
Time 

از   Create an A4 Posterدر Spoken Tutorialبه 00:01 استفاده .Inkscapeبا آمدید   خوش

00:07 : گیریم         می یاد را موارد این برنامه این در

دادن  00:10 Document propertiesتغییر

و A4 posterطراحی 00:12

00:14 Save    در پوستر pdfکردن

از       00:17 من برنامه این ضبط برای

Ubuntu Linux 12.04 OS 
Inkscape 0.48.4 نسخه . کنم   می استفاده

00:19 

00:22 

00:26 Inkscape . کنیم    می باز را

. Fileبه   00:28 .Newبروید  کنید    کلیک را

پیشفرض      00:32 های اندازه .canvasاینها داریم    که میباشند

00:37 Canvas      در پیشفرض صورت به .A4 sizeمن باشد   می

00:41 . گذارم          می هست که صورتی همان به را این من

پس         00:44 باشد نمی شما سیستم در .A4 sizeاگر کنید    انتخاب را

00:49 . دهیم        می تغییر را تنظیمات از بعضی حال

. Fileبه   00:51 .Document propertiesبروید  کنید    کلیک را

00:54 . کنیم                   پیدا را مختلف های گزینه و ها تب آن در میتوانیم ما که میشود باز ای محاوره کادر

00:59 . گیریم        می یاد یکی یکی آنها مورد در

تب   01:03 اولین کشویی   Pageدر .Default unitsلیست کنید    کلیک را

واحد              01:08 که کنید توجه میکنم کلیک یکی یکی را آنها من که .rulerوقتی کند    می تغییر

را    01:13 واحد .pixelsمن گذارم   می

.Backgroundگزینه  01:16 کند          می کمک زمینه رنگ و شفافیت تغییر به

میکنیم      01:21 کلیک را آن .dialog boxوقتی شود     می نمایان جدید

01:24 RGB sliders . دهید       حرکت راست و چپ به را



01:29 
کردن     روئت قابل راست    alpha sliderشما  canvasدر   background colourبرای سمت به را

. دهید  حرکت

مقدار     01:35 به شفافیت .RGBحال کند      می تغییر شده انتخاب

01:40 
گزینه       در رنگ که کنید پنجره   backgroundتوجه تغییر     Document propertiesدر من حرکت با

 . کند  می

01:47 Alpha slider . ببندید          را ای محاوره کادر و بیاورید چپ سمت به

.Page sizeزیر  01:52 بینیم       می را زیادی های گزینه

اندازه         01:55 میتوانیم ها گزینه این از استفاده .canvasبا دهیم    تغییر را

در         02:00 تغییرات میکنم کلیک من که .canvasوقتی ببینید   را

را    02:04 صفحه .A4اندازه داریم    می نگه

02:08 Orientation    به میتوان .Landscapeیا   Portraitرا دهیم   تغییر

در          02:12 تغییرات و کنید کلیک را گزینه دو .canvasهر ببینید   را

طول      02:17 و عرض میتوانیم پارامترهای      canvasما از استفاده با .Heightو  Widthرا دهیم   تغییر

کشویی  02:23 .Unitsلیست           . دهیم    تغییر خود احتیاج مطابق را واحدها میتوانیم ما اینجا کنید کلیک را

به     02:31 را واحدها .pixelsحال دهیم    می تغییر

.Resize page to contentگزینه  02:34 کنید    کلیک را

02:37 . شوند        می باز داریم که مختلف های گزینه

02:41 . کنیم           تنظیم اینجا در ها کناره کل برای حاشیه میتوانیم ما

دکمه       02:45 باید حاشیه تنظیم از .Resize page to drawing or selectionبعد کنید    کلیک را

گزینه    02:51 در .Borderسپس بینیم          می اینجا در تأیید کادر گزینه سه ما

یک         02:57 ابتدا ها گزینه این دادن نشان .ellipseبرای کشم   می

کادر          03:03 یعنی میسازد را صفحه کادر اول .canvasگزینه ببینیم    میتوانیم را

03:08 .       . شود      می ناپدید کادر که میبینید کنید تأیید عدم را گزینه این

03:13 . شود             می نمایان دوباره کادر که میبینید کنید تأیید را گزینه دوباره سپس

03:18 . شود                می دیدن قابل خوبی به پس میکند تنظیم را نقاشی بالی در کادر دوم گزینه



در              03:25 که ببینید و کنید تأیید عدم و تأیید را گزینه این .canvasدوباره شود    می چه

سایه    03:31 سوم .canvasگزینه دهد          می نشان پایین و راست سمت در را

03:36 . است                 تر کلفت دیگر طرف دو از پایین و راست سمت کادر اینجا در که کنید توجه

03:42 . شود              می ناپدید سایه این که ببینید و کنید تأیید عدم را سوم گزینه

03:47 . کنیم            استفاده خود احتیاج طبق را ها گزینه این تمامی میتوانیم ما

گزینه   03:52 .Border colorبا بگیریم        تصمیم کادر رنگ مورد در میتوانیم

03:57 . گذاریم       می کادر برای را پیشفرض رنگ

تب   04:01 .Guidesسپس کنید    کلیک را

04:03 Guides           در را گرافیک و متن که میکند کمک شما . canvasبه کنید   تنظیم

اینجا      04:08 در میتوانید .ruler guidesشما کنید    ایجاد را

04:12 Ruler      و کنید کلیک را .guidelineعمودی بکشید   را

04:15 . کنید         تأیید عدم و تأیید را اول گزینه حال

که    04:19 کنید توجه .canvasدر  guidelineو شود      می ناپدید و نمایان

04:25 Guide color  رنگguideline. باشد   می

04:28 Highlight color  رنگguideline.   , باشد        می میشود داده حرکت جایی به که زمانی

پیشفرض   04:33 .highlightو guideرنگ است        شده داده نشان اینجا در

04:37 . دهید      تغییر را آن میتوانید شما

04:41 . کنم       می انتخاب را پیشفرض رنگ من

04:44 
نزدیکترین  bounding boxیا objectsکردن  snapبه Snap guides while draggingگزینه به

guidelines. میکند        کمک میشوند داده حرکت که وقتی

تب   04:52 .Gridsسپس کنید    کلیک را

04:54 
میتوانیم         ما گزینه این از استفاده پشت    gridبا تنظیم     canvasدر  artworkکه را میشود نمایان

کنیم.

05:00 Grids     درست دادن قرار .canvasدر  objectsبه شوند       نمی پرینت ولی میکند کمک

05:07 . کنید     کلیک را کشویی لیست



05:09 Rectangular grid  وAxonometric grid   نوع .gridsدو باشند     می دسترس  در

05:16 Rectangular grid      دکمه و کنید انتخاب .Newرا کنید     کلیک را

زمینه   gridبلفاصله  05:20 . canvasدر گیرد   می شکل

میتوانیم         05:25 دسترس در های گزینه از استفاده .grid propertiesبا کنیم       تنظیم خود نیاز طبق را

دکمه      05:31 کردن کلیک با میتوانیم     Removeما پایین .gridدر کنیم    حذف را

برای         05:36 ها گزینه میتوانید روش همین .Axonometric gridبه کنید    امتحان را

در    05:41 ها .3گزینه شد            خواهند داده آموزش مجموعه این پیشرفتهتر برنامههای در بعدی تب

05:47 . کنیم        می شروع را پوستر کردن ایجاد حال

من    05:50 ابتدا . guidelineو  ellipseپس کنم    می حذف را

05:53 . کنیم         می طراحی را زمینه ابتدا خود پوستر برای

05:58 Rectangle tool . کنید   کلیک را

کل      06:00 که بزرگ مستطیل .canvasیک بکشید     را بپوشاند را

06:06 . کنید     روشن آبی را آن

. header areaسپس  06:08 بکشید    بال در را

پایین   footer areaو  06:16 از     canvasدر استفاده .Bezier toolبا

06:23 . کنیم      می آبی را آن ما

.Spoken Tutorial logoحال  06:25 کنیم     می وارد را

لینک     06:28 در آرم .Code Filesاین باشد     می دسترس در

کنید      . 06:32 متوقف را برنامه ابتدا و     Code Filesپس کنید کلیک .zip fileرا کنید    دانلود را

میخواهید          unzipرا  folderحال  06:39 که جایی در خود سیستم در و کنید. saveکنید

. Inkscape documentبه  06:45 گردیم    برمی خود

منوی   06:47 . Fileبه .Importبروید  کنید    کلیک را

که   folderبه  06:51 .logoجایی بروید     است شده ذخیره

06:54 Spoken Tutorial logo     و کنید انتخاب .Openرا کنید    کلیک را

میشود      .  06:59 باز جدید ای محاوره . OKکادر کنید   کلیک را



.canvasوارد  logoحال  07:03 شود    می  ما

را   pixels 100×100به  07:06 .Resizeآن کنید 

چپ        07:09 سمت بالیی گوشه در را . header areaآن دهید  قرار

متن   07:14 .Spoken Tutorialحال کنید    تایپ را

را   07:18 .Boldآن کنید 

به      07:20 را متن فونت .48اندازه دهید   تغییر

راست      07:24 سمت در را . logoآن دهید  قرار

متن     “ 07:27 این از .partner with us...help bridge the  digital divideبعد کنید”    تایپ را

به     07:35 را فونت .20اندازه دهید   تغییر

07:39 . کنیم      می اضافه را متنی حال

در       07:42 متن از نمونهای قبل از .LibreOffice Writer documentمن ام       کرده ذخیره خود سیستم در

در    07:47 متن نمونه .Code Filesاین باشد      می شما دسترس در

در    07:51 را .folderآن کنید      پیدا خود شده ذخیره

پوستر          07:54 خالی فضای در را متن این من . pasteو  copyحال کنم   می

به     08:00 را فونت .28اندازه دهید   تغییر

08:04 . کنید     تنظیم را خطوط فاصله

08:06 bullets. دهید           قرار جمله هر از قبل و کنید ایجاد را

08:10 . کنیم         می اضافه آن زیر در تصویر دو ما

یکی       08:13 یکی را آنها قبل .importمثل کنید 

در     08:17 را آنها .images folderمن ام    کرده ذخیره

در   08:20 تصاویر .Code Filesاین میباشد     شما دسترس در

در     08:24 را آنها .folderلطفًا کنید      پیدا خود شده ذخیره

و     08:27 انتخاب را .resizeتصاویر کنید 

08:30 . ببرید      پوستر پایین به را آنها

در      08:33 را تماس جزئیات .footer areaما نویسیم   می



از      08:37 را متن دیگر کنید. pasteو  copyخود  LibreOffice Writer documentیکبار

به     08:42 را فونت .18اندازه دهید   تغییر

. posterحال  08:45 باشد    می آماده ما

فرمت       08:47 در چگونه میگیریم یاد .pdfسپس کنیم   ذخیره

و   Fileبه  08:51 . Save Asبروید کنید   کلیک را

08:55 . شود      می نمایان ای محاوره کادر

08:58 Folder .   , کنید       انتخاب کنید ذخیره آن در میخواهید که را

. Desktopمن  09:00 کنم    می انتخاب را

به                09:02 را فرمت ای محاوره کادر راست سمت پایین در کشویی لیست کردن کلیک .pdfبا دهید   تغییر

در    09:09 اینجا .Spoken-Tutorial-Poster.pdfفیلد  Nameدر کنید    تایپ را

دکمه  09:16 کنید   Saveسپس کلیک را

در   09:18 . Desktopپوستر است   شده ذخیره

. Desktopبه  09:21 کنیم        می بررسی را خود پوستر و میرویم

فرمت      09:25 در را پوستر .pdfما داریم 

09:28 :         . گرفتیم   یاد را موارد این برنامه این در کنیم می خلصه

دادن    09:32 Document propertiesتغییر

 A4 posterطراحی   09:34

در    09:36 را کردن  pdfپوستر ذخیره

09:38 : ارائه  و

.Spoken Tutorial Projectبرای  A4 posterیک  09:40 کنید   درست

09:44 . باشد         صورت این به باید شما شده کامل ارائه

پروژه        09:48 خلصه زیر لینک در . Spoken Tutorialویدئو لطفا    باشد .می کنید   مشاهده

از         09:54 استفاده آموزشی کارگاه پروژه این .        Spoken Tutorialتیم قبول    را آنلین آزمون که کسانی به و دهد می ارائه
   . جزئیات,     برای دهد می گواهینامه .شوند بفرستید     ایمیل ما به لطفًا

10:01 

10:04 Spoken Tutorial Project    پشتیبانی .NMEICT, MHRDتحت باشد     می هند دولت



10:10 . باشد         می دسترس در لینک این در بیشتر اطلعات

10:14 . ایم      رسیده برنامه این پایان به

10:16     . شما      از تشکر با خان اقبال شبنم صداگذاری و ترجمه


