
Time 

از   Create and format textدر Spoken Tutorialبه  00:01 استفاده . Inkscapeبا آمدید  خوش

00:06     ,       , و       دادن فاصله متن کردن تنظیم و دادن فرمت کردن وارد مورد در برنامه این .bulletدر گیریم    می یاد

چگونه        00:15 که میگیریم یاد همچنین .simple flyerو کنیم       ایجاد آخر در را

00:19 
از       من برنامه این ضبط برای

Ubuntu Linux 12.04 OS 
Inkscape 0.48.4 نسخه . کنم   می استفاده

00:29     . تمام           شامل این کنم می ضبط ریزولوشن حداکثر حالت در را برنامه این .toolمن   , باشد      می دهیم می توضیح که ها

00:38 Inkscape . کنیم    می باز را

از       00:40 استفاده با میتوان را . Tool boxاز  Text toolمتن کرد  وارد

00:45 

. کنیم         اضافه میتوانیم روش دو به را متن ما

Regular Text  وFlowed Text

مورد   ابتدا 00:50 .Regular Textدر گیریم    می روی       Text toolیاد سپس و کنید کلیک . canvasرا کنید  کلیک

. Spokenکلمه  00:57            . شود   می بزرگ متن جایگزینی برای متن کادر که کنید توجه کنید تایپ را

01:03 Line breaks  . پس        کنیم اضافه دستی صورت به باید “Enterرا و          دهید فشار بعدی خط به رفتن برای ”Tutorialرا
. کنید   تایپ را

حرف            ' 01:11 از قبل را نشانگر قبلی خط به کلمه دادن حرکت .  Tبرای حال'   دهید فاصله     backspaceقرار و دهید فشار را
. کنید      اضافه را کلمه دو بین

روش    01:22 همین زیر      "   http://spoken-tutorial.org  /به در جدید خط در .Spoken Tutorialرا کنید"   تایپ

طریق         01:33 از را متن که میگیریم یاد .Flowed textسپس کنیم   وارد

فایل        01:38 از را متن من دفعه . LibreOffice Writerاین کنم       می کپی کردهام ذخیره قبلً که

01:45 Ctrl + A         و دهید فشار متن کل انتخاب برای . Ctrl + Cرا دهید       فشار آن کردن کپی برای را

.    Inkscapeبه  01:52 که  شوید مطمئن . Text toolبرگردید است   شده انتخاب

. canvasروی  01:58 بکشید            متن ناحیه برای مربع یا و مستطیل صورت وبه کنید کلیک

دکمه     02:03 کردن رها در      mouseبا آبی مستطیلی کادر .canvasیک شود     می تشکیل

به     02:10 متنی کادر داخل چپ        text promptحال سمت بالیی گوشه در که کنید .blinkتوجه کند   می

02:17 Ctrl + V   برای . pasteرا دهید      فشار شده کپی متن کردن
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02:22 . کند          می تغییر قرمز به متن کادر رنگ که میبینید

02:25 . است           شده خارج متنی کادر حدود از شده وارد متن چون

از         02:31 استفاده با را این میتوانیم . diamond handleما کنیم         تصحیح متنی کادر راست سمت گوشه در کوچک

02:38 . بکشید              شود آبی متنی کادر رنگ که زمانی تا و کنید کلیک را آن

02:44 . است         شده وصل قبلی جمله با متن جمله آخرین

02:48 Enter . کنید               جدا هم از را آنها تا دهید فشار آخر جمله شروع در دوبار را

02:53 “  .    , کلمه           گیریم می یاد داریم را متن برای که دادن فرمت مختلف های گزینه .” Spoken Tutorialسپس کنید   کلیک را

گزینه     Textبروید.  Main menuبه  03:01 سپس و کنید   Text and Fontرا کلیک را

گزینه       03:09 دو با ای محاوره .   Textو  Fontکادر تب    زیر شود می . Fontنمایان دارد     وجود مختلف های گزینه

03:17 Font family .          . کنید        انتخاب را میخواهید که فونتی هر میتوانید شما کند می لیست را دسترس در فونتهای تمام

در        03:25 را شده انتخاب فونت میتوانید .   preview boxشما فونت  من . Bitstream Charterببینید کنم    می انتخاب را

03:33 
 : داریم   گزینه .    Bold Italicو  Normal, Italic, Boldچهار من       کنید انتخاب میخواهید که را کدام را Boldهر

. کنم   می انتخاب

03:46 
تغییر   .      Font sizeبرای فونت,            من است عنوان این جون کنید انتخاب را اندازه و کنید کلیک کشویی لیست فلش روی

مثل   .64بزرگتر کنم     می انتخاب را

.Layoutسپس  03:57 داریم   را

.previewچون  03:59 گیریم             می یاد را آن بعد کمی نداریم را گزینه این برای

تب   04:04 تب   Textحال از .  Font بعد اینجا    کنید کلیک . preview windowرا شود       می دیده آن داخل متن با

04:12 . داد         انجام اینجا میتوان را متن در تغییری هر

04:16 Apply.      . است          شده فرمت حال متن ببندید را ای محاوره کادر و کنید کلیک را

از        04:23 استفاده با را متن رنگ میتوانیم .    color paletteما رنگ    من دهیم تغییر پایین .maroonدر کنم     می کلیک را

از     04:30 را متن .http://spoken-tutorial.orgکه  URLسپس   , کنید  انتخاب است

در       04:40 متن دادن فرمت های .Tool controls barگزینه باشد      می دسترس در نیز

به     04:44 را فونت .  Bitstream charterمن و    دهم می آبی    28را  Font sizeتغییر به را رنگ

04:57 . کنیم       می انتخاب را پاراگراف متن حال

.Text toolاگر  04:56 کنید                  کلیک متن کادر داخل به رفتن برای را متن میتوانید شما است شده انتخاب قبل از

به    Font sizeمن  05:04 را .25متن دهم    می تغییر

داخل      05:08 به متن بردن بکشید     . diamond handleشما   canvasبرای و کنید کلیک را

05:15 . کنیم      می تنظیم را متن سپس
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05:19 
از      بعد آیکون کمک            Tool controls barدر  Italic iconچهار متنی کادر راست یا چپ گوشه به متن کردن تراز به

. کنند  می

05:30  . من           کند می تنظیم متن کادر حدود در را متن چهارم .left alignگزینه کنم     می کلیک را

گزینه         05:39 از استفاده با را متن میتوانیم . Align and distributeما کنیم   تنظیم نیز

سپس    Main menuبه  05:43 و .   Object menuبروید گزینه    سپس کنید کلیک .Distributeرا کنید    کلیک را

کلمه   05:51 . Tutorialحال      . کنید     کلیک را آن پس آوریم می وسط به را

پارامتر       05:57 آیا که کنید بررسی .Pageبه  Relative toابتدا است    شده تنظیم

. Centre on vertical axisپس  06:01        . آید   می وسط به متن که میبینید کنید کلیک را

06:10 . کنیم          می اضافه پایین در خالی جای در بیشتری متن

06:13  Centre on vertical axis     . کردن   کلیک با کنید تایپ صفحه     Centre on vertical axisرا وسط به را آن
بیاورید.

در  Linux, LaTeX, Scilab, Pythonمثل   FOSSنام  06:25 .canvasجداگانه کنید   تایپ

06:39 . کنیم               می تنظیم مساوی های فاصله با ردیف یک در را متن این همه حال

کلید      4 06:44 از استفاده با را کنید    Shiftمتن Distribute baseline of textو Align baseline of textانتخاب
horizontally. کنید    کلیک را

06:58 . باشد        نمی مساوی کلمات بین فاصله که میبینید

07:02         . فاصله                مساوی طور به ها کلمه خود اما دارند فاصله مساوی طور به دوم کلمه از اول حرف و اول کلمه از اول حرف
ندارند.

07:10 . گیرد          می انجام نیز عمودی متن برای روش همین به

07:15 . هستند          مفید خیلی حالتها از برخی در ها گزینه این

07:20 . کنیم        می مساوی را کلمات بین فاصله ما

زیر          07:23 اول ردیف در چهارم آیکون این . Distributeبرای        . باشد   می مساوی کلمات بین فاصله حال کنید کلیک را

07:32 . کنیم               تنظیم را متن از پاراگراف یک در خطوط بین فاصله که میگیریم یاد سپس

07:38  . کنید             کلیک بار دو متن کادر داخل به رفتن برای را متن پاراگراف

. Tool controls barدر  Spacing between linesآیکون  07:44 کند          می کمک خطها بین فاصله افزایش یا کاهش به

07:50 .     , افتد           می اتفاقی چه دهم می افزایش را فاصله من که وقتی که کنید توجه

.1.50را  line spacingمن  07:55 دارم    می نگه

07:59 .             . ببینید          را تغییرات و کنید کلیک را پایین و بال فلش دوباره کند می کمک حروف بین فاصله تنظیم به بعدی آیکون

.0را  space parameterمن  08:07 دارم    می نگه



عمودی           08:12 گوشه دو هر در خالی جای که کنید .canvasتوجه         . کنیم   می پر متن با را آنها ما دارد وجود

از    "Learn Open Source Software for free"جمله 08:19 خارج در .canvasجایی کنید   تایپ

08:24  Font   به به   Font sizeو  Ubuntuرا را      22را آن و دهید کنید. Boldتغییر

آخر    08:34 آیکون . Tool controls barدر Vertical textحال کنید   کلیک را

08:39 . است          شده تنظیم عمودی جهت در کتن که کنید توجه

از    08:43 استفاده چپ            Selector toolبا گوشه به را آن و کنید کلیک را .canvasمتن ببرید   حرکت

آن   duplicateبرای  08:49 از          Ctrl + Dکردن استفاده با را کپی و دهید فشار .Ctrl keyرا ببرید      صفحه دیگر گوشه به

ما   08:59 . bullet pointsحال کنیم        می اضافه پاراگراف در متن به را

09:03 Inkscape  کهbullet      . دستی      صورت به باید پس ندارد را شماره لیست کرد   bullet pointsیا ایجاد را

09:11  ellipse tool .      . بکشید   قرمز کوچک دایره یک کنید کلیک را

این   09:17 .   bulletحال را         آن دهید حرکت پاراگراف از اول خط به .Duplicateرا ببرید          بعدی جمله به را آن کپی و کنید

09:27 . کنید       تکرار جملت همه برای را این

09:32 . داریم          میخواهیم که صورتی به را خود متن همه حال

مثل          09:36 که میکنیم زیبا کمی را آن آخر .flyerدر شود 

.flyerاینجا   09:41 باشد     می شده کامل

09:45 .             . ام         پوشانده بیضی شکل و شده گرد مستطیل با را متن و ام کرده اضافه پایین و بال در کادر من

برای          09:51 مختلف های طرح ایجاد برای خود خلقیت از کنید   خود flyerشما استفاده

09:57 . کنیم   می خلصه

09:59      ,       , و       دادن فاصله متن کردن تنظیم و دادن فرمت کردن وارد مورد در برنامه این .bulletدر گرفتیم    یاد کردن

چگونه         10:06 که گرفتیم یاد همچنین .simple flyerو کنیم      ایجاد را

ارائه  10:09 و

10:11 

.flyerیک  کنید      ایجاد را این مثل

.     text toolاز  از      استفاده با و کنید استفاده متن تایپ ایجاد  boxesو   bulletsشما  rectangle toolبرای را
کنید.

از         10:19 استفاده با گوشه ده با ستاره کنید  star toolیک ایجاد

.     Fill and strokeو  color paletteاز  از     استفاده با کنید استفاده رنگ تغییر Align and distributeبرای
. کنید    تراز را متن



10:31 
پروژه        خلصه زیر لینک در .         Spoken Tutorialویدئو سپس    و دانلود ابتدا ندارید خوبی باند پهنای اگر باشد می

. کنید  مشاهده

از         10:39 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

Spoken Tutorial Project    پشتیبانی .NMEICT, MHRDتحت باشد     می هند دولت
10:47 

10:57 . باشد         می دسترس در لینک این در بیشتر اطلعات

11:01 . ایم      رسیده برنامه این پایان به

11:03     . شما      از تشکر با خان اقبال شبنم صداگذاری و ترجمه


