poradnik (na razie) nie 

omawia. 

 

4.1. Instalacja aplikacji JTablet 

 

 Poniżej znajduje się bezpośredni odnośnik do instalatora JTabletu dla Windowsa w wersji 0.9.5, który należy 

pobrad. 

 

 http://sketchstudio.cellosoft.com/downloads/JTabletSetupv0.9.5.exe 

 

 Z pobranych plików należy potem uruchomid plik JTabletSetupv0.9.5.exe.  

W oknie instalatora należy wybrad język, nacisnąd "OK", a w kolejnym oknie nacisnąd przycisk "Next >". Wyświetlone 

zostanie okno wyboru komponentów. Wszystkie opcje w liście "Select components to install"  powinny byd 

zaznaczone, tak jak zostało przedstawione poniżej. Następnie należy ponownie nacisnąd "Next >". 

 

 
 

 W następnym oknie można sprecyzowad, gdzie JTablet ma byd zainstalowany, domyślnie ustawiona jest 

partycja systemowa. Nie ma konieczności zmiany ścieżki, można po prostu nacisnąd przycisk "Install" na tym etapie.  

 

 Po instalacji należy nacisnąd "Next >", a następnie "Finish", a JTablet zostanie zainstalowany. Należy wyłączyd 

i włączyd ponownie przeglądarkę Firefox po tym kroku. 

  

http://sketchstudio.cellosoft.com/downloads/JTabletSetupv0.9.5.exe
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4.2. Testowanie aplikacji JTablet 

 

 Nie jest to koniecznośd, jednak warto sprawdzid, czy JTablet działa poprawnie, by wyeliminowad potencjalną 

przyczynę ewentualnych problemów później. Aby to zrobid, należy upewnid się, że strona o poniższym adresie 

została dodana do listy wyjątków (Rozdział 3.1), a następnie wejśd na nią przez przeglądarkę Firefox. 

 

 http://jtablet.cellosoft.com/test.html 

 

 Po wejściu na nią, strona powinna wyglądad jak przedstawiona poniżej. 

 

 
 

 Na tym etapie należy kliknąd kursorem wewnątrz szarego pola z białym klockiem.  Po kliknięciu, z ikony 

klocka na lewo od adresu www w pasku adresu Firefoxa pojawi się dymek z pytaniem o pozwolenie, przedstawiony 

poniżej. Należy nacisnąd tam opcję "Pozwól i zapamiętaj", jeśli nie chce się już następnym razem przechodzid przez 

ten etap.  

 

http://jtablet.cellosoft.com/test.html
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 Wyświetli się następnie przedstawione poniżej okienko z komunikatem o pozwoleniu na uruchomienie 

aplikacji. Należy nacisnąd przycisk "Run". 

 

 
 

 Następnie aplet testowy JTablet powinien wyświetlid się na stronie i przy próbie rysowania wewnątrz białego 

obszaru powinien byd wykrywany nacisk piórka tabletu, co przedstawione jest poniżej.  

 



Strona 17 z 22 
 

 
 

4.3. Aplikacja testowa działa, a sam JTablet nie 

 

 Może dojśd do sytuacji, w której aplikacja testująca, czy JTablet działa uruchamia się poprawnie, ale już sam 

JTablet nie działa, co można zauważyd po tym, że: 

 w nawiasie pogrubionego tekstu zamiast wersji JTabletu (0.9.5 BETA), jest informacja "couldn't load"; 

 przy próbie rysowania piórkiem wewnątrz obszaru apletu nie jest wykrywany nacisk - zamiast tego pojawia 

się tylko jednolita gruba linia. 

Taka sytuacja została przedstawiona na poniższym obrazku. 
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 Niestety problem może się pojawid nawet wtedy gdy Java i JTablet zostały zainstalowane poprawnie i działały 

przez pewien czas, po czym samoistnie nacisk piórka przestał byd wykrywany. Nie musi byd to problem z samym 

JTabletem, może to byd też kwestia sterowników tabletu.  

 Wskazówką dotyczącą źródła problemu jest tekst, który wyświetli się przy dolnej krawędzi wewnątrz obszaru 

do rysowania. 

 

Poniżej znajduje się lista (do rozbudowy) takich potencjalnych komunikatów: 

 

 "JTablet error: Tablet not avaliable." - JTablet działa, ale uważa, że tablet jest niedostęny. Należy wówczas 

przywrócid kopię zapasową ustawieo sterowników tabletu(sprawdzone dla tabletów Wacom - patrz pkt. 6.1), lub 

odinstalowad i zainstalowad ponownie sterowniki. 

 "Jtablet not found [...]" - JTablet nie został zainstalowany poprawnie, należy przejśd do pkt 4.1 i wykonad 

ponownie zawarte w nim kroki.  
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5.  Uruchamianie aplikacji na oekaki.pl 
 Poniżej znajdują się punkty dotyczące poszczególnych aplikacji i jak wygląda ich uruchamianie po wykonaniu 

kroków z rozdziałów 1-4.  
 

5.1. ChibiPaint 

 

 Przy uruchamianiu programu ChibiPaint po raz pierwszy, pojawi się okno z zapytaniem o uruchomienie 

aplikacji, które ostrzega o ryzyku bezpieczeostwa. Należy zaznaczyd opcję "I accept the risk and want to run this 

application.", a następnie nacisnąd przycisk "Run", co zostało przedstawione poniżej.  

 

 
 

 W tym momencie aplet ChibiPaint powinien się uruchomid i działad bez problemu, jak również powinien byd 

wykrywany nacisk piórka. 

 

5.2. OekakiBBS 

  

 OekakiBBS jest starym programem, który pochodzi jeszcze sprzed czasów apletów "podpisywanych" 

certyfikatami, więc przy próbie uruchomienia powinno wyświetlid się jedynie okno dialogowe przedstawione poniżej. 

Wystarczy nacisnąd przycisk "Run", by uruchomid aplikację. 
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5.3. PaintBBS 

Patrz punkt 5.2. 

5.4. PaintChat 

 

 Przy próbie uruchomienia PaintChata wyświetlone zostanie okno jak w punkcie punktu 5.1. Należy wówczas 

zrobid z nim to, co opisane jest w punkcie 5.1. 

  

 Po uczynieniu tego, może zostad wyświetlone jeszcze jedno okno dialogowe, przedstawione poniżej. Pyta 

ono, czy zablokowad "potencjalnie niebezpieczne" komponenty. Należy nacisnąd przycisk "Don't Block", by przejśd 

dalej. 

 
 

 Następnie pojawi się okienko jak w punkcie 5.2, i należy postąpid analogicznie jak przy pierwszym oknie, 

naciskając "Run". W sumie przy pierwszym uruchomieniu PaintChata mogą wyświetlid się 3 okienka dialogowe, nie 

należy się nimi zniechęcad, tylko cierpliwie iśd do przodu. 

 

5.5. Shi Painter 
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 Patrz punkt 5.2. Po uruchomieniu, gdy wszystko będzie działało poprawnie, warto sprawdzid, czy działa 

wykrywanie nacisku piórka. W programie ShiPainter można to zrobid przez naciśnięcie kwadracika z flagą, 

znajdującego się w prawym górnym rogu obszaru do rysowania.  Jeśli JTablet działa poprawnie,  wyświetli się 

wówczas okienko z ustawieniami rozmiaru i przezroczystości pędzla w programie, co zostało przedstawione poniżej; 

narysowana strzałka wskazuje położenie kwadracika z flagą. 

 

 
 

5.6. Shi Painter Pro 

 

 Patrz punkt 5.5. 
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6.  Bonus 
 

6.1. Uwagi do tabletów i sterowników marki Wacom 

 

 Sterownik tabletu może mied zły dzieo i posypad się praktycznie bez żadnego wyraźnego powodu, wtedy przy 

próbie uruchomienia "Właściwości tabletu Wacom" pojawi się okienko z komunikatem "STEROWNIK 

TABLETU NIE ZOSTAŁ ODNALEZIONY"; należy wtedy uruchomid  "Narzędzie pliku preferencji tabletu Wacom" 

i przywrócid kopię zapasową ustawieo, a problem powinien zostad zażegnany - no chyba że ktoś nieopatrznie 

sobie takiej kopii nie zrobił, co jest wskazane po każdej zmianie ustawieo tabletu. Nawet wtedy można ją 

wykonad, użyd jej do przywrócenia ustawieo i  to powinno pomóc. 

 

6.2. Ugabuga 

 

 Jeśli posiadasz wartościową informację/know-how, która może pomóc społeczności oekaki.pl z problemami 

natury technicznej i powinna się tutaj znaleźd,  pytania, pisz PW do autora 

(http://oekaki.pl/comment/compose/gantzer/) , albo do administratora(http://oekaki.pl/comment/compose/cml/), 

a postaramy się uzupełnid braki. 

http://oekaki.pl/comment/compose/gantzer/
http://oekaki.pl/comment/compose/cml/

