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ചിതങള േശഖരികല / കെണതല
A.
B.
C.
D.

pdf ഫയല ആെണങില അതിെല ചിതതില right click – Save image As.
Keyboard െല Print screen ബടണ അമരതി സ്കീനിെല ദശയെമടകാം .
Applications – Accessories --- Screen shots – ആവശയമായ ഭാഗം മൗസ് ഉപേയാഗിച് drag െചയക.
pdf ഫയല / മേറെതങിലം ഫയല desktop ല തറന് window അലപം െചറതാകി വയ്കക –
desktop ല right click െചയ്ത് Open in Terminal തറന് import <space> േപര്.jpg എന കമാനഡ്
നലകക (ഉദാ:- import 1.jpg) – ആവശയമായ ഭാഗം മൗസ് ഉപേയാഗിച് drag െചയ്ത് റിലീസ് െചയക .
E. Internet തറന് search engine (ഉദാ:- google.com) തറന് ആവശയമായ key-word നലകി--Images ല
click െചയക–െതരെഞടത ചിതം click െചയ്ത് വലതാകിയ േശഷം right click – Save image As.
[ഒര web page െല മഴവന ചിതങളം ഒരമിച് save െചയാനായി ആ േപജില right click – Save page As]
•

ഒര web page െല / pdf ഫയലിെല text ലഭികാന ആവശയമായ text െസലക്റ െചയ്ത് right click –
Copy െചയ്ത് Text editor ല paste െചയക. (Applications — Accessories – Text editor)

േശഖരിച ചിതങള െമചെപടതല (Image editing)
A. ചിതതില right click – Open with GIMP Image editor.
(Selection tool, Eraser, Fill colour, Text tool, Image menu വിെല ടളകള മതലായവ ഉപേയാഗിച്
മാറങള വരതാം). File – Export വഴി ഏെതങിലം image format േലക് മാറക.
B. Applications – Accessories --- Shutter തറന് ആവശയമായ ചിതം open െചയക – Edit – കാനവാസ്
node ല പിടിച് അലപം വലതാകക.
(Number, Arrows, Name, Call outs, മറ ചിതങള തടങിയവ അവശയാനസരണം നലകാം)
എഡിറെചയ്ത ചിതം Export െചയക.

വീഡിേയാ download െചയല (Youtube ല നിനം)
A. Video െസരച് െചയ്ത് play െചയക – അതിെന URL െല www.ന േശഷം ss എന് ൈടപെചയക.
(ഉദാ:- www.ssyoutube.com/...) തറന വരന േപജിെല download കിക് െചയക. (ഫയല ൈടപ് webm
ആകനതാണ് ഉചിതം)
ഫയല Home െല Downloads ല save െചയെപടം.
B. Video െസരച് െചയ്ത് play െചയക – അതിെന URL ല double click െചയ്ത് െസലക്റെചയ്ത
േശഷം right click – Copy െചയക.
Desktop ല right click െചയ്ത് Open in Terminal തറന് youtube-dl <space> right click െചയ്ത് Paste
െചയ്ത് Enter key അമരതക.
ഫയല Desktop ല save െചയെപടം.
C. Video െസരച് െചയ്ത് play െചയക – അതിെന URL ല double click െചയ്ത് െസലക്റെചയ്ത
േശഷം right click – Copy െചയക.
Applications – Internet – Youtube DL GUI തറകക. (Option ല save െചയന path കാണാം).
ഒഴിഞ വിനേഡായില copy െചയ്ത URL േപസ്റ് െചയക .
•

Animation േസവ് െചയാന അതിെന URL േകാപി െചയക -- Desktop ല right click െചയ്ത് Open in
Terminal തറന്, wget <space> right click െചയ്ത് Paste െചയ്ത് Enter key അമരതക.
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Video Editing (ആവശയമള ഭാഗങള മാതമള വീഡിേയാ ആകി മാറല)
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Applications – Sound & Video – OpenShot Video Editor തറകക.
File – Save Project നലകക (േപര് നലകാം, Profile ല DV/DVD PAL ആകക) – Save Project.
File – Import Files വഴി എഡിറെചേയണ വീഡിേയാ ഉളെപടതക. താെഴയള Track 2 േലക് ഈ
വീഡിേയാ drag െചയക.
Play button അമരതി video കാണക. നമകാവശയമിലാത ഭാഗെമതേമാള pause െചയ് Add Marker
ടള എടത് മാരക് െചയക. വീണം play button അമരതി ആവശയമിലാത ഭാഗം തീരന സലതം pause
െചയ് Add Marker എടത് മാരക് െചയക. Razor tool എടത് ഈ രണ് മാരകകളിലം click െചയക.
Arrow tool ഉപേയാഗിച് ഈ മാരകകളകിടയിെല ഭാഗത് right click – Remove clip നലകക. (ആ ഭാഗം
അപതയകമാവന). തടരനള ഭാഗം ആദയ ഭാഗേതക് നീകി വയ്കക .
ഈ പവരതനം തടരാവനതാണ്.
എഡിറിങ് കഴിഞാല File – Export Video എടകക. (Profile ല All formats ഉം Target ല h.264 ലള
ഏെതങിലം േഫാരമാറിേലക് (MP4,MOV,AVI,FLV) Export െചയക.

Sound Recording (Audacity ഉപേയാഗിച്)
സിസതിെല sound settings െല ൈമക് input volume കമീകരികക.
Applications --- Sound & Video – Audacity തറന് Rec ബടണ കിക് െചയക. ൈമകിലെട (Laptop െല
mic മതിയാകം) ആവശയമായ വിവരണം നലകക. കഴിഞാല Stop ബടണ പസ് െചയക. Play ബടണ
ഉപേയാഗിച് േകളകക. ആവശയമിലാത ഭാഗം മൗസ് െകാണ് െസലക്റെചയ്ത് Delete െചയാം.
File- Export Audio വഴി േസവ് െചയേമാള ogg/mp3 േഫാരമാറ് െതരെഞടകാം.

Record െചയ്ത വിവരണം (sound file) edit െചയ്ത വീഡിേയായില േചരകല
OpenShot video editor ല വീഡിേയാ എഡിറ െചയേമാള ഉളെപടേതണ ശബ ഫയല കടി import െചയ്
താേഴയള Track 1 േലക് drag െചയ്തിടക .
Track 2 വിെല Video യെട തടകതില കാണന sound icon കിക് െചയ് mute ആകക.
Video edit െചയ്ത േപാെല ശബ ഫയലം എഡിറ് െചയ് Export െചയക.

Draw SWF ഉപേയാഗിച് ലളിതമായ Animation നിരമാണം
Applications – Graphics – Draw SWF തറകക.
Draw a free hand-line എന ടള എടത് വരയ്കക .(Tools െമനവില നിനം pen colour, Line width
മതലായവ മാറാം). െമനബാറിെന വലേത അറതള Show animation ല കിക െചയ്ത് animation
കാണക. ഈ ഫയല Export െചയേമാള animation speed കറയ്കാനള സൗകരയം ലഭികം .
ഒര ചിതതിേലാ മേറെതങിലം ഒബ്ജക്ടിേലാ ആണ് ആനിേമഷന വേരണെതങില ,
Insert A Picture ഐകണ എടത് കാനവാസില കിക െചയക. Animate െചേയണ ചിതം/object തറകക.
Edit an object ടള (Arrow tool) ഉപേയാഗിച് ചിതെത കമീകരികക. ഇനി Draw a free hand-line എന
ടള എടത് വരയ്കക . കഴിഞാല animation കാണക, Export െചയക.

Presentation (Slide show) നിരമാണം
Applications – Office – Presentation തറകക. (Blank layout / ഉചിതമായത് െതരെഞടകാം).
•

അകരങള ഉളെപടതാന Text ടള ഉപേയാഗികാം.

•

പതിയ slide േചരകാന Insert – Slide.

•

Insert – Picture വഴി ചിതവം Insert – Movie and Sound വഴി വീഡിേയാ/ശബവം ഉളെപടതാം.

•

എനാല വീഡിേയാ interaction ആേയാ hyperlink ആേയാ ഉളെപടതനത് സൗകരയമാകം.
ഇതിനായി ൈസഡില ഒര text ൈടപെചയ്ത് അത് െസലക്ട് െചയ്ത േശഷം Slide show – Interaction –
Go to Document അെലങില Insert – Hyperlink എടത് file െസലക്ട് െചയക .

•

െസലകഡ് ഒബ്ജക്ട് Slide show – Custom Animation വഴി ആനിേമറ്െചയാം.

•

െസലകഡ് ഒബ്ജക്ട് Format – Text(രണാമെത) – Animation വഴി scroll െചയന രീതിയിലാകാം.
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