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* Inkscape'i, aşağıdaki linki kullanarak bilgisayarınıza indirin ve kurun.

http://downloads.sourceforge.net/inkscape/Inkscape-0.48.0-1.exe

Eğer  Windows  kullanmıyorsanız,  öteki  işletim  sistemlerine  programı  nasıl 
kuracağınızı şu linkten öğrenebilirsiniz.

http://inkscape.org/download/?lang=en

* Bana e-mail atarak istediğiniz ve size gönderdiğim “Asama1” adlı zip dosyasını 
bilgisayarınızda herhangi bir yere açın. “Asama1” adında bir klasör oluşacak.

*  Bu  klasöre  girip,  “taslak.svg”  adlı  dosyayı  Inkscape  ile  açın.  (Aynı  klasörün 
içindeki  “weather_icons”  klasörünün olduğu  yerde kalması  ve  hiçbir  şekilde 
değiştirilmemesi gerekmektedir.)

* İşte karşınızda tahmin taslağı. Şimdi bazı şeyleri değiştireceksiniz.

*  Sol  üstteki  “KONYA-Merkez”i,  tahmini  yapacağınız  yer  ismiyle  değiştirin. 
“KONYA Merkez” bir text kutusudur. Üzerine gelin, çift tıklayın. Sonra mesela 
“İSTANBUL Tuzla” yazın. Ya da “İZMİR Çiğli”. Artık neresiyse. Inkscape'in sol 
sütunundaki  araçların  en  üstünde  bulunan  Ok'a  tıkladığınızda  text  kutusunun 
içinden çıkarsınız. 

* Aynı şekilde, tarihleri, sıcaklık değerlerini,  yağış miktarlarını da değiştirin. Şu 
aşamada herhangi  bir  şeyler  yazın,  doğru  bir  tahmin  yapmanıza  gerek  yok, 
programı kullanıp kullanamadığınız önemli.

*  Taslağın  sol  tarafındaki  yoğun  sulu  kar ikonunu  ve  rüzgar ikonunu,  tahmin 
ettiğiniz ilk günün gece saatleri kısmına (00-06) çekeceksiniz. Ama bunun için, ilk 
önce ikonlardan birer tane daha yaratın. Sulu kar ikonuna sol tıklayarak seçin. 
Daha  sonra  sağ  tıklayın  ve  “Duplicate”i  seçin.  Bu,  iki  tane  üst  üste  sulu  kar 
ikonunun oluşmasını sağlar. Daha sonra sol tıklayıp basılı tutarak ikonu gereken 
yere taşıyın. Rüzgar ikonuna da aynısını yapın.  Turuncu kutuyu da ikinci günün 
Uyarı  kutusuna  getirin.  Son  olarak,  ikinci  günün  altında  duran  “Yoğun  Kar 
Yağışı!” text kutusunu, önce duplicate edin,  sonra ikinci  gündeki turuncu uyarı 
kutusunun üzerine getirin. Ve bu text kutusunu, seçtiğinizde yanında beliren okları 
kullanarak  Uyarı  kutusuna  en  uygun  büyüklüğe  getirin  (uyarı  kutusunun 
sınırlarına dayanmasın ama yeterince de büyük olsun).  Dikkat:  Bunu yaparken 

http://downloads.sourceforge.net/inkscape/Inkscape-0.48.0-1.exe
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klavyenizdeki “Control – Ctrl” düğmesini basılı tutarsanız harfler eğilip bükülmez! 
Hava  ve  rüzgar  ikonlarının  tabloda  nasıl  durması  gerektiğine  buradan 
bakabilirsiniz:

http://havadelisi.wordpress.com/2010/12/25/konya-icin-5-gunluk-hava-tahmini/

* File →  Save diyerek değişiklikleri kaydedin.

*  Şimdi  oluşturduğunuz  tabloyu  resme  çevireceksiniz.  File  →  Export  Bitmap. 
Buradan  “Export  Area”  olarak  “Page”i  seçin.  Daha  sonra  Browse'a  basın, 
bilgisayarınızın  münasip  bir  yerine,  dosyanıza  da  bir  ad  vererek  (mesela 
“tuzla_asama1”) resmi kaydedin. Save'a basın. Dikkat : Bunu yaptıktan sonra bir 
de bir önceki (hala açık olan) pencerede “Export” demeniz gerekiyor.

* Resim kaydedilmiştir. “png” uzantılıdır. Resmi  havadelisi@gmail.com adresine, 
kendinizi tanıtan birkaç cümleyle de birlikte gönderin. Bir sorun yoksa komple bir 
tahmin yapacağınız ikinci aşamaya geçeceksiniz. Makul birkaç tahmin yaptıktan 
sonra blogda kendi şifrenizle gireceğiniz kendi sayfanız olacak ve tahminlerinizi 
bağımsız olarak güncelleyebileceksiniz. Bu da son aşama olacak. 

Bu ilk aşama, bilgisayardan hiç anlamayan ya da çok tembel / sabırsız hava delilerini  
elemek için vardır, üzerinize alınmayın :)
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