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УПОТРЕБА ГРАФИЧКЕ ТАБЛЕ НА

WINDOWS
ОПЕРАТИВНОМ СИСТЕМУ
Wacom One by у оригиналном паковању садржи графичку таблу, USB кабл, оловку и
резервне мине.
Први корак је да графичку таблу и рачунар повежете USB каблом. Након тога је
потребно у интернет прегледачу (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge,
Opera,…) откуцати: https://www.wacom.com/en-us/getting-started/one-by-wacom и ту
одабрати:
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Када се инсталациони фајл преузме са Интернета, покренути га (двокликом) и затим
одабрати:

Након завршене инсталације одабрати опцију “Restart now”. Ваш рачунар ће се
рестартовати.
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Када се ваш рачунар укључи и систем подигне, аутоматски ће се отворити прозор
Wаcом апликације, можете га спустити (минимизовати) или затворити.
Ваша графичка табла је сада спремна.

УПОТРЕБА
Графичку таблу можете користити за писање у програмима OneNote или OpenBoard.

1) Microsoft OneNote
Отворите Microsoft OneNote, а затим унесите своје податке за Microsoft налог.
Након тога, кликнути на + . То ће направити нови радни лист на којем можете
писати.

Прозор овог програма можете делити (share) на Wеbеxу за потребе предавања.
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2) OpenBoard
Преузети програм са адресе: https://openboard.ch/index.en.html
Одабрати уоквирену опцију:

Када је инсталациони фајл преузет, покренути га (двокликом) и затим одабрати “ОК” у
прозору за избор језика:

Кликнути на “Next” два пута, а затим штриклирати прву понуђену опцију и поново
кликнути на next, и затим на “install”.
Након довршене инсталације, програм OpenBoard ће се сам покренути.
У случају да се програм не покрене аутоматски, покренути га двокликом на иконицу:
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Изглед радног простора:

Након употребе, програм затворити кликом на уоквирену опцију у горњем левом углу.
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А затим кликнути на “Quit”.

Уколико постоји проблем у неусклађености позиција у програму у којем
радите и на самој графичкој табли – испратите кораке у наредном
одељку.
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КАЛИБРАЦИЈА (МАПИРАЊЕ) ГРАФИЧКЕ ТАБЛЕ
Отворите програм који сте на почетку инсталирали тако што ћете у претрагу унети
„Wacom tablet properties“.
Када се програм отвори кликнути на уоквирено поље.

Затим у пољу „Tablet area:“ одабрати „Portion“.
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Након тога се аутоматски отвара нови прозор где је могуће извршити промену
активног дела таблета. Могуће је смањити га по обе димензије, и то на два начина:
смањивањем црвеног правоугаоника или ручним уношењем тачних димензија.
На слици испод указано је на црвени правоугаоник који се може изменити.

На овај начин сте променили површину таблета која је активна.

Употреба на ГНУ/Линукс опер. систему
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УПОТРЕБА ГРАФИЧКЕ ТАБЛЕ НА
ГНУ/ЛИНУКС
ОПЕРАТИВНОМ СИСТЕМУ

УБУНТУ
На почетку је потребно отворити Веб прегледач (Chrome, Firefox,…) и отићи на адресу:
https://github.com/linuxwacom/xf86-input-wacom/wiki/Building-The-Driver
Затим кликнути на уоквирени линк:
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Након што се линк отвори, на средини те веб-странице кликнути на уоквирени линк:

Архива ће се аутоматски преузети (најчешће у Downloads или Desktop).
Отворити терминал, и затим се позиционирати у директоријум где је скинута архива.
Испратити наредне кораке:
1.

Отпаковати (Extract files) архиву командом: tar -xf input-wacom-0.46.0.tar.bz2

2.

Позиционирати се у отпаковани директоријум: cd input-wacom-0.46.0/

3.

Покренути команду: sudo –s

4.

Укуцати лозинку налога који користите

5.
Покренути команду: sudo if test -x ./autogen.sh; then ./autogen.sh; else
./configure; fi && make && sudo make install || echo "Build Failed"
6.

Сачекати око пола минута

7.

Покренути команду: sudo reboot

Након рестарта, Ваша табла је спремна за употребу.

УПОТРЕБА
Графичку таблу сада можете користити за потребе предавања.
Можете искористити неки од бесплатних онлине сервиса за таблу попут:
https://awwapp.com/# или
https://www.twiddla.com/ .
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