
Time 

از”    Text tool featuresدر “ Spoken Tutorialبه  00:01 استفاده .Inkscapeبا آمدید   خوش

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

00:09 Manual kerning Spell checking 

00:12 Super-script Sub-script .

از       00:15 من برنامه این ضبط برای
Ubuntu Linux 12.04 OS 

Inkscape  0.48.4نسخه. کنم    می استفاده
00:17 

00:20 

حداکثر      00:24 در را برنامه این .    resolution modeمن تمام    شامل این کنم می .toolsضبط   , باشد      می دهیم می نشان که ها

00:33 Inkscape . کنیم    می باز را

از             00:35 استفاده با را متن که گرفتیم یاد مجموعه این در کنیم    Text toolقبلً فرمت و ایجاد

در       00:40 مهم ویژگیهای از بعضی .Text toolحال     . کنید     کلیک آن روی گیریم می یاد را

.Manual kerningبا  00:45 کنیم    می شروع

00:48 Horizontal kerning, Vertical shift  وCharacter rotation  کهmanual kerns. شوند    می نامیده

00:54  Spoken. کنید    تایپ را

حرف      00:58 از بعد را .Sنشانگر دارید   نگه

01:01 Horizontal kerning. کند         می وارد شده انتخاب حرف از بعد فاصله

حروف             01:05 بین فاصله کاهش و افزایش برای را پایین و بال .Pو  Sفلش کنید    کلیک را

حروف        01:13 بین فقط فاصله که کنید .Pو  Sتوجه شود    می وارد

پارامتر   01:19 .3را  Horizontal kerningمن دارم    می نگه

بعدی   01:24 . Vertical shiftآیکون برد               می پایین و بال به را شده انتخاب حرف از بعد حروف که است

01:30 . کنید        کلیک را پایین و بال فلشهای

01:34 . اند             شده شیفت پایین و بال به نشانگر از بعد حروف که میبینید

را    01:39 پارامتر .15این دارید   نگه

از         01:42 استفاده با را خود حروف ما .Character rotationسپس چرخانیم   می

01:47  . چرخاند              می را است نشانگر از بعد درست که حرف یک فقط آیکون این

حرف       01:51 از قبل را نشانگر .eپس دهید   قرار

پایین      01:55 و بال های حرف         Character rotationفلش که کنید توجه و کنید کلیک .eرا چرخد   می



بردن      02:02 کار به . kernsبرای دهید                 مقدار آن به سپس و کنید انتخاب را حرف آن ابتدا حرف یک از بیشتر برای

حروف  “ 02:09 پارامتر”     oو”  “pمن و میکنم انتخاب .5را   Horizontal kerningرا دهم   می

10را  Vertical shiftپارامتر 02:17

20را  Character rotationپارامتر  02:21

02:24 . کنید    توجه تغییرات به

حذف   02:26 بروید. Text menuبه  kernsبرای

02:29 Remove Manual Kerns . کنید   کلیک را

02:32 Manual Kerns     در میتوان فقط .Regular textرا کرد   استفاده

.Flowed textدر  02:35 هستند       فعال غیر ها گزینه این

یک    02:39 بررسی . text boxبرای کنید  ایجاد

های     02:43 گزینه که . Manual kernsمیبینید هستند    فعال غیر حال

02:47 Ctrl + Z   برای .undoرا دهید    فشار کردن

ویژگی      02:51 مورد در ما .Spell checkسپس گیریم    می یاد

ویژگی    02:54 توضیح از     Spell checkبرای را متن .LibreOffice writerمن کنم        می کپی کردهام ذخیره قبلً که

03:01 LibreOffice writer       و متن کل انتخاب برای . Ctrl + Cرا دهید       فشار آن کردن کپی برای را

به   03:08 .Inkscapeحال گردید   بر

03:10 canvas     و کنید کلیک برای   Ctrl + Vرا .pasteرا کنید     کلیک متن کردن

گزینه    Text menuبه  03:15 و . Check Spellingبروید کنید    کلیک را

03:19 . شود       می باز جدید ای محاوره کادر

03:22 . شود               می بررسی نه یا است شده انتخاب اینکه گرفتن نظر در بدون متن تمام

03:27 . گیرد                    می قرار متن از قبل نشانگر و میشود نشاندار قرمز کادر با این شد پیدا مشکوک کلمه که وقتی

کلمه    “ 03:33 برای پیشنهاد .httpلیست شود”    می نمایان

به            03:37 را کلمه این ما است درست آن املی .dictionaryچون کنیم    می اضافه

دکمه    03:41 آن . Add to Dictionaryبرای کنید   کلیک را

کلمه      03:45 که میشود باعث . spell checkerاین کند        قبول شده نوشته درست بعنوان همیشه را

کلمه  “ 03:50 .tutorialسپس است”    شده نشاندار

که            “ 03:53 پیشنهادها لیست از را درست کلمه است غلط آن املی .tutorialچون کنید”    انتخاب است

دکمه   03:59 .Acceptحال کنید    کلیک را



. Ignoreاگر  04:02 شد              خواهد نظر صرف مشابه املی با ها کلمه بقیه از کنید کلیک را

. Ignore onceاگر  04:08 شود               می نظر صرف بار اولین یعنی یکبار برای فقط کلمه از کنید کلیک را

روند    04:14 میخواهید کنید    spell-checkingاگر متوقف .Stopرا کنید    کلیک را

دکمه          04:18 کردن کلیک با را روند این میتوانیم .Startما کنیم    شروع دوباره

پایین               04:22 به و میشود شروع راست سمت بال در متن با امل کردن .canvasبررسی آید   می

. dialog boxاین  04:27 گذاریم          می کنار در را متن این و میبندیم را

میگیریم     04:32 یاد . Subscriptو  Superscriptسپس بنویسیم  را

04:36 
ریاضی    a+b(2 = a2+b2+2ab.(a + b whole square is equal to a square plus b(فرمول

square plus 2ab). کنید.    تایپ را

شماره    04:44 باید به   2ما .squareرا دهیم      تغییر جا سه در

04:48 2  . به     کنید انتخاب را .   Tool controls barاول آیکون  . Toggle Superscriptبروید کنید   کلیک را

بقیه     04:56 روش همین .2به دهید      تغییر نیز را ها

از         04:59 استفاده با را شیمی فرمول ما .subscriptسپس نویسیم   می

05:04 “H2SO4. کنید”    تایپ را

بعنوان    4و  2اینجا  05:07 .subscriptsباید شوند   نوشته

.  2ابتدا  05:11 به    کنید انتخاب آیکون    Tool controls barرا و .Toggle Subscriptبروید کنید    کلیک را

روش    05:17 همین .4به دهید     تغییر نیز را

05:19 . کنیم   می خلصه

برنامه   05:21 این در
Manual kerning Spell checking 

Super-script  وSub-script. گرفتیم    یاد را
05:24 

05:26 

-2و  05:29 شما    برای ارائه

به       ” How are youمتن “ 05:31 را فونت اندازه و بنویسید .75را دهید   تغییر

از    “ 05:36 بعد را . ”wنشانگر پارامتر   دارید به    Horizontal kerningنگه .20را دهید-   تغییر

.   areکلمه  05:42 پارامتر   کنید انتخاب به   Vertical shiftرا .40را دهید   تغییر

.  youکلمه  05:47 پارامتر    کنید انتخاب به   Character rotationرا .30را دهید-   تغییر

های        05:52 گزینه از استفاده با را زیر بنویسید. Super-script و  Sub-scriptفرمول

05:57 Silver sulfate - Ag₂SO₄

06:00 a2−b2=(a−b)(a+b)



06:06 . باشد         صورت این به باید شما شده کامل ارائه

پروژه        06:09 خلصه زیر لینک در .Spoken Tutorialویدئو    . کنید    مشاهده لطفا باشد می

از         06:15 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

06:22 

06:24 Spoken Tutorial Project    پشتیبانی .     NMEICT, MHRDتحت لینک     این در بیشتر اطلعات باشد می هند دولت
. باشد    می دسترس  06:30در

06:34 . ایم      رسیده برنامه این پایان به

06:36     . شما       از تشکر با خان اقبال شبنم صداگذاری و ترجمه


