
Time 

از    Text Manipulationدر  Spoken Tutorialبه  00:01 استفاده . Inkscapeبا آمدید  خوش

00:06 : گیریم         می یاد را موارد این برنامه این در

کردن   00:09  pathدر  textایجاد

اشکال     00:11 روی متن کردن ایجاد

متن   00:13 داخل تصویر

در  00:15  perspectiveمتن

00:17 Cut-out text

00:19 

از      من برنامه این ضبط .0.48.4نسخه  Inkscapeو   Ubuntu Linux 12.04 OSبرای کنم    می  00:22استفاده

00:25 

00:28 Inkscape . کنیم    می باز را

چگونه      00:31 که میگیریم یاد . pathدر   textابتدا کنیم   ایجاد .Text toolرا کنید    کلیک را

در  Spoken Tutorial is an Audio-Video tutorialجمله   00:36 .canvasرا کنید   تایپ

00:43 font size   به .20را دهید   کاهش

کردن    00:46 ایجاد از    pathما استفاده ق    Bezier toolبا برنامههای در .را ایم    گرفته یاد بلی

00:51 . کنید    کلیک را آن

00:53  Canvas       شکل یک و کنید کلیک .pathمثل  tildeرا بکشید     متن زیر را

دو   00:59 .pathو  textهر کنید    انتخاب را

وگزینه   Text menuبه  01:03 .Put on Pathبروید کنید    کلیک را

در       01:08 ما متن که کنید . pathتوجه شود   می تشکیل

در    01:12 . canvasجایی کنید        کلیک چیز همه انتخاب عدم برای را

01:16  Text tool. کنید           کلیک را متن شروع نقطه و کنید انتخاب را

دادن     01:21 فشار در       space barبا را متن که بدهید .pathفاصله کنید   تنظیم

و     pathحال  01:28 کنید انتخاب . Node toolرا کنید   کلیک را

از    01:35 استفاده .resizeرا  pathشما  handlesبا کنید 

01:39 . کند          می تغییر جدید اندازه مطابق متن که کنید توجه

از      01:45 متن کردن حذف . textشما  pathبرای کنید   انتخاب را



.Text menuبه  01:49 بروید 

01:51 Remove from Path . کنید   کلیک را

که   01:54 .pathمیبینید است     شده حذف حال

01:57 Ctrl + Z  برای .undoرا دهید     فشار کردن

02:01 . کنیم          اشکال وارد را متن چگونه که میگیریم یاد سپس

از    02:05 استفاده . hexagonیک  Polygon toolبا کنید  ایجاد

وارد      02:09 را متنی حال .hexagonما کنیم   می

فایل      02:14 از را متنی . LibreOffice Writerمن کنم       می کپی کردهام ذخیره قبلً که

02:19 Ctrl + A      و متن انتخاب برای . Ctrl + Cرا دهید       فشار متن کردن کپی برای را

به   02:25 .Inkscapeحال برگردید 

02:27  Text tool . کنید   کلیک را

02:30  Ctrl + V  زیر . pasteبرای  hexagonرا دهید    فشار متن کردن

و   02:35 .hexagonمتن کنید    انتخاب را

.Text menuبه  02:39 بروید 

02:41 Flow into Frame . کنید   کلیک را

وارد     02:45 ما متن .hexagonحال است   شده

به     02:49 را فونت .10اندازه شود         دیدن قابل متن همه تا دهید کاهش

کردن    02:54 حذف و    Text menuبه  Flowبرای . Unflowبروید کنید   کلیک را

03:00  . است       شده ناپدید متن که کنید برای   Ctrl + Zتوجه .undoرا دهید    فشار کردن

03:07 . کنیم           ایجاد تصویر یک روی را متن چگونه میگیریم یاد حال

را     03:11 تصویر یک .   importابتدا به  کنیم . Importبروید  Fileمی کنید   کلیک را

در      03:19 را تصویر یک .Pictures folderمن ام    کرده ذخیره

در      03:25 تصویر یک ما . canvasحال داریم  خود

به       03:29 و کنید انتخاب را .Object menuآن بروید 

03:33 Pattern  وObject to Pattern . کنید   کلیک را

از    03:38 استفاده زیر”   SPOKEN TUTORIALشما  “Text toolبا .imageرا کنید   تایپ

را    03:44 متن .Boldاین کنید 

گزینه     Object menuبه  03:47 و . Fill and Strokeبروید کنید   کلیک را



03:52  Pattern     تب زیر در . Fillرا        . است  شده تشکیل متن روی تصویر حال کنید کلیک

تصویر    04:01 تنظیم . Node toolبرای کنید   کلیک را

یک   04:04 یک   square handleما . circular handleو بینیم     می تصویر روی را

04:08 circular handle . کنید        کلیک متن در تصویر چرخاندن برای را

04:13 square handle . کنید       کلیک آن اندازه تغییر برای را

04:17 . کنیم           ایجاد منظره در را متن چگونه که میگیریم یاد سپس

04:21 SPOKEN   در . canvasرا کنید  تایپ

و   Path menuبه  04:24 . Object to Pathبروید کنید   کلیک را

انتخاب    pathسپس  04:30 با . Bezier curveرا کشیم  می

.pathکشیدن  04:34 کنید        شروع چپ سمت پایین از را

در    04:38 مستطیل . perspectiveیک بکشید             راست سمت در کوچکتر ضلع و چپ سمت در بزرگتر ضلع با

سپس     04:46 و متن .pathابتدا کنید     انتخاب را مستطیلی

ابتدا.    Extensionsبه  04:50 سپس   Modify Pathبروید .Perspectiveو کنید    کلیک را

در      04:57 متن که میبینیم .perspectiveحال شود    می نمایان

جهت         05:01 و شروع نقطه متن که کنید .pathتوجه گیرد    می را

یک     05:07 در متن .perspectiveسپس کنیم      می ایجاد را دیگر

05:11 TUTORIAL   در .canvasرا کنید   تایپ

و   Path menuبه  05:15 . Object to Pathبروید کنید   کلیک را

از     pathبا  perspectiveیک  05:19 استفاده با .Bezier toolمستطیلی بکشید 

05:24 . دهید                 ادامه ساعت های عقربه جهت در و کنید شروع بالیی چپ سمت گوشه از دفعه این

سپس     05:30 و متن .pathابتدا کنید    انتخاب را

سپس   Extensions > Modify Pathبه   05:34 .Perspectiveو بروید 

05:42 . باشد          می پایین به بال از متن که میبینیم حال

شروع      05:46 نقطه طبق متن .pathچون است    شده تنظیم

مورد     05:51 در آخر .cut-out textدر گیریم    می یاد

کلمه       05:55 و کنید ایجاد مستطیل .INKSCAPEیک کنید       تایپ مستطیل بالی در را

06:01   . به     کنید انتخاب را دو .  Path menuهر گزینه  .Differenceبروید کنید    انتخاب را

در   06:08 .canvasببینید شود    می چه



ایجاد       06:11 برای دیگر روش یک .cut-out textما گیریم    می یاد

کلمه   06:15 .INKSCAPEدوباره کنید    تایپ را

و   Object menuبه  06:17 . Fill and Strokeبروید کنید   کلیک را

تب   06:21 . Flat colorبروید ,  Stroke paintبه کنید   کلیک را

تب    06:25 پارامتر    Stroke styleبه و به   widthبروید .2را دهید   تغییر

تب   06:30 و   Fillبه . No paintبروید کنید   کلیک را

شکل     06:35 که کنید . cut outتوجه است     شده تشکیل متن در

06:38 . کنیم   می خلصه

06:40 
برنامه    این در

در     متن کردن  pathایجاد
اشکال     در متن کردن ایجاد

متن   داخل تصویر
در   . Cut-out textو  perspectiveمتن گرفتیم   یاد را

06:42 

06:44 

06:46 

06:48 

06:51 : شما     برای ارائه تعدادی و

.Learn FOSS using Spoken Tutorialمتن  06:54 کنید        ایجاد دار موج مسیر در را

از    Trapezoidیک  06:59 استفاده بکشید. Bezier toolبا

از    07:02 را داخل     code fileمتن و کنید را   Trapezoidکپی کنید. pasteآن

. INKSCAPEمتن  07:07 کنید      وارد رنگی تصویر داخل را

در   INKSCAPEمتن  07:10 .perspectiveرا کنید   ایجاد

. SPOKEN TUTORIALبرای cut-out textیک  07:13 کنید  ایجاد

07:17 . باشد         صورت این به باید شما شده کامل ارائه

پروژه        07:21 خلصه زیر لینک در .Spoken Tutorialویدئو    . کنید    مشاهده لطفا باشد می

از         07:27 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

07:34 

07:36 Spoken Tutorial Project    پشتیبانی .     NMEICT, MHRDتحت لینک     این در بیشتر اطلعات باشد می هند دولت
. باشد    می دسترس  07:42در

07:47     .       . شما      از تشکر با خان اقبال شبنم صداگذاری و ترجمه ایم رسیده برنامه این پایان به


