
Time 

از    Design a Visiting cardدر Spoken Tutorialبه  00:00 استفاده .Inkscapeبا آمدید   خوش

00:05 : گیریم         می یاد را موارد این برنامه این در

ویزیت    00:08 کارت برای تنظیمات

ویزیت   00:10 کارت طراحی

ویزیت       00:12 کارت از کپی چند برای تنظیمات

00:16 
از       من برنامه این ضبط برای

Ubuntu Linux 12.04 OS 
Inkscape 0.48.4 نسخه . کنم   می استفاده

00:26 Inkscape . کنیم    می باز را

. Fileبه  00:28 . Document propertiesبروید  کنید   کلیک را

00:34 Default units   به به  Orientationو  Inchesرا . Landscape را دهید  تغییر

طراحی   00:41 .visiting cardحال کنیم     می شروع را

از       00:45 استفاده با مستطیل یک .Rectangle toolپس بکشید 

00:49 Selector tool . کنید   کلیک را

به  Widthشما  Tool controls barدر  00:51 به   Heightو  3.5را .2را دهید   تغییر

بالیی        01:00 چپ سمت گوشه به را ببرید. canvasآن

01:05 . دهید       تغییر تیره سبز به را رنگ

.patternحال  01:08 کنیم     می طراحی را

01:10 Bezier tool       خط یک و کنید انتخاب .wavyرا بکشید 

. Object menuبه  01:14 . Fill and Strokeبروید  کنید   باز را

. strokeرنگ  01:19 دهید     تغییر زرد به را

خط       01:23 زیر صاف خط یک .wavyحال بکشید 

01:26   . به      کنید انتخاب را خط دو .Extensions menuهر بروید 

01:30 Generate from path      سپس و کنید کلیک را. Interpolateرا

مقدار    01:35 اگر .0 که Exponentببینید است 

.30را  Interpolation stepsمقدار  01:38 دهید   قرار

دکمه       Applyدکمه   01:42 سپس و کنید کلیک را. Closeرا



حال     01:46 که کنید .Interpolation effectتوجه است     شده برده بکار

یک    01:50 )   glow effectحال طرح (  به درخشش . Interpolateاثر     . کنید  انتخاب را طرح دهیم می

منوی   01:55 سپس      Shadows and Glowsبروید.  Filtersبه و کنید کلیک را. Glowرا

که     02:02 کنید .glow effectتوجه      ( است (  شده داده طرح به درخشش اثر

. Spoken Tutorial logoحال  02:06 کنیم    می وارد را

در    02:10 را آن .Documents folderمن ام     کرده ذخیره خود

لینک    logoشما   02:13 در دارید. Code filesرا

و   Fileبه  02:17 . Importبروید کنید   کلیک را

02:23 logo راResize. دهید          قرار بالیی چپ سمت گوشه در و کنید

فایل        02:27 از را ویزیت کارت جزئیات .LibreOffice Writerمن کنم         می کپی کردهام ذخیره قبل از که

لینک     02:34 در فایل .Codes filesاین است      شده داده شما به

02:38 Font size  و  12راtext color. دهید     قرار سفید را

. Spoken Tutorialکلمه  02:43 کنید   انتخاب را

را    02:45 فونت را    16اندازه آن و .boldکنید کنید 

برای      02:50 ما ویزیت کارت .Spoken Tutorialحال است   آماده

02:55 . کنیم           ایجاد ویزیت کارت از کپی چند که میگیریم یاد سپس

روش       02:59 با را این میتوانیم .cloningما دهیم   انجام

03:03 . بگذاریم             گروه یک در هم با را عناصر همه باید ابتدا آن برای

عناصر     03:06 همه انتخاب آنها       Ctrl + Aبرای بندی گروه برای و دهید   Ctrl + Gرا فشار را

به  03:13 .Edit menuحال بروید 

03:15 Clone   سپس . Create Tiled Clonesو کنید   کلیک را

ای    03:20 محاوره .Create Tiled Clonesکادر شود    می باز

تب   03:23 به    Symmetryزیر ردیف به     4تعداد را ستون .3و دهید   تغییر

دکمه   03:30 .Createحال کنید    کلیک را

03:33 . ببندید      را ای محاوره کادر سپس

در          03:35 ویزیت کارت از کپی چندین که کنید .canvasتوجه شود    می نمایان

03:40 . کنیم            چاپ ویزیت کارت از کپی چندین میتوانیم ما روش این با

03:44 . کنید         توجه بالیی چپ سمت در ویزیت کارت به



03:48 . دهید           حرکت جایش از را آن و کنید کلیک را آن

03:50 . کنید           پاک است اضافه کپی یک چون را کارت این حال

03:54 . بدهیم     تغییراتی بخواهیم اگر و

دهیم؟           03:59 تغییر را ها کپی از یک هر باید ما آیا

04:02 .           . بدهیم  اصلی ویزیت کارت در فقط را اصلحات باید ما نه اصلً

04:07 . شود        می بازتاب ها کپی در همان و

04:10      . کلمه   اصلی کارت در کنیم می . Spoken Tutorialامتحان دهید             تغییر ای قهوه به را آن رنگ و کنید کلیک دوبار

04:18 . شود            می بازتاب ویزیت کارت های کپی همه در تغییرات که میبینید

را    04:24 فایل .saveحال کنیم   می

04:26 Ctrl + S      فایل کردن ذخیره برای .  SVGرا من  دهید .Desktopفشار کنم          می انتخاب خود فایل ذخیره جای بعنوان را

من   04:35 و    ST-visiting-cardرا  Filenameو میکنم . Saveتایپ کنم    می کلیک را

فرمت        04:43 در را فایل این از .PDFبعد کنیم    می ذخیره

به    04:48 دیگر و   Fileیکبار . Save Asبروید کنید   کلیک را

به    04:53 را و    PDFپسوند دهید . Saveتغییر کنید   کلیک را

04:57 resolution   به و    300را دهید . OKتغییر کنید   کلیک را

05:01 . رویم     می تاپ دیسک به

05:03 .      . کنیم       می باز را آن باشد می کردهایم ذخیره که فایلی اینجا

05:08 . باشد          می کردهایم ایجاد ما که هایی ویزیت کارت اینجا

05:11 . کنیم   می خلصه

05:13 

: گرفتیم        یاد را موارد این برنامه این در

       ,    , ویزیت    کارت از کپی چند برای تنظیمات ویزیت کارت طراحی ویزیت کارت برای تنظیمات

05:23 : ارائه  و

05:26 

خود       نام با ویزیت کارت یک

آرم     institute/organizationنام   و سایت    institute/organizationخود وب و خود
institute/organization. کنید    درست خود

پروژه        05:38 خلصه زیر لینک در .Spoken Tutorialویدئو    . کنید    مشاهده لطفًا باشد می
از         استفاده آموزشی کارگاه پروژه این .        Spoken Tutorialتیم قبول    را آنلین آزمون که کسانی به و دهد می  05:44ارائه



   . جزئیات,     برای دهد می گواهینامه .شوند بفرستید     ایمیل ما به لطفًا

05:51 

05:54 

05:59 . باشد         می دسترس در لینک این در بیشتر اطلعات

06:03     .       . شما      از تشکر با خان اقبال شبنم صداگذاری و ترجمه ایم رسیده برنامه این پایان به


