
Permite a utilização do 
mouse na forma usual

Permite editar as curvas
OBS.: Para converter textos e objetos gerados no 
Inkscape é necessário usar o atalho Ctrl+Shift+C

Tutorial Inkscape

Barra de ferramentas lateral

Zoom + ou -

Permite gerar quadrados, que são 
objetos do Inkscape. 
OBS.: A cor do preenchimento e das linhas 
destes objetos pode ser editada acessando o 
menu Object>>Fill and Stroke

Permite gerar círculos, que são 
objetos do Inkscape

Permite gerar outras formas 
de objetos do Inkscape. Edite o 
número de "corners" e gere 
diferentes formas geométricas:

Permite gerar linhas retas ou 
qualquer desenho de mão livre

Permite inserir textos
OBS.: Para converter textos e objetos 
gerados no Inkscape é necessário usar o 
atalho Ctrl+Shift+C

As ferramentas descritas acima 
são as mais importantes. As 
demais, de uso um pouco mais 
avançado, não são necessárias 
para a edição de um pôster.

Exportando gráficos do 
Gnuplot no formato SVG

São necessárias 4 linhas de comando para 
exportar gráficos do Gnuplot no formato SVG:  

set terminal svg
set size 1,1
set output 'arquivo.svg'
plot 'dados.dat' u 1:2 w l

Trata-se de um comando opcional, que permite 
dimensionar as proporções do gráfico gerado.
Por exemplo:
set size 1,1

set size 1,0.5

set size 0.5,1 

OBS.: O arquivo gerado terá o nome 'arquivo.svg' e 
será necessário editá-lo (usando um editor de 
texto) para inserir o fechamento de uma tag. Basta 
inserir </svg> na última linha do programa e será 
possível trabalhar no arquivo com o Inkscape.

Gerando equações do LaTeX
Para gerar equações do LaTeX no Inkscape acesse:
Extensions>>Render>>LaTeX Formula...

Edite a caixa de texto que contém:
 \(\displaystyle\)

Por exemplo, a linha:
\(\displaystyle{T/J J_0/J}\)

vai gerar:

OBS.: Alguns arquivos podem apresentar alguma 
instabilidade durante o uso desta extensão. Mas 
fique tranquilo, em geral, o Inkscape gera uma 
versão de segurança do arquivo em casos de erro.
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