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ആമുഖം 
കേകരളാപാഠ്യപദ്ധതി  പിന്തുടരുന്ന  സ് കൂളുകളിലെല  ഐസിടി

പഠനത്തിനാവശ്യമായ  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറുകളുലെട  കസ്റ്റമൈമകേസഷനും  സ് കൂളുകള്ക്ക്
ആവശ്യമായ പഠനവിഭവങ്ങളുലെട വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള നിര്മ്മാണവും പങ്കുലെവക്കലും
സാധ്യമാകണലെമങ്കില്  അതിനു  സാകേങ്കതികമായും  നിയമപരമായും
പരമാധികാരമുള്ള  ഒരു  ഓപകേററ്റിങ്ങ്  സിസ്റ്റം  ആവശ്യമാണ്  എന്ന  തിരിച്ചറിവാണ്
ഐ.ടി@സ്കൂള് കേ?ാജക്ട്  സ്വന്തമായി ഒരു ഓപ്പകേററ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റം തയ്യാറാക്കിയതിന്
ആധാരമായ സാഹചര്യം.  2005  ല് ലെഡബിയന് അടിസ്ഥാനമാക്കി പുറത്തിറക്കിയ
ആദ്യ പതിപ്പില് നിന്നും അകേനകം  പരിണാമ ഘട്ടങ്ങള് തരണം ലെചയ്താണ്  2019  ല്
ഈ  പുതിയ  പതിപ്പ്  പുറത്തിറങ്ങുന്നത്.  ഇത്  ?ധാനമായും  ഉബുണ്ടു  18.04  LTS
അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്  തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.  2019  മാര്ച്ച്  വലെരയുള്ള  ഉബുണ്ടു
അപ്കേഡറ്റുകളും ഇതില് ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സ്കൂളുകളില് കുട്ടികള്ക്കും അധ്യാപകര്ക്കും ആവശ്യമായ ഓപകേററ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റം
എന്ന നിലയില് മാത്രമല്ല, വീടുകളില് ലെപാതുവായ  ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് ഉപകേയാഗിക്കുന്ന
സിസ്റ്റങ്ങളിലും,  സര്ക്കാര് ഓഫീസുകള്,  ഓഫീസ് കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര് ഉപകേയാഗിക്കുന്ന
ഡിടിപി ലെസന്ററുകള്, ഇന്റര്ലെനറ്റ് കികേയാസ്കുകള്, കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര് നിര്മ്മാതാക്കള്,
കേകാലെളജ്  വിദ്യാര്ഥികള്,   മറ്റു  കമ്പ്യൂട്ടര്   കേസവന  ദാതാക്കള്  തുടങ്ങിയ  ഉല്
പാദനാധിഷ്ഠിത  സാഹചര്യങ്ങളില്  ഉപകേയാഗിക്കുന്ന  സിസ്റ്റങ്ങളിലും  സമ്പൂര്ണമായ
കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് പ്ലാറ്റ്കേഫാമായി  ഈ ഓപകേററ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റം ഉപകേയാഗിക്കാനാകും.  

ഉബുണ്ടു  18.04  LTS  അടിസ്ഥാനമാക്കിയതാലെണങ്കിലും,  ഉബുണ്ടു  18.04
ലെറകേപ്പാസിറ്ററിയില് ഇല്ലാത്ത മറ്റു പല സ്വതന്ത്ര കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറുകളും ഈ കേസാഫ്റ്റ് 
ലെവ യര്  പാകേക്കജില്  ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ഗണിത  പഠന  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറായ
ജികേയാജിബ്ര, അനികേമഷന് കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറായ Draw swf, കേ?ാഗ്രാമിങ് പഠനത്തിന്
ഉപകേയാഗിക്കുന്ന turtle blocks, ശാസ്ത്രപഠനത്തിന് ഉപകേയാഗിക്കുന്ന Phet, ഭൂമിശാസ്ത്ര
പഠനത്തിന്  ഉപകേയാഗിക്കുന്ന  GPlates   എന്നിവ  അവയില്  ചിലതാണ്.  ഒട്ടകേനകം
കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറുകള്  പുതിയ  കേവര്ഷനുകളികേലക്ക്  അപ്കേഡറ്റു  ലെചയ്യുകകേയാ,  നമ്മുലെട
സാഹചര്യങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച് കസ്റ്റമൈമസ് ലെചയ്യുകകേയാ ലെചയ്തിട്ടുണ്ട്. Marble, Sunclock,
gcompris,  tuxpaint  തുടങ്ങിയവ  ഇത്തരത്തില്  അപ്കേഡറ്റ്  ലെചയ്യലെപ്പട്ടവയാണ്.
GCompris,  KGeography,  Klettres,  TuxPaint,   Jfraction  Lab  മുതലായ
കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറുകള്  പൂര്ണമായും  മലയാളത്തികേലക്ക്  ലെമാഴിമാറ്റം  ലെചയ്തിട്ടുമുണ്ട്.
കൂടാലെത  മലയാളം  കമ്പ്യൂട്ടിങ്  സാര്ഥകവും  സാധ്യവുമാക്കുന്നതിന്  വിപുലമായ
മലയാളം യൂണികേകാഡ് കേഫാണ്ട് കേശഖരം തലെന്ന ഇതില് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

ഈ  പതിപ്പ്  GNOME  3  എന്ന  ലെഡസ്ക്കേടാപ്  സജ്ജീകരണ  സംവിധാനലെത്ത
അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്  ഈ  ഓപ്പകേററ്റിങ്  സിസ്റ്റം  സംവിധാനം  ലെചയ്തിരിക്കുന്നത്.
സിസ്റ്റം  ലെമനുവിലും  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര്  ?വര്ത്തനങ്ങളിലും  IT@School  GNU/Linux
14.04  ലെന അകേപക്ഷിച്ച് ധാരാളം മാറ്റങ്ങള് ഇതില് കാണാവുന്നതാണ്.   അവയില്
?ധാനലെപ്പട്ടവ മാത്രമാണ് ഇവിലെട പരാമര്ശിക്കുന്നത്.
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ലലാഗിൻ ചെചയ്യാം
IT@School  GNU/Linux  18.04 ഓപ്പകേററ്റിങ്  സിസ്റ്റത്തിലെന്റ തനതു ലെഡസ്ക്കേടാപ്  GNOME
Flashback (Metacity) ആയിട്ടാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

ഇതു  കൂടാലെത  സിസ്റ്റത്തിലെന്റ  കേലാഗിന്  സ്ക്രീനില്  username  ന്  വലതു  വശത്ത്
കാണലെപ്പടുന്ന  കേലാകേഗായില് ക്ലിക്കു  ലെചയ്ത്,  Ubuntu,  Ubuntu  on  Wayland  തുടങ്ങിയ
ലെഡസ്ക്കേടാപ് എന്വികേറാണ്ലെമന്റുകളും ലെതലെരലെ±ടുക്കാന് സാധിക്കും.

ഈ  കേലാഗിന്  സ്ക്രീനില്  സിസ്റ്റത്തില്  നിലവിലുള്ള  യൂസര്  നാമങ്ങള്
പട്ടികലെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.  ആവശ്യമുള്ള  യൂസര്  കേലാഗിന്  ലെതലെരലെ±ടുത്ത്
പാസ് കേവഡ് ലെകാടുത്താല് സിസ്റ്റത്തികേലക്ക് ?കേവശിക്കാം.
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 ലലാഗ്ഔട്ടും ഷട്ട്ഡൗണും ( Log Out & Shut Down)

കമ്പ്യൂട്ടറില് കേലാഗിന് ലെചയ്തുകഴി±ാല് ഡസ്ക്കേടാപ്പില് മുകളിലും താലെഴയുമായി ഓകേരാ
പാനലുകള്  കാണാം.  ഇതില്  മുകളിലെല  പാനലില്  വലതുവശത്തായി  കാണുന്ന
കമ്പ്യൂട്ടറിലെന്റ ഐക്കണില് ക്ലിക്ക് ലെചയ്താല്  താലെഴ കാണുന്ന ഒരു കേപാപ്പ്ഡൗണ് ജാലകം
?ത്യക്ഷലെപ്പടും.  Log  Out,  Restart,  Shut  Down  എന്നിവ  ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളത്
ഇവിലെടയാണ്.  ഇതു കൂടാലെത  Applications  ലെമനുവിലെന്റ അവസാനവും  Log Out, Shut
Down എന്നിവ ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

Log Out - കമ്പ്യൂട്ടറില്  ഒരു യൂസര്ക്ക്   കേലാഗ്ഔട്ട്
ലെചയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം നല്കുന്നു.
Restart – കമ്പ്യൂട്ട ര് റീസ്റ്റാര്ട്ട് ലെചയ്യുന്നതിന്
Shut Down - കമ്പ്യൂട്ടര് ഷട്ട്ഡൗണ് ലെചയ്യുന്നതിന്



IT@School GNU-Linux_18.04 User Manual 10

സിസ്റ്റം ക്രമീകരണങ്ങള് (System Settings)
മുകളില് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ജാലകത്തില് ലഭ്യമായ
സൗകര്യമാണ് System Settings (ചിത്രം കേനാക്കുക)
ഇവിലെട  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്ത്  സിസ്റ്റം  ക്രമീകരണം
നടത്താനുള്ള  ജാലകത്തില്  ?കേവശിക്കാം.  ഒരു
കമ്പ്യൂട്ടറില്  ഉപകേയാക്താവിന്  അവശ്യമായ
ക്രമീകരണങ്ങള്  വരുത്തുന്നതിനുള്ള
സൗകര്യങ്ങളാണ്  ഈ  ജാലകത്തില്
ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. 
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വൈവ-വൈഫ കണക്ട് ചെചയ്യാൻ (WiFi)

◦ System Settings ലെല Wi-Fi എന്ന ടാബ് ലെസലക്ട് ലെചയ്യുക. ലഭ്യമായ മൈവ-
മൈഫ ലെനറ്റ് വര്ക്കുകള് ലിസ്റ്റ്  ലെചയതിട്ടുണ്ടാകും,  ഇതില്  നിന്ന്  ആവശ്യമായ
ലെനറ്റ് വര്ക്ക് ലെസലക്ട് ലെചയ്താല് മതി.

ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെചയ്യാൻ (Bluetooth)

◦ System Settings  ലെല  Bluetooth  എന്ന ടാബ് ലെസലക്ട് ലെചയ്യുക.  ലഭ്യമായ
ബ്ലൂടൂത്ത്  ഉപകരണങ്ങള്  ലിസ്റ്റ്  ലെചയതിട്ടുണ്ടാകും,  ഇതില്  നിന്ന്
ആവശ്യമായത് ലെസലക്ട് ലെചയ്ത് കണക്ഷന് സ്ഥാപിക്കാം.

ഡസ്ക ് ലടാപ്പിചെ9 പശ്ചാത്തലം തിരചെ=ടുക്കാൻ (Background)

◦ System  Settings  ലെല  Background  എന്ന  ടാബ്  ലെസലക്ട്  ലെചയ്യുക.
തുറന്നുവരുന്ന  ജാലകത്തിലെല  Wallpapers  എന്ന  ഭാഗത്തു  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്ത്
ഇഷ്ടലെപ്പട്ട ചിത്രം തിരലെ±ടുത്ത് Select ക്ലിക്ക് ലെചയ്യുക. 

◦ മറ്റ് ചിത്രങ്ങള് ഉള്ലെപ്പടുത്തുന്നതിന്, ഈ ചിത്രങ്ങള് കേഹാമിലെല Pictures എന്ന
കേഫാള്ഡറികേലക്ക്  കേകാപ്പിലെചയ്യുക.  തുടര്ന്ന്  Background  ജാലകത്തിലെല
Pictures  എന്ന  ഭാഗത്ത്  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്ത്  ചിത്രങ്ങള്  തിരലെ±ടുക്കുക  (ചിത്രം
കേനാക്കുക).

◦ ഡസ്ക്കേടാപ്പില്  വലതു  വലതു  ബട്ടണ്  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്ത്  Change  Background
തിരലെ±ടുത്താലും Background ജാലകം ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.
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ഇൻപുട്ട് ഭാഷ, ക്രമീകരിക്കാൻ - Input (Keyboard) language Settings

◦ System Settings  ലെല  Region  &  Language  എന്ന  ടാബ്  ലെസലക്ട്  ലെചയ്ത്
കമ്പ്യൂട്ടറില്  മൈടപ്പ്  ലെചയ്യുന്നതിനുള്ള   വിവിധ  ഭാഷകള്  തിരലെ±ടുക്കം.
കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് കേപജ് 58 കേനാക്കുക.

ഇന്റര്കേഫസ് ഭാഷ ക്രമീകരിക്കാന് (Desktop Interface Language)
◦ ഡസ്ക്കേടാപ്പിലെന്റ  ഇന്റര്കേഫസ്  ഭാഷ  മാറ്റുന്നതിന്   Manage  Installed

Languages എന്ന ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ലെചയ്യുക.

◦ തുറന്നു  വരുന്ന  ജാലകത്തില്  ആവശ്യമുള്ള  ഭാഷ ഡ്രാഗ്  ലെചയ്ത്  മുകളികേലക്ക്
ക്രമീകരിച്ച് സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാര്ട്ട് ലെചയ്യുക(ഡീകേഫാള്ട്ട് - English (United States)).

സ്ക്രീൻ  റീഡര്  പ്രവര് ത്തിപ്പിക്കാൻ (Screen Reading)

◦ System  Settings  ലെല  Universal  Access  ടാബിലെല  Screen  Reader
തിരലെ±ടുത്ത്  Orca  Screen  Reader  ?വര് ത്തിപ്പിക്കാനും  ?വര്ത്തനം
അവസാനിപ്പിക്കാനും  സാധിക്കും  (സ്ക്രീന്  റീഡറിലെന്റ  ?വര്ത്തനം
നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കേഷാര്ട്ട്കട്ട് കീ Alt+Super+S ആണ്).

സ്ക്രീൻ ലലാക്ക് സമയം ക്രമീകരിക്കാൻ (Screen Lock)

◦ System  Settings  ലെല  Privacy  ടാബില്  Screen  Lock  തിരലെ±ടുത്ത്
ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങള് വരുത്താം. Screen Lock ഓഫ് ലെചയ്യുന്നതിനും,
സ്ക്രീന്  കേലാക്ക്  ലെചകേയ്യണ്ട  സമയം  ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും   ഇവിലെട 
സൗകര്യമുണ്ട്.
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Privacy ടാബില് ലഭ്യമായ മറ്റു ചില സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. ചിത്രം കേനാക്കുക

ഡസ്ക്ലടാപ്പ് ചെഷയറിങ് എലനബിള് ചെചയ്യാൻ (Desktop Sharing)

◦ System  Settings  ലെല  Sharing  ടാബില്  നിന്നും  Screen  Sharing
തിരലെ±ടുത്ത് ഡസ്ക്കേടാപ്പ്  ലെഷയറിങ്  ?വര്ത്തനക്ഷമമാക്കാം  (On /  Off).
കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് കേപജ് 23 കേനാക്കുക.

◦ കമ്പ്യൂട്ടറിലെല  ഫയല്  സിസ്റ്റം  മലെറ്റാരു  കമ്പ്യൂട്ടര്  ഉപകേയാഗിച്ച്
നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള  അനുമതി  നല്കുന്നതിന്  (Secured  Shell)  Sharing
ടാബിലെല   Remote  Login   On  /  Off  സൗകര്യം  ഉപകേയാഗിക്കാം.  കൂടുതല്
വിവരങ്ങള്ക്ക് കേപജ് 23 കേനാക്കുക.

ശബ്ദ ക്രമീകരണങ്ങള് (Sound Settings)

◦ System  Settings  ലെല  Sound  ടാബ്  തിരലെ±ടുത്ത്  Input  /  Output  ശബ്ദ
ക്രമീകരണങ്ങള്  വരുത്താം.  Input,  Output  ശബ്ദങ്ങളുലെട  തീവ്രത
നിയന്ത്രിക്കാനും  ആവശ്യലെമങ്കില്  ഓഫ്  ലെചയ്യാനും  സൗകര്യമുണ്ട്.  കൂടുതല്
വിവരങ്ങള്ക്ക് കേപജ് 42 കേനാക്കുക.

◦ Sound Effect കള് നല്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും ഈ ജാലകത്തിലുണ്ട്.

സ്ക്രീൻ വൈKറ്റ്നസ്, ബ്ലാങ്ക് സ്ക്രീൻ (Screen brightness, Blank Screen, 

Power Settings)

◦ System Settings ലുള്ള Power ടാബില് Screen Brightness ക്രമീകരിക്കാനും,
Blank Screen ?ത്യക്ഷലെപ്പടാനുള്ള സമയം ക്രമീകരിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്
.
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ലെനറ്റ് വര്ക്ക് ക്രമീകരണങ്ങള് (Network Settings)
◦ ലെനറ്റ് വര്ക്കുമായി  ബന്ധപ്പട്ട  ക്രമീകരണങ്ങളായ  IP  Address  ,  ലെനറ്റ് വര്ക്ക്

സുരക്ഷ  തുടങ്ങിയ  ക്രമീകരണങ്ങള്  വരുത്താനുള്ള  സൗകര്യം  System
Settings ലുള്ള Network ടാബിലുണ്ട്.

◦ ഈ  ക്രമീകരണങ്ങള്ക്ക്  പാനലിലുള്ള  ലെനറ്റ് വര്ക്ക്  കേമാണിറ്റര്  അപ് ലറ്റില്
ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത് Edit Connections തിരലെ±ടുത്താലും മതി. 

കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് കേപജ്20 കേനാക്കുക.

ഡിസ് ചെO ക്രമീകരണങ്ങള് (Display Settings)

◦ System  Settings  ലുള്ള  Devices  ടാബിലാണ്  കമ്പ്യൂട്ടറിലെന്റ    ഡിസ് ലെപ്ല
ക്രമീകരണങ്ങളുള്ളത്.  കമ്പ്യൂട്ടര്  ഡിസ് ലെപ്ലയുലെട  Resolution,  Orientation
തുടങ്ങിയവ ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഈ ജാലകത്തിലാണ്.

◦ ലാപ്കേടാപ്പ് ലെ?ാജക്ടറുമായി കണക്ട് ലെചയ്യുകേമ്പാള് മൂന്നു തരത്തിലുള്ള ഡിസ് 
ലെപ്ല കേമാഡുകള് ലഭ്യമാകും.
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• Join  Displays  :  ലാപ്കേടാപ്പ്  സ്ക്രീനിലും  ലെ?ാജക്ടറിലും  വ്യത്യസ്ത  ഡിസ് ലെപ്ല
(Extended Display) ലഭ്യമാകുന്നു.  ?സകേന്റഷന്  ?വര്ത്തിപ്പിക്കാന്
അനുകേയാജ്യമായ ഡിസ് ലെപ്ല കേമാഡാണ് ഇത്.

• Single Display :  ലാപ്കേടാപ്പ് സ്ക്രീനികേലാ,  ലെ?ാജക്ടറികേലാ ഏലെതങ്കിലും ഒന്നില്
മാത്രം ഡിസ് ലെപ്ല ലഭ്യമാകുന്നു.

• Mirror : ലാപ്കേടാപ്പ് സ്ക്രീനിലും ലെ?ാജക്ടറിലും ഒകേര ഡിസ് ലെപ്ല ലഭ്യമാകുന്നു.
സാധാരണയായി  ലാപ്കേടാപ്പ്  ലെ?ാജക്ടറുമായി  കണക്ട്  ലെചയ്ത്  Mirror  ഡിസ് ലെപ്ല
ക്രമീകരിച്ച്,  സ്ക്രീന്  Resolution 1024 x 768 (4:3)  ആയി ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ് ക്ലാസ്സ്
മുറികള്ക്ക് അഭികാമ്യം.

കീലബാര്ഡ് ലഷാര്ട്ട്കട്ടുകള്  (Keyboard Shortcuts)

കമ്പ്യൂട്ടറില്  ഓപ്പകേററ്റിങ്  സിസ്റ്റം
ഉപകേയാഗിക്കുന്ന  കീകേബാര്ഡ്
കേഷാര്ട്ട്കട്ടുകള്  കാണാനും
മാറ്റങ്ങള്  വരുത്താനുമുള്ള
സൗകര്യം  System  Settings
ലുള്ള Devices  ടാബിലെല  Keyboard
എന്ന ജാലകത്തിലുണ്ട്. 
?ദര്ശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള  ഓകേരാ
കീകേബാര്ഡ്  കേഷാര്ട്ട്കട്ടുകളിലും
ക്ലിക്ക്  ലെചയ്ത്  പുതിയ  കേഷാര്ട്ട്കട്ട്
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നല്കകുക.  തുടര്ന്ന്  Set  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്താല്  പുതിയ  കേഷാര്ട്ട്കട്ട്  കേചര്ക്കലെപ്പടും
(ആവശ്യലെമങ്കില് Backspace ഉപകേയാഗിച്ച് നിലവിലുള്ള കേഷാര്ട്ട്കട്ട് ഒഴിവാക്കാം). 

മൗസ് /ടച്ച്പാഡ് ക്രമീകരണം (Mouse & Touchpad).

◦ System Settings ലുള്ള Devices ടാബിലെല Mouse & Touchpad ലാണ് മൗസ്
/ടച്ച്പാഡ് ബട്ടണ് ക്രമീകരണങ്ങള് ഉള്ളത്.

പ്രി9റുകള് ഉള്ചെപ്പടുത്തുന്നതിനും നീക്കം ചെചയ്യുന്നതിനും   (Printers)

◦ ?ിന്ററുകള്  കണക്ട്  ലെചയ്യുകേമ്പാള്  തലെന്ന  സാധാരണഗതിയില്  അവ
കമ്പ്യൂട്ടറില്  ഇന്സ്റ്റാള്  ലെചയ്യലെപ്പടും.  ഈ  രീതിയില്  Add  ലെചയ്യലെപ്പടാത്ത
സന്ദര്ഭങ്ങളിലും  ?ിന്ററുമായി  ബന്ധലെപ്പട്ട  മറ്റു  ക്രമീകരണങ്ങള്
നടത്തുന്നതിനും  System  Tools  ലെമനുവിലുള്ള  Printers  (Applications  →
System  Tools  →  Printers)  അലെല്ലങ്കല്,  System  Settings  ലുള്ള  Devices
ടാബിലെല Printers  ഉപകേയാഗിക്കാം.  ജാലകത്തിലുള്ള  Add Printer  ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത്
പുതിയ ?ിന്റര് ഉള്ലെപ്പടുത്താം. കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് കേപജ് 25 കേനാക്കുക.

കമ്പ്യൂട്ടറിചെനക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് (System Details)

◦ ഉപകേയാഗിക്കുന്ന  കമ്പ്യൂട്ടറിലെനക്കുറിച്ചും  ഓപ്പകേററ്റിങ്  സിസ്റ്റലെത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള
?ാഥമിക വിവരങ്ങള് System Settings ലുള്ള Details ടാബിലെല About എന്ന
ജാലകത്തില്  ലഭ്യമാണ്.  ഇകേത  വിവരങ്ങള്  മുകളിലെല  പാനലില് 
വലതുവശത്തായി  കാണുന്ന  കമ്പ്യൂട്ടറിലെന്റ  ഐക്കണില്  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്താല് 
ലഭിക്കുന്ന  കേപാപ്പ്ഡൗണ്  ജാലകത്തിലെല  About  This  Computer  എന്ന
ലെമനുവിലും ലഭ്യമാണ്. 

CD/DVD/Pendrive തുടങ്ങിയവ കമ്പ്യൂട്ടറില് ഇന്സര്ട്ട് ലെചയ്യുകേമ്പാള് അവ ഡീകേഫാള്ട്ടായി 
ഏങ്ങിലെന ?വര്ത്തിക്കണം എന്ന് മുന്കൂട്ടി ലെസറ്റു ലെചയ്തു ലെവയ്കാനുള്ള സൗകര്യം System 

Settings ലുള്ള Devices ടാബിലെല  Removable Media എന്ന ഭാഗത്ത് ലഭ്യമാണ്.
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സമയവും തിയ്യതിയും ക്രമീകരിക്കാം (Time & Date)

◦ Automatic Date & Time  ഓണ് ലെചയ്ത് ഇന്റര്ലെനറ്റുമായി കണക്ട്  ലെചയ്താല്
സമയം Time zone നനുസരിച്ച് മാറ്റി ക്രമീകരിക്കലെപ്പടും.

◦ System Settings ലുള്ള Details ടാബിലെല Date & Time ജാലകത്തില് സമയം,
തിയ്യതി എന്നിവ ക്രമീകരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്.

◦ ജാലകത്തില് കാണുന്ന  Automatic Date & Time  ഓഫ് ലെചയ്ത്  Date & Time
തിര±ടുക്കുക.  സമയവും തിയതിയും ക്രമീകരിച്ചകേശഷം  close  ബട്ടണ് ക്ലിക്ക്
ലെചയ്യുക.
കമ്പ്യൂട്ടറിലെന്റ  സമയവും
തിയ്യതിയും
മാറിയിട്ടുണ്ടാകും
(ആവശ്യലെമങ്കില്
Logout  ലെചയത്  Login
ലെചയ്യുക).

◦ Time Format (AM/PM -
24 Hour) തിരലെ±ടുക്കുന്നതിന് ഈ ജാലകത്തി സൗകര്യമുണ്ട്.

യൂസര് അക്കൗണ്ടുകള് (Users)

◦ പുതിയ  യൂസര്  അക്കൗണ്ട്  നിര്മിക്കുന്നതിനും  നിലവിലുള്ള  ഒരു  യൂസറിലെന്റ
വിവരങ്ങള്  എഡിറ്റുലെചയ്യുന്നതിനുമുള്ള  സൗകര്യം  System  Settings  ലുള്ള
Details  ടാബിലെല  Users  എന്ന  ജാലകത്തില്  ലഭ്യമാണ്.  യൂസര്
നിര്മാണലെത്തക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് കേപജ് 56 കേനാക്കുക.

ഡിലഫാള്ട്ട് അOിലക്കഷനുകള് (Default Applications)

◦ കമ്പ്യൂട്ടറില്  ഫയലുകളും  മറ്റും
മൈകകാര്യം  ലെചയ്യുകേമ്പാള്  അവ
ഡികേഫാള്ട്ടായി  ഏത്
ആപ്ലികേക്കഷനിലാണ്  തുറകേക്കണ്ടത്
എന്ന്  ഒരു  യൂസര്ക്ക്  ലെസറ്റ്
ലെചയ്യാനുള്ള  സൗകര്യം  System
Settings  ലുള്ള  Details  ടാബിലെല
Default  Applications  എന്ന
ജാലകത്തില് ലഭ്യമാണ്.
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സിസ്റ്റത്തിചെ9 ചെകട്ടും മട്ടും മാറ്റാം (System Appearance, Theme)

ഓപ്പകേററ്റിങ്  സിസ്റ്റത്തിലെന്റ  ലെകട്ടിലും  മട്ടിലും  മാറ്റം  വരുത്തി  ഉപകേയാക്താവിന്
താത്പര്യമുള്ള  രീതിയില്  കമ്പ്യൂട്ടറിലെന  മാറ്റിലെയടുക്കുന്നതിനുള്ള  സൗകര്യം  Tweaks
എന്ന അപ്ലികേക്കഷനില് ലഭ്യമാണ്.

◦ Applications  >  System Tools  >  Preferences  >  Tweaks  എന്ന  രീതിയില്
ക്ലിക്ക്  ലെചയ്താണ്  ഈ  ആപ്ലികേക്കഷന്  തുറകേക്കണ്ടത്.  ?ധാനജാലകത്തില്
Appearance,  Desktop,  Fonts  തുടങ്ങി  സിസ്റ്റത്തില്  ധാരാളം  മാറ്റങ്ങള്
വരുത്തുന്നതിന് Tweaks ല് സൗകര്യമുണ്ട്.

ഡസ്ക്ലടാപ്പ് തീം മാറ്റുന്നതിന് (Desktop Theme)

◦ Tweaks  ജാലകത്തില്   Appearance  ടാബില്  തീമുകള്  മാറ്റാനുള്ള
സൗകര്യമുണ്ട്.
▪ Default Applications Theme _ Radiance
▪ Default Cursor Theme - DMZ-White
▪ Default icons Theme - Yaru

◦ ഡസ്ക്കേടാപ്പ്  ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്  ഇകേമജ്,  കേലാക്ക്സ്ക്രീന്  ഇകേമജ്  തുടങ്ങിയവ
ക്രമീകരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഈ ജാലകത്തിലുണ്ട്.

ഡസ്ക്കേടാപ്പ്  ഐക്കണുകള് (Desktop Icons)
◦ Tweaks  ജാലകത്തില്   Desktop  ടാബില്  ഡസ്ക്കേടാപ്പില്  കാകേണണ്ട

ഐക്കണുകള് ക്രമീകരിക്കാം.
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ഡസ്ക്കേടാപ്പിലെന്റ ഇന്റര്കേഫസ് കേഫാണ്ട് മാറ്റാം (Desktop Interface Font)

◦ സിസ്റ്റത്തില്  ഡസ്ക്കേടാപ്പ്  ഐക്കണുകളും  അപ്ലികേക്കഷനുകളും  ?ദര്
ശിപ്പിക്കലെപ്പടുന്ന അക്ഷരമൈശലിയില് മാറ്റം വരുത്താനുള്ള സൗകര്യം Tweaks
ജാലകത്തിലെല Fonts ടാബിലുണ്ട്.
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ചെനറ്റുവര്ക്ക് ക്രമീകരണങ്ങള് (Network Settings)
കമ്പ്യൂട്ടറുകലെളയും  ?ിന്റര്,  സ്കാനര്  തുടങ്ങിയ
ഘടകങ്ങകേളയും  പരസ്പരം  വിവര  വിനിമയം
സാധ്യമാകത്തക്ക  വിധം  തമ്മില്
ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ്   ലെനറ്റ് വര്ക്ക്
സംവിധാനങ്ങള്  ഉപകേയാഗിക്കുന്നത്.   വകേയര് 
ഡ്,  വയര്ലസ്സ്,  ബ്ളൂടൂത്ത് എന്നിങ്ങലെന വിവിധ
തരത്തിലുള്ള  ലെനറ്റ് വര്ക്കുകള്
ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്.  ലെഡസ്ക്കേടാപിലെല
മുകള് പാനലിലുള്ള ലെനറ്റ് വര്ക്ക് ഇന്ഡികേക്കറ്റര്
അപ് ലെലറ്റില്  ക്ലിക്കു  ലെചയ്താല്  ലഭ്യമായ
കണക്ഷനുകള് അവിലെട ദൃശ്യമാവും.
ലഭ്യമായ  കണക്ഷനുകളില്  ഏതാകേണാ
കണക്റ്റ്  ലെചകേയ്യണ്ടത്  ആ  കേപരില്    ക്ലിക്ക്
ലെചയ്യതാല്  മതി.  പാസ് കേവര്ഡ്
ആവശ്യലെപ്പടുകേമ്പാള് അത് നല്കണം. 

  

Network  Connections  ജാലകത്തിലെല  ലഭ്യമായ
കണക്ഷനുകളില്   ആവശ്യമായ  മാറ്റങ്ങള്
വരുത്താനും  കഴിയും.  അതിന്  ലെനറ്റ്ര്വര്ക്ക്
ഇന്ഡികേക്കറ്ററില്  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്ത്  ലഭിക്കുന്ന

കേഡ്രാപ്ഡൗണ്  ലെമനുവില്നിന്നും  ചുവലെടയുള്ള  Edit  Connection   കണക്ഷന്  ക്ലിക്ക്
ലെചയ്യുക. തുടര്ന്ന് മാറ്റം വരുകേത്തണ്ട കണക്ഷന് ലെസലക്റ്റ് ലെചയ്യുക. ചുവലെടയുള്ള   Edit
the selected connection ല് ക്ലിക്ക് ലെചയ്യുക.  ലഭിക്കുന്ന ജാലകത്തില്   പാസ് കേവ ര്ഡ്
കാണാനും  ആവശ്യലെമങ്കില്  ക്രമീകരിക്കാനും  സ്ഥിരം  ഐ.പി  കേമല്വിലാസം
ക്രമീകരിക്കാനും കഴിയും.  
അതില് തലെന്നയുള്ള   +  (Add a new connection ) ബട്ടണില് ക്ലിക്ക് ലെചയ്താല്  നമുക്ക്
ആവശ്യമായ  പുതിയ  കണക്ഷന്  നിര്മിക്കാന്  സാധിക്കും.  അവിലെട  Ethernet,  Wi-Fi,
Mobile Broadband എന്നിങ്ങലെനയുള്ള വിവിധ രീതിയിലുള്ള കണക്ഷനുകള് ഉണ്ടാക്കാനും
ലെനറ്റ് വര്ക്കുകളും  ഉപകരണങ്ങളും  Bridge  ലെചയ്യാനും  Bond   ലെചയ്യാനും  ആവശ്യമായ
സജ്ജീകരണങ്ങളും  ക്രമീകരിക്കാനും  കഴിയും.  അവിലെട  തലെന്ന  ലഭ്യമായ   Wi-Fi,
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Bluetooth  എന്നിവയില് വയര്ലസ് കണക്ഷനുകളും ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ഷനും കാണാനും
ക്രമീകരിക്കാനും സാധിക്കും. 
ഈ ക്രമീകരണങ്ങലെളല്ലാം System Settings ലെല Network  എന്ന ഭാഗത്തും ലെചയ്യാം. 

Wi-Fi Connections

പാനലിലെല  ലെനറ്റ് വര്ക്  ഐകണില്  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്ത്  ലഭ്യമായ  മൈവമൈഫ
കണക്ഷനുകളില് നിന്നും നിങ്ങളുലെട ലെനറ്റ് വര്ക്ക് ലെസലക്റ്റ് ലെചയ്യാം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു.  
System  Settings  ലെല  WI-Fi  ലെസറ്റിങ്ങ്സില്  Wi-Fi  കണക്ഷന്  ഓഫാക്കാനും
ഓണാക്കാനും സാധിക്കും. കണക്ഷനുകള്ക്കുകേനലെര  കാണുന്ന ലെസറ്റിംഗ്സ് ബട്ടണില്
ക്ലിക്ക്  ലെചയ്ത്   നിങ്ങളുലെട  കണക്ഷനുകള്  കാണാനും  പാസ് കേവര്ഡ്  ക്രമീകരിക്കാനും
സൗകര്യമുണ്ട്. 
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 Wi-Fi Hotspot

വകേയര്ഡ്  കണക്ഷന്  വഴി
ഇന്റര്ലെനറ്റ്  ലഭ്യമായ  ഒരു
ലാപ്കേടാപ്പിലെന  വയര്ലസ്സ്
കേഹാട് കേസ്പാട്ട്  ആയി
ഉപകേയാഗിച്ച്  ഇന്റര്ലെനറ്റ്
കണക്ഷന്  മറ്റ്
ഉപകരണങ്ങളുമായി  ലെഷയര്
ലെചയ്യാം.
അതിനായി  System
Settings  ലെല  Wi-Fi  തിരലെ±ടുക്കുകേമ്പാള്  കാണുന്ന  ON/OF  ന്  ലെതാട്ട്  വലതു
വശത്തുള്ള     ബട്ടണില് ക്ലിക്ക്  ലെചയ്ത്  Turn on Wi-Fi  Hotspot  ലെചയ്താല് ലഭിക്കുന്ന
ജാലകത്തില്  Turn  on  നല്കിയാല്  കണക്ഷലെന്റ  കേപരും  പാസ് കേവര്ഡും  ലഭ്യമാകും.
പാനലിലെല  ലെനറ്റ് വര്ക്ക്  ഐക്കണില്  ലഭിക്കുന്ന  എഡിറ്റ്  കണക്ഷനില്  Hotspot
എന്നത് തിരലെ±ടുത്ത് പാസ് കേവര്ഡും മറ്റും പുനക്രമീകരിക്കാം.  മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളില്
നിന്നും ഈ കേഹാട് കേസ്പാട്ട് ലഭ്യമാകാന് പാസ് കേവര് ഡ് നല്കി കണക്റ്റ് ലെചയ്താല് മതി.
ഇങ്ങലെന  ഒരുപകരണം  ഉപകേയാഗിക്കുകേമ്പാള്  അത്  നിലവില്  വയര്ലസ്സ്  രീതിയില്
ഇന്റര്ലെനറ്റ്  ഉപകേയാഗിക്കുന്നുലെവങ്കില്  അത്  ഡിസ്കണക്റ്റ്  ലെചയ്യലെപ്പടും  എന്ന  കാര്യം
?കേത്യകം ഓര്മ്മിക്കുക. 

Bluetooth Connection

പാനലിലെല  Bluetooth  ഐക്കണ്  ON  അവസ്ഥയികേലക്ക്
മാറ്റുക.  Visible  എന്ന  ബട്ടണും  ON  ലെപാസിഷനികേലക്ക്
മാറ്റിയാല്  മാത്രകേമ  .  ബ്ളൂടൂത്ത്  സൗകര്യം  ലഭ്യമായ
ഉപകരണങ്ങള്  അവിലെട  ലിസ്റ്റ്  ലെചയ്യും.  തുടര്ന്ന്
ഉപകരണങ്ങളില്  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്യുകേമ്പാള്  ലഭിക്കുന്ന   PIN
ഒത്തുകേനാക്കി  അവ  ലെപയര്  ലെചയ്തു  ഫയലുകള്
കേഫാണുകളുമായും മറ്റ് ലാപ് കേടാപ്പുകളുമായും  മൈകമാറാം.  
System  Settings  ലെല  Bluetooth  എന്നതുവഴിയും
ബ്ളൂടൂത്ത് ലെസറ്റിങ്സികേലക്ക് എത്താം. 

മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുമായുള്ള  ഫയല് വൈകമാറ്റം (File sharing)

ഒരു  ലെനറ്റ് വര്ക്കിലുള്ള  കമ്പ്യൂട്ടറുകള്  തമ്മില്  ഫയലുകളും  കേഫാള്ഡറുകളും  മൈകമാറ്റം
ലെചയ്യാനും ഉപകരണങ്ങള് പങ്കുലെവക്കാനും സാധിക്കും.  ഇതിനായി  ssh, samba  എന്നീ
സകേങ്കതങ്ങള് OS ല് ലഭ്യമാണ്. 
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ssh ഉപകേയാഗിച്ച് ഫയലുകള് മൈകമാറുന്നതിനുകേവണ്ടി Places ലെമനുവിലെല Network  ലെല
Other  Locations  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്യുക.  ചുവലെട  ലഭിക്കുന്ന  Connect  to  Server  എന്നതില്
ssh:// എന്നതിനുകേശഷം  ഫയലുകള്  മൈകമാകേറണ്ട  കമ്പ്യൂട്ടറിലെന്റ  IP  Address  നല്കി
(ഉദാഹരണം-ssh://10.42.0.29)  കണക്റ്റ്  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്യുക.  ആ  കമ്പ്യൂട്ടറിലെന്റ  യൂസര്
നാമവും  പാസ് കേവര്ഡും  നല്കിയാല്   ഫയലുകള്  പരസ്പരം  ലഭ്യമാക്കാനും
മൈകമാറാനും സാധിക്കും.  

samba ഉപകേയാഗിച്ച് ഫയലുകള് മൈകമാറുന്നതിന് ഒരു Shared Folder ആവശ്യമാണ്

ലഫാള്ഡറുകള് ചെഷയര് ചെചയ്യല്  (Folder sharing)

ലെഷയര്  ലെചകേയ്യണ്ട  കേഫാള്ഡറില്
മൈററ്റ്  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്ത്  Local  Network
Share   എന്നുള്ളത്   ക്ലിക്ക്  ലെചയ്ത്
ലഭിക്കുന്ന  ജാലകത്തില്
ആവശ്യമായ  ക്രമീകരണം
നടത്തിയാല് മതി.
Places  ലെമനുവില് നിന്നും  Network
തിരലെ±ടുത്താല്  ആ  ലെനറ്റ് വര്
ക്കില് കണക്ട് ലെചയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ
കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അവിലെട ദൃശ്യമാകും.
ഇവിലെടനിന്നും  ഒരു  കമ്പ്യൂട്ടര്
അതിലെല  ലെഷകേയര്ഡ്
കേഫാള്ഡറിലുള്ള  ഫയലുകള്  കേകാപ്പി
ലെചയ്യാന് സാധിക്കും.
Places  Network  ല്  എല്ലാ
കമ്പ്യൂട്ടറുകളും  കാണുന്നിലെല്ലങ്കില്  Connect  to  Server  വഴി  smb://ip_address  എന്ന്
നല്കി  (ഉദാ.  sbm://192.168.1.119)  മലെറ്റാരു  കമ്പ്യൂട്ടറിലെല  ലെഷകേയര്ഡ്  കേഫാള്ഡര്
തുറക്കാവുന്നതാണ്.

ചെഡസ്ക്ലടാപ്പ് ചെഷയറിങ് ( Desktop Sharing, Remote Desktop Viewer)

നിങ്ങളുലെട സിസ്റ്റത്തിലിരുന്നുലെകാണ്ട് മലെറ്റാരു സിസ്റ്റലെത്ത നിയന്ത്രിക്കാനും ഫയലുകള്
കാണാനും   സാധിക്കുന്ന  അപ്ളികേക്കഷനുകളും  ഉണ്ട്.   അത്തരത്തിലുള്ള
അപ്ലികേക്കഷനുകളാണ്  Remote Desktop Viewer,  Remmina Remote Desktop Client
എന്നിവ.
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ഇങ്ങലെന   ലെഡസ്ക്കേടാപ്പുകള്  ലെഷയര്  ലെചയ്യണലെമങ്കില്  ആദ്യം  System  Settings   ല്
നിന്നും  Sharing   ലെസലക്റ്റ്  ലെചയ്ത്   Scree  Sharing  എന്നത്  Active  എന്നാക്കുകയും
Remote  Login
ഓണാക്കുകയും  കേവണം.
Scree  Sharing
എന്നതില്  ഡസ്ക്കേടാപ്പ്
നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള
അനുവാദം  നല്കാനും
പാസ് കേവ ര്   ഡ്
ക്രമീകരിക്കാനും
സാധിക്കും. 

തുടര്ന്ന്  Internet  ലെമനുവിലെല  Remote  Desktop Viewer  തുറന്ന്  Protocol  എന്നത്
VNC ആക്കി മാറ്റി Host എന്നതില് കണക്റ്റ് ലെചകേയ്യണ്ട സിസ്റ്റത്തിലെന്റ  IP Address നല്
കുക. 
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പ്രി9റുകള് ഇൻസ്ററാള് ചെചയ്യാൻ (Printers)
Applications  ലെമനുവിലെല System
Tools ല്  ഉള്ള  Printers
ഉപകേയാഗികേച്ചാ  System
Settings ലെല  Devices ല്  ഉള്ള
Printers  ഉപകേയാഗികേച്ചാ
?ിന്ററുകള് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള
ജാലകം  തുറക്കാം.   നിലവില്
ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ?ിന്ററുകള് അവിലെട
ലിസ്റ്റ് ലെചയ്യും. 

പുതുതായി  കമ്പ്യൂട്ടറില്  ?ിന്റര്  ഇന്സ്ററാള്  ലെചയ്യുകേമ്പാള്,  നിലവില്  ഓപ്പകേററ്റിങ്
സിസ്റ്റത്തില്   മൈഡ്രവര് പാകേക്കജുകള്  ലഭ്യമായ ?ിന്ററുകള് കണക്റ്റ്  ലെചയ്ത ഉടലെന 
സ്വതകേവ  തലെന്ന  ഇന്സ്റ്റാള്  ലെചയ്യലെപ്പടും.  തുറന്നു  വരുന്ന  ?ിന്റര്  ജാലകത്തില്  അത്
ദൃശ്യമാകും.  അങ്ങിലെന  കാണലെപ്പടാത്ത  സന്ദര്ഭങ്ങളില്  ?ിന്റര്   Add  ലെചയ്യുന്നതിനും
ഇന്സ്റ്റാള് ലെചയ്ത ?ിന്റുറുകലെള ഡിലീറ്റ് ലെചയ്യുന്നതിനും Printers ജാലകം ഉപകേയാഗിക്കാം. 
?ിന്ററുകളുലെട ലെനറ്റ് വര്ക്ക്  ക്രമീകരണങ്ങള് (?ിന്റര് ലെഷയര് ലെചയ്യുന്നതും മറ്റും) Printers
ജാലകത്തിലെല  Server  ലെമനുവിലാണ്  ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.  (System  Settings  ലെല
Printers ല് ഇത് Additional Printer Settings ലാണ് കാണുക.)
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ഹാര്ഡ് ചെവയര് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് (Hardware 

Information)
കമ്പ്യൂട്ടന്ിനുള്ളിലെല  ഹാര്ഡ് ലെവയര്  ഘടകങ്ങലെളക്കുറിച്ചും  അവയുലെട
?വര്ത്തനങ്ങലെളക്കുറിച്ചും  കൃത്യമായി  മനസ്സിലാക്കാന്  സഹായിക്കുന്ന  ചില
അപ്ളികേക്കഷനുകളാണ് സിസ്ഇന്കേഫാ (Sysinfo),  സിസ്റ്റം ലെ?ാമൈഫലര് &  ബഞ്ച്മാര്ക്ക്
(System Profiler and Benchmark), സിസ്റ്റം കേമാണിട്ടര് (System Monitor) എന്നിവ.

സിസ് ഇൻലഫാ (Sysinfo)

നിങ്ങളുലെട  സിസ്റ്റത്തിലെല  ഹാര്ഡ് ലെവയര്,  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര്  സംബന്ധിച്ച
അടിസ്ഥാനപരമായ  വിവരങ്ങള്  ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള  ഒരു  യുട്ടിലിറ്റി  ആണ്  Sysinfo.
Applications ലെമനുവിലെല System Tools വഴി ഇതിലെലത്താം.  ഓപകേററ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലെന്റ
കേവര്ഷന്,  CPU  വിലെന്റ  കേപര്-കേമാഡല്,   റാമിലെന്റ   അളവ്,  പുറകേമനിന്നും  കണക്റ്റ്
ലെചയ്തിരിക്കുന്നതുള്ലെപ്പലെടയുള്ള സംഭരകേണാപാധികള് (Storage Devices),  മദര് കേബാര്
ഡ്,  ഗ്രാഫിക്സ്  കാര്ഡ്,  സൗണ്ട്  കാര്ഡ്,  ലെനറ്റ് വര്  ക്ക്  കാര്ഡ്  എന്നിവലെയക്കുരിച്ചുള്ള
വിവരങ്ങള് Sysinfo വഴി ലഭ്യമാകും.

സിസ്റ്റം ചെപ്രാവൈഫലര് & ബഞ്ച്മാര്ക്ക് (System Profiler and Benchmark)

ഒരു  സിസ്റ്റത്തിലെന്റ  വ്യത്യസ്തങ്ങളായ  ഹാര്ഡ് ലെവയര്  ഘടകങ്ങലെളക്കുറിച്ചും
അവയുലെട  തല്സമയ  ?വര്ത്തനകേശഷിലെയക്കുറിച്ചും   വിശദമായ  വിവരങ്ങള്
ലഭ്യമാക്കുന്ന  ആപ്ലികേക്കഷനാണ്  സിസ്റ്റം  ലെ?ാമൈഫലര്  ആന്ഡ്  ബഞ്ച്മാര്ക്ക്
യൂട്ടിലിറ്റി. 
System Tools  ലെമനുവിലുള്ള ഈ  യൂട്ടിലിറ്റി തുറന്നാല് ഓപകേററ്റിങ് സിസ്റ്റം, CPU,
RAM,  Motherboard,  Graphics,  Storage  ,  Peripherals  എന്നിങ്ങലെന  ഒരു
സിസ്റ്റത്തിലെനക്കുറിച്ചുള്ള   അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങളുലെട  സംഗ്രഹം  തുടങ്ങി  വിവിധ
?വര്ത്തനങ്ങളുലെട പൂര്ണരൂപത്തിലുള്ള വിവരങ്ങള് വലെര ലഭ്യമാണ്. മിക്ക ?വര്
ത്തനങ്ങളുലെടയും തല്സമയ സ്ഥിതിയുലെട റികേപ്പാര്ട്ടുകള് അതത് സമയം ജനകേററ്റ്
ലെചയ്ത് ?ദര്ശിപ്പിക്കുകയും ലെചയ്യും.
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 സിസ്റ്റം ലമാണിട്ടര് (System Monitor)

Applications  ലെമനുവിലെല System Tools  എന്നതില് ലഭ്യമായ മലെറ്റാരു യുടിലിറ്റിയാണ്
സിസ്റ്റം കേമാണിട്ടര് (System Monitor).  ഇതിലെല Resource ടാബില് സിസ്റ്റത്തിലെല  CPU,
ലെമമ്മറി,  സ്വാപ്,  ലെനറ്റ് വ ര്ക്ക്  എന്നിവയുലെട  കേശഷിയുലെട  എത്ര  ശതമാനം
ഉപകേയാഗിക്കുന്നു എന്ന് ?ദര്ശിപ്പിക്കുന്നു. 

തുറന്ന്  ലെവച്ചിരിക്കുന്ന  ഒരു  കമ്പ്യൂട്ടറില്  നടന്നുലെകാണ്ടിരിക്കുന്ന  ?ധാന  ?വര്
ത്തനങ്ങള് മനസ്സിലാക്കാന് ഇതുപകേയാഗിക്കാം.  ഏലെതാലെക്ക  ആപ്ളികേക്കഷനുകളാണ്
?വര്ത്തിച്ചുലെകാണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവ എത്ര CPU കേശഷി ഉപകേയാഗിക്കുന്നു, എത്ര ലെമമ്മറി
ഉപകേയാഗിക്കുന്നു എലെന്നാലെക്ക ഇവിലെട മനസ്സിലാക്കാന് കഴിയും.  ഓകേരാ കേ?ാസസ്സിലും
മൈററ്റ്  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്ത്  നിശ്ചിത  ?വര്ത്തനങ്ങളുലെട  മുന്ഗണന  മാറ്റാനും  നിര്ത്താനും
തുടരാനും  പൂര്ണ്ണമായും  ഉകേപക്ഷിക്കാനും  ഒലെക്ക  സാധിക്കും.  കൂടുതല്  ലെമമ്മറിയും  മറ്റും
ഉപകേയാഗിക്കുകയും  കമ്പ്യൂട്ടറിലെന്റ  ?വര്ത്തനലെത്ത  തടസ്സലെപ്പടുത്തുകയും  ലെചയ്യുന്ന
അപ്ളികേക്കഷനുകള് കലെണ്ടത്തി അവയുലെട ?വര്ത്തനം ഇതുവഴി അവസാനിപ്പിക്കാനും
കമ്പ്യൂട്ടര് ഹാങ്ങാവുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കും.
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ഇതുകൂടാലെത  filesystem   ടാബില്   പുറലെമനിന്നു  കണക്റ്റ്  ലെചയ്തതുള്ലെപ്പലെടയുള്ള
കേസ്റ്റാകേറജ്  ഡിമൈവസുകളുലെട  പാര്ടീഷനുകളും   കേപരും,  ഉപകേയാഗിച്ചതും
അവകേശഷിക്കുന്നതും ആയ സംഭരണകേശഷിയും ഇവിലെട നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം.
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ഓഡിയ�ോ, വീഡിയ�ോ യ
ോഫ്റ്റ് വെവ�റുകള്
(Audio, Video Applications)

 ഓഡികേയാ ലെപ്ലയറുകള് (Audio  Players)

Audacious

ശബ്ദഫയലുകള് ഡികേഫാള്ട്ടായി ?വര്ത്തിക്കുന്ന ഓഡികേയാലെപ്ലയറാണിത്.

Applications → Sound &Video → Audacious എന്ന ക്രമത്തില് ഇത് തുറക്കാം.
• File  ലെമനു വഴി  Audio open  ലെചയ്യാനും,ഒന്നില് കുടുതല് ഓഡികേയാ ഫയല്  Add

ലെചയ്യാനും സാധിക്കും.
• Playback ലെമനുവില്  Repeat, Shuffle, Song Info തുടങ്ങിയ ക്രമീകരണങ്ങളുണ്ട്.
• Playlist  ലെമനുവില്  ഓഡികേയാകള്  Sort  ലെചയ്യുക,  പുതിയ  Playlist  കള്

നിര്മ്മിക്കിക്കുക തുടങ്ങിയവ ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
• Services  ല്  നല്കിയിരിക്കുന്ന   Play  CD ,  Add  CD  ഉപകേയാഗിച്ച്   CD  യിലെല

ഓഡികേയാ ഫയലുകള് ?വര്ത്തിപ്പിക്കാം. കൂടുതല് Plugins ഇതു വഴി കേചര്ക്കാം.
• Output  ലെമനുവില്  ശബ്ദക്രമീകരണ  സംവിധാനങ്ങളായ  Volume  Up,

Volume Down, Equalizer, Effects തുടങ്ങിയവ ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
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Rhythmbox Music Player -3.4.2

ശബ്ദഫയലുകള് ?വര്ത്തിപ്പിക്കാനുള്ള മലെറ്റാരു  കേസാഫ്റ്റ ് ലെവയറാണിത്.

ഇതില്  വിവിധ  കേഫാര്മാറ്റിലുള്ള  ഓഡികേയാ  ഫയലുകള്  സകേപ്പാര്ട്ട്  ലെചയ്യുന്നതാണ്.
ഇന്റര്ലെനറ്റ്  കേറഡികേയാ,  മ്യൂസിക്  ലെഷയറിംഗ്  തുടങ്ങിയ  നിരവധി  ഓപ്ഷനുകള്
ഇതിലുണ്ട്.

വീഡികേയാ ലെപ്ലയറുകള് (Video Players)
ചലച്ചിത്ര ഫയലുകള് ?വര്ത്തിപ്പിക്കുന്നതിനായി  Videos (totem), Media Player 
(xplayer), SMPlayer, VLC media player, xine എന്നീ വീഡികേയാ ലെപ്ലയറുകള് ഈ OS ല് 
ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വീഡികേയാ ഫയലുകളും എല്ലാ ലെപ്ലയറുകളിലും ശരിയായി 
?വര്ത്തിക്കണലെമന്നില്ല. ശബ്ദം കേകള്ക്കാതിരിക്കുകകേയാ, ശരിയായി 
കാണാതിരിക്കുകകേയാ ലെചയ്യാം. ഒരു ലെപ്ലയറില് ?വര്ത്തിക്കാത്ത വീഡികേയാ മലെറ്റാരു 
പ്ലയറില് നന്നായി ?വര്ത്തിക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്.  
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Videos (totem movie player)

വീ ഡികേയാ  കേപ്ല  ലെചയ്യുന്നതിനുള്ള  ഡീകേഫാള്ട്ട്  ലെപ്ലയറാണിത്.  ഇതില്  ലാംകേഗ്വജ്  ലെസറ്റ്
ലെചയ്യുക  ,  സബ്മൈടറ്റിലുകള്  കേചര്ക്കുക   തുടങ്ങിയ  സൗകര്യങ്ങള്  ഇതില്  ലഭ്യമാണ്.
ഇത്  കമാന്റ്  മൈലനില്  ?വര്ത്തിപ്പിക്കാന്  totem  എന്ന  കമാന്റാണ്
ഉപകേയാഗികേക്കണ്ടത്. (ഉദാ. totem filename)

SMPlayer

            
കൂടുതല് സൗകര്യങ്ങളുള്ള  mplayer  അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു വീഡികേയാ ലെപ്ലയറാണ്
SMPlayer.  VCD,  DVD എന്നിവ  ഇതുപകേയാഗിച്ച്   ?വര്ത്തിപ്പിക്കാന്  സാധിക്കും.
വീഡികേയാകളുലെട  Orientation  മാറ്റുന്നതിനുള്ള  സൗകര്യം  ഇതിലുണ്ട്.  ഇടംവലം
തിരി±കേതാ  കീഴ്കേമല്  മറി±കേതാ  ആയ  വീഡികേയാകലെള  ശരിയായ  രീതിയില്
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കാണാവുന്നതിനായി  Video  ലെമനുവിലെല  Rotate,  Flip  Image,  Mirror  Image  എന്നിവ
ഉപകേയാഗിക്കാം.  Video  ലെമനുവിലെല  Thumbnail  Generator  ഉപകേയാഗിച്ച്  നിശ്ചിത
സമയത്ത് ?വര്ത്തിക്കുന്ന വീഡികേയായുലെട ആവശ്യമായതത്രയും എണ്ണം തമ്പ് ലെനയില്
നിര്മ്മിക്കാം, സബ്മൈടറ്റിലുകള് Subtitles എന്ന ലെമനുവിലൂലെട കേചര്ക്കാവുന്നതാണ്.
ഇത് കമാന്റ് മൈലനില് ?വര്ത്തിപ്പിക്കാന് smplayer എന്ന കമാന്റാണ് 
ഉപകേയാഗികേക്കണ്ടത്.  (ഉദാ. VCD കേപ്ല ലെചയ്യാന് smplayer vcd://)

Media Player (xplayer)

വീഡികേയാ  ?വര്ത്തിപ്പിക്കാന്  ഇതില്  ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറാണ്  Media Player. 
Repeat Mode, Shuffle mode, Take screenshot  മുതലായവ  Edit  ലെമനുവിലും  Rotate
Clockwise,  Rotate  Counter-clockwise,  സബ്മൈടറ്റില്സ്,  കേപ്ലലിസ്റ്റ്  എന്നിവ  View
ലെമനുവിലും ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. (ചിത്രം കേനാക്കുക)   

ഇത്  കമാന്റ്  മൈലനില്  ?വര്ത്തിപ്പിക്കാന്  xplayer  എന്ന  കമാന്റാണ്
ഉപകേയാഗികേക്കണ്ടത്.

•   
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VLC media player

വളലെരയധികം സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു Media Player ആണിത്. ഇത് ഒട്ടുമിക്ക വീഡികേയാ-
ഓഡികേയാ കേഫാര്മാറ്റുകലെളയും സകേപ്പാര്ട്ട് ലെചയ്യുന്നു. 

• File, Disc (VCD, DVD), Network, Capture Device എന്നീ കേസാഴ്സുകളില്നിന്ന്
വീഡികേയാകള് ?വര്ത്തിപ്പിക്കാന് സാധിക്കും

• വിവിധ ഭാഷകളില് തയ്യാറാക്കിയ ഓഡികേയാ ട്രാക്കുകള്  Audio  → Audio Track
എന്നീ രീതിയില് ക്രമീകരിച്ച് ആവശ്യമായ ഭാഷയില് കേകള്ക്കാനുള്ള സംവിധാനം
ഇതില് ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

• Video  ലെമനുവില്  Zoom,  Aspect  Ratio,  Crop,  Take  snapshot   തുടങ്ങിയവ
കേചര്ത്തിട്ടുണ്ട്. 

• സബ്മൈടറ്റില്സ്  Subtitle  → Add  Subtitle  എന്നീ  ക്രമത്തില്  കേചര്ത്ത്
?വര്ത്തിപ്പിക്കാം

vlc കമാന്റ് മൈലനില് ?വര്ത്തിപ്പിക്കാന് vlc എന്ന കമാന്റാണ് ഉപകേയാഗികേക്കണ്ടത്.
(ഉദാ. https://www.youtube.com/watch?v=SkVqJ1SGeL0 എന്ന യൂട്യൂബ് വീഡികേയാ 
vlc ഉപകേയാഗിച്ച് കാണാന്  vlc https://www.youtube.com/watch?v=SkVqJ1SGeL0 
എന്ന കമാന്റ് ഉപകേയാഗിച്ചാല് മതി)
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ഡിലഫാള്ട്ട് ചെOയര് മാറ്റാൻ (Change default Audio/Video 

Player)
വീഡികേയാ ഫയലുകള്  തുറക്കുന്നത് ഡീകേഫാള്ട്ടായി  Videos  എന്ന കേപ്ലയറിലൂലെടയാണ്.
Videos  നു  പകരം  മലെറ്റാരു  ലെപ്ലയര്  ഡികേഫാള്ട്ടായി  ക്രമീകരിക്കുന്നതിന്   System
Settings ലെല Details എന്ന ഭാഗത്തുള്ള Default Applications ല് സൗകര്യമുണ്ട്. (ചിത്രം
ശ്രദ്ധിക്കുക)

ശബ്ദ-ചലച്ചിത്ര കണ്ചെവര്ട്ടറുകള്  (Audio – Video Converter)

ഈ OS ല്  ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള  WinFF, Handbrake എന്നിവ ശബ്ദ-ചലചിത്ര 
ഫയലുകളുലെട കേഫാര്മാറ്റുകള് മാറ്റുന്നതിനുള്ള  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറുകളാണ്.

WinFF
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• Add  ബട്ടണില് ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത് മാറ്റം വരുകേത്തണ്ട വീഡികേയാ,  ഓഡികേയാ ഫയല്  
കേചര്ക്കാം.  ഒന്നില്  കൂടുതല്  ഫയലുകള്  കേചര്ക്കാലെമന്നത്   ഈ  കേസാഫ്റ്റ്   
ലെവയറിലെന്റ  ?കേത്യകതയാണ്.  ലെടര്മിനല്  വഴിയാണ്  ?വര്ത്തിക്കുന്നത്
എന്നതിനാല് കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര് കേക്ലാസ് ലെചയ്താലും ?ശ്നമുണ്ടാകില്ല.

• Convert to, Preset, Output Folder എന്നീ ഫീല് ഡുകളില് ആവശ്യമായ മാറ്റം       
           വരുത്തി  Convert  ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത്  File Conversion പൂര്ത്തീകരിക്കാം.

HandBrake  (mp4 converter)

വീഡികേയാകള്  mp4  ,  mkv  എന്നീ  കേഫാര്മാറ്റികേലക്ക്  മാറ്റ ു ന്നതിനുപകേയാഗിക്കുന്ന  
കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറാണിത്.  വ്യക്തതകൂറവില്ലാലെത  മാറ്റങ്ങള്  വരുത്താലെമന്നത്  ഇതിലെന്റ
എടുത്ത് പറയാവുന്ന ?കേത്യകതയാണ്.

• Open Source എന്ന ബട്ടണ് ഉപകേയാഗികേച്ചാ, File  Open Source → വഴികേയാ          
ഫയല് കേചര്ക്കാം.

• Dimensions, Filters, Video, Audio എന്ന ഫീല്ഡുകളില് ആവശ്യലെമങ്കില് മാറ്റം
വരുത്തുക. 

• Output  ഫയലില്  സബ്മൈടറ്റിലുകള്  കേചര്ക്കാന് Subtitles  എന്നതില്  ക്ലിക്ക്
ലെചയ്ത്  മുന്കൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ .srt ഫയലുകള് import ലെചയ്യാം. 

• ഡികേഫാള്ട്ടായി  .m4v  (ipod/itunes  friendly  file  extension)  ആയാണ്  Save
ആകുക.  .mp4 ആയി കേസവ് ലെചയ്യാന് File →  Preference ല്   Use  ipod/itunes
friendly file extension എന്നത് അണ്ലെചക്ക് ലെചയ്യുക. 

• Start Encoding ല് ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത് File Conversion പൂര്ത്തീകരിക്കാം.
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ഓഡിലയാ വീഡിലയാ, എഡിറ്റിങ്ങ് 
ലസാഫ്റ്റ് ചെവയറുകള്.
 ഓഡിലയാ എഡിറ്റര് - ഒഡാസിറ്റി (Audio Editing - Audacity)
Audacity യാണ് ഓഡികേയാ എഡിറ്റിങ്ങിനായി  കേചര്ത്തിരിക്കുന്ന കേസാഫ്റ്റ് ലെവയ ര്.  ഈ
കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര് ഉപകേയാഗിച്ച് ശബ്ദം റികേക്കാഡു ലെചയ്ത് എഡിറ്റ ് ലെചയ്യാം.

      
• വീഡികേയാ ഫയലുകളില് നിന്നും ഓഡികേയാ മാത്രം കേവര്ലെപ്പടുത്താനുള്ള സൗകര്യം  

ഒഡാസിറ്റിയില്  ലഭ്യമാണ്.  വീഡികേയാ  ഫയലുകലെള  ഒഡാസിറ്റിയില്
തുറക്കുകേമ്പാള്  അവയിലെല  ഓഡികേയാ  ഫയലുകള്  മാത്രം  Extract  ലെചയ്താണ്
കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറികേലക്ക് ഇംകേപാര്ട്ട് ആവുന്നത്. 

•  Split Cut, Split Delete, Silence Audio, Trim Audio  എന്നിവ  Edit  → Remove
Special  എന്ന ലെമനുവിലും  Split, Join  എന്നിവ  Edit  → Clip Boundaries  എന്ന
ലെമനുവിലുമാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വീഡിലയാ എഡിറ്ററുകള്( Video Editor)

Avidemux 2.7, Open Shot Video Editor, Kdenlive എന്നിവയാണ് ഇതിലുള്ള വീഡികേയാ
എഡിറ്ററുകള്.  Applications → Sound &Video എന്ന ലെമനുവില് ഇവ കാണാം.
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Avidemux – Video cutter
Avidemux  2.7  .1  ലെവര്ഷനാണ്  ഇതില്  കേചര്ത്തിരിക്കുന്നത്.  ലളിതമായ  രീതിയില്
വിഡികേയാകള് കട്ട് ലെചയ്യാനും കൂട്ടി കേചര്ക്കാനും സഹായിക്കുന്ന കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറാണിത്.

എഡിറ്റു  ലെചകേയ്യണ്ട  വീഡീകേയായുലെട  അകേത  കേഫാര്മാറ്റിന്  അനുകേയാജ്യമായ  Output
Format  ലെതരലെ±ടുക്കാന്  ശ്രദ്ധിക്കുക.  ഉദാഹരണത്തിന്  .mp4  കേഫാര്മാറ്റിലുള്ള
വീഡികേയായുലെട Output കേഫാര്മാറ്റ് MP4 Muxer തലെന്ന   ലെതരലെ±ടുക്കുക.

Audio ലെമനു വഴി ഒന്നില് കൂടുതല് ട്രാക്കുകള് കേചര്ത്ത് വീഡികേയായുമായി കേയാജിപ്പിക്കാം.
File → Save ക്ലിക്ക് ലെചയ്യുന്നകേതാലെട എഡിറ്റിംഗ് പൂര്ത്തിയാകും.
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OpenShot Video Editor – വിഡികേയാ എഡിറ്റര്
ഓപ്പണ് കേഷാട്ട് വിഡികേയാ എഡിറ്ററിലെന്റ  2.4.1  ലെവര്ഷനാണിത്.എളുപ്പത്തില് വീഡികേയാ
എഡിറ്റ്  ലെചയ്യാനും  അനുകേയാജ്യമായ  രീതിയില്  എക്സ്കേപാര്ട്ട്  ലെചയ്യാനും
സാധിക്കും.?വര്ത്തനങ്ങള് ഇടയ്ക്കിലെട കേസവ് ലെചയ്യാന് മറക്കരുത്.

• ഓഡികേയാ വീഡികേയാ ഫയലുകള്  File  → Import Files  എന്ന ക്രമത്തില്  Project
Files കേലക്ക് Add ലെചയ്യാവുന്നതാണ്.

• എഡിറ്റ് ലെചയ്ത വീഡികേയാ  File  Export Video → ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത് നിശ്ചിതകേഫാര്മാറ്റില്
കേസവ് ലെചയ്യാവുന്നതാണ്.
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Kdenlive – Video Editor
ശബ്ദ-ചലചിത്രഫയലുകള്  എഡിറ്റ്  ലെചയ്യാന്  ഏലെറ  ഉപകാര?ദമായ
കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറാണിത്.  HD  വീഡികേയാകള്  വ്യക്തത  കുറയാലെത  ഇതില്  എഡിറ്റ്
ലെചയ്യാനാകും.

• File →  Sound & Video →  Kdenlive എന്ന ക്രമത്തില്  Kdenlive തുറക്കാം.
• New ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത്  നിശ്ചിത Preset  ലുള്ള  കേഡാക്യുലെമന്റ് തുറക്കുക.(HD 1080p 25

fps ആണ് ഡികേഫാള്ട്ടായി ലെസറ്റ് ലെചയ്തിരിക്കുന്നത്)
• Project  ലെമനുവില്  Add  Clip  ഉപകേയാഗിച്ച്   ശബ്ദ-ചലചിത്രഫയലുകള്

ലെ?ാജക്ടികേലക്ക് കേചര്ക്കാവുന്നതാണ്.
• വീഡികേയാ ഓഡികേയാ ഫയലുകള് ശരിയായ ട്രാക്കികേലക്ക് കേചര്ക്കുക.
• ട്രാക്കികേലക്കിടാലെത  തലെന്ന  Project  Bin  ലുള്ള  വീഡികേയാകള്  Clip  Monitor

ലെസലക്ട്  ലെചയ്ത് എഡിറ്റ് ലെചയ്യാവുന്നതാണ്.    ട്രാക്കിലുള്ള വീഡികേയാ/ഓഡികേയാ
Project Monitor ലെസലക്ട് ലെചയ്താണ് എഡിറ്റ് ലെചകേയ്യണ്ടത്.

• Clip ലെല Split Audio വഴി വീഡികേയായിലെല ശബ്ദം കേവ ര്തിരിച്ച് മാറ്റങ്ങള് വരുത്താം.
• Render ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത് എഡിറ്റിംഗ് പൂര്ത്തിയാക്കാം.
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സബ്വൈടറ്റിലുകള് ഉള്ചെപ്പടുത്താൻ (Subtitles)

വീഡികേയാകള്  ?വര്ത്തിക്കുന്നതികേനാലെടാപ്പം  താലെഴ  സബ്മൈടറ്റിലുകള്  കാണുന്നത്
പലകേപ്പാഴും  ഉപകാര?ദമാകും.  ഇതിനായി  Sound  &  Video  യിലെല
Subtitle Editor എന്ന കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര് ഉപകേയാഗിക്കാം.

• കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര് തുറന്ന്  File ലെല New  ക്ലിക്ക് ലെചയ്യുക.
• Video   Open →  വഴി വീഡികേയാ കേചര്ക്കുക.
• കീകേബാര്ഡിലെല  Ins  എന്ന കീ അമര്ത്തി  (Edit  I  nsert After)  → മൈടറ്റില് ?ദര്

ശിപ്പികേക്കണ്ട  സമയം  കലെണ്ടത്തി  Start,  End,  Text  എന്നിവയില്  ആവശ്യമായ
മാറ്റങ്ങള് വരുത്തി  File   Save  → ലെചയ്യുക  (വീഡികേയാ, .srt  എന്നിവയ്ക്ക് ഒകേര കേപരു
തലെന്ന നല്കാന് ശ്രദ്ധിക്കുക).

• HandBrake കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര് ഉപകേയാഗിച്ച് ഇവ കേയാജിപ്പിച്ച് ?വര്ത്തിപ്പിക്കാം. 
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ഓഡിലയാ സി ഡി  എക ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെചയ്യുന്നതിന്. (Extract Audio CD)
Sound  &Video  ലെമനുവിലെല  Sound  Juicer(3.24.0)  ഓഡികേയാ  സി.ഡി  യില്  നിന്ന്
ഓഡികേയാ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ലെചയ്യുവാന് ഉപകേയാഗിക്കാം.
വിഡിലയാ സി ഡി ലകാപ്പി ചെചയ്യുന്നതിന്. ( Copy VCD) 
Home  ലെല  VCD_Copy  എന്ന കേഫാള്ഡറിലെല   copy-vcd (Command line Software)
എന്നത്  വീഡികേയാ  സി.ഡി  യില്  നിന്ന്   വീഡികേയാ  എക്സ്ട്രാക്റ്റ്  ലെചയ്യാന്
ഉപകേയാഗിക്കാം.(VCD മൈഡ്രവിലിട്ട് copy-vcd യില് ഡബിള് ക്ലിക്ക് ലെചയ്യുക)

വീഡിലയാ സിഡി പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് (Play VCD)

സിഡി മൈഡ്രവില് വിസിഡി  / ഡിവിഡി ഇടുക. ?ത്യക്ഷലെപ്പടുന്ന ജാലകം കേക്ലാസ് ലെചയ്ത്
Applications → Sound&Video  Play VCD  → ?വര്ത്തിപ്പിക്കുക.

ചെവബ് ക്യാം ലസാഫ്റ്റ് ചെവയറുകള് (Web cam)

Cheese Webcam Booth, GTK UVC video viewer എന്നിവയാണ് ഇതിലെല ലെവബ്ക്യാം
കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറുകള്. GTK UVC video viewer  ല് വിവിധ തരത്തിലുള്ള  Image &Video
Capturing കേമാഡുകളുണ്ട്.

പിയാലനാ കീ ലബാര്ഡ്  (MIDI Piano Keyboard)

 Applications   Sound &Video → എന്നീ ക്രമത്തില് VMPK തുറക്കാം.

MIDI സിലെന്തമൈസസര് ?വര്ത്തിപ്പിക്കാവുന്ന VMPK (Virtual MIDI Piano Keyboard) 
എന്ന അപ്ലികേക്കഷന് കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര് Sound & Video യില് 
ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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ശബ്ദക്രമീകരണങ്ങള് - Sound Settings
ഓഡികേയാ വീഡികേയാ ഫയലുകള് ?വര്ത്തിപ്പിക്കുക, ഒഡാസിറ്റിയില് ശബ്ദം ലെറകേക്കാഡ്
ലെചയ്യുക  എന്നീ  ?വര്ത്തനങ്ങള്  തുടങ്ങുന്നതിനുമുന്പ്  സിസ്റ്റത്തില്
ശബ്ദക്രമീകരണങ്ങള് നടകേത്തണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി System Settings ലെല  Sound
ഉപകേയാഗിക്കുക

ലെ?ാജക്ടര് HDMI  കേകബിള്  വഴി  ഘടിപ്പിച്ച  സിസ്റ്റത്തിലെന്റ  ശബ്ദക്രമീകരണജാലകം   
ചുവലെട ലെകാടുത്തിരിക്കുന്നു. ശബ്ദം Speaker വഴി ലഭിക്കാന് Choose a device for sound
output എന്നത്  Headphones-Built in Audio ലെസലക്ട് ലെചയ്യണം.
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ശബ്ദം  റികേക്കാഡ്  ലെചയ്യുകേമ്പാള്  ഇന്പുട്ട്  കേവാള്യം  ക്രമീകരികേക്കണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
ശബ്ദം  ഡികേസ്റ്റാള്ഡഡ്  ആകാത്ത  തരത്തില്  Input  Level  കേനാക്കി  ഇന്പുട്ട്
കേവാള്യം  ക്രമീകരിക്കുക.  ഇന്പുട്ട്  കേവാള്യം  വളലെര  കുറച്ച്  വച്ചാല്  ശബ്ദം
എടുക്കാതിരിക്കുകയും വളലെര കൂട്ടി  വച്ചാല് പുറലെമ നിന്നുള്ള ലെചറിയ ശബ്ദങ്ങള്
കേപാലും റികേക്കാഡാകുകയും   ലെചയ്യും.

സ്ക്രീൻ ചെറലക്കാര്ഡറുകള് (Screen Recording)
കമ്പ്യൂട്ടറിലെന്റ  ഡ സ്ക്കേടാപ്പ് സ്ക്രീനില്  ലെചയ്യുന്ന വിവിധ ?വര്ത്തനങ്ങള് അകേത പടി
റികേക്കാര്ഡ്  ലെചയ്ത് വീഡികേയാ ആക്കി മാറ്റി  ട്യൂകേട്ടാറിയലുകളും മറ്റും നിര്മിക്കാറുണ്ടകേല്ലാ.
അത്തരം ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് ഉപകേയാഗിക്കാവുന്ന വ്യത്യസ്ത സൗകര്യങ്ങളടങ്ങിയ നിരവധി
സ്ക്രീന്  റികേക്കാര്ഡിങ്  കേസാഫ് റ്റ് ലെവയറുകള്  ലഭ്യമാണ്.   കസം  (Kazam),  സിമ്പിള്
സ്ക്രീന്  റികേക്കാര് ഡര്  (SimpleScreenRecorder),   റികേക്കാര് ഡ്  മൈമ  ഡസ്ക്കേടാപ്പ്
(RecordMyDesktop)  എന്നിവ  ഈ  OS  ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ഇവ  Sound&Video
ലെമനുവില് ലഭ്യമാണ്. 

കസം (Kazam – Screen Recorder)

ലളിതവും  സമഗ്രവും  ആയ  സ്ക്രീന്
റികേക്കാര്ഡര്  ആണ്  കസം.   സ്ക്രീന്
കേഷാട്ടുകള്  എടുക്കാനുള്ള  സൗകര്യവും
ഇതില്  ലഭ്യമാണ്.  മുഴുവന്  സ്ക്രീന്,
ആവശ്യമുള്ള  ജാലകം,  ഒരു  നിശ്ചിത  ഭാഗം
മാത്രം  എന്നിങ്ങലെന  വ്യത്യസ്ത  രീതിയില്
ഇതുപകേയാഗിച്ച്  റികേക്കാര്ഡിങ്  നടത്താം.
mp4,  avi,  webm  എന്നിങ്ങലെന  വ്യത്യസ്ത
കേഫാര്മാറ്റുകളില്  വീ ഡികേയാ  ഔട്ട്പുട്ട്
ലഭ്യമാക്കാം.  മൈമകേക്രാകേഫാണില്  നികേന്നാ
സ്പീക്കറില് നികേന്നാ ഉള്ള ശബ്ദം റികേക്കാര്  ഡ്
ലെചയ്യാം.
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 റിലക്കാര് ഡ് വൈമ ഡസ്ക്ലടാപ്പ് (RecordMyDesktop - Screen Recorder)

വിവിധ  തരത്തിലുള്ള  റികേക്കാര് ഡിങ്  സാധ്യമായ  ഒരു  സ്ക്രീന്  കാസ്റ്റിങ്  കേസാഫ് റ്റ് 
ലെവയര്.  recordmydesktop  എന്ന  കമാന്ഡുപകേയാഗിച്ച്  ലെടര്മിനലിലും
?വര്ത്തിപ്പിക്കാം.
ശബ്ദം  റികേക്കാര്ഡ്  ലെചയ്യാനും  ഒരു
ജാലകം  മാത്രകേമാ  സ്ക്രീനിലെന്റ
നിശ്ചിത ഭാഗം മാത്രകേമാ റികേക്കാര്ഡ്
ലെചയ്യാനും  ഇതില്  സൗകര്യം
ലഭ്യമാണ്.  ogv  കേഫാര്മാറ്റിലാണ്
ഇവിലെട  വീ ഡികേയാ  കേസവ്
ലെചയ്യലെപ്പടുന്നത്.
Advanced   ബട്ടണില്  ഇതുമായി
ബന്ധലെപ്പട്ട  കൂടുതല്  സൗകര്യങ്ങള്
ലഭ്യമാണ്. 

സിമ്പിള് സ്ക്രീൻ റിലക്കാര് ഡര് (SimpleScreenRecorder)

സ്ക്രീന്
റികേക്കാര്ഡിങിനുള്ള മലെറ്റാരു
ലളിതമായ  ആപ്ളികേക്കഷന്.
MKV,  MP4,  WebM,  OGG
തുടങ്ങിയ  വ്യത്യസ്തങ്ങളായ
വീഡികേയാ  കേഫാര്മാറ്റുകലെള
പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
സൗകര്യമനുസരിച്ച്  വിവിധ
കേസാഴ്സുകളില്നിന്നും
ശബ്ദം  റികേക്കാര് ഡു  ലെചയ്യാം.
ആവശ്യമായ  ഭാഗം  മാത്രം
ലെസലക്റ്റ്  ലെചയ്യാനും
മൈലവ്  ആയി  റികേക്കാര് 
ഡിങ്  കാണാനും
സൗകര്യം. 
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ലവാലക്കാസ്ക്രീൻ (vokoscreen)

വ്യത്യസ്ത  കേഫാര്മാറ്റുകലെള
പിന്തുണയ്ക്കുന്ന  ലളിതമായ
ഈ അപ്ലികേക്കഷലെന്റ ഏറ്റവും
വലിയ  ?കേത്യകത  സ്ക്രീന്
റികേക്കാര്ഡിങ്ങികേനാലെടാപ്പം
ലെവബ്കാം  റികേക്കാര് ഡിങ്
കൂടി  നടത്താന്  സാധിക്കും
എന്നതാണ്. 
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യൂട്ടിലിറ്റികൾ (Utilities)
ആപ്ലികേക്കഷന്സ്  ലെമനു ക്രമീകരിക്കാം (Menu 
Editor)

◦ Applications  ലെമനുവിലെല  വിവിധ  എന്ട്രികള്  ഒഴിവാക്കുന്നതിനും
ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും  പുതിയവ  കേചര്ക്കുന്നതിനുമുള്ള  സൗകര്യം  ഓപ്പകേററ്റിങ്
സിസ്റ്റം നല്കുന്നുണ്ട്.

◦ ഡസ്ക്കേടാപ്പിലെല മുകളിലെല പാനലിലെല ലെമയിന്ലെമനുവില് മൗസിലെന്റ വലതുബ 
ട്ടണ് ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത് Edit Menus ക്ലിക്ക് ലെചയ്യുക. ലെമനു എഡിറ്റ് ലെചയ്യുന്നതിനുള്ള
ജാലകം  ലഭിക്കും.  (Applications  >  Accessories  >  Main  Menu  എന്ന
ക്രമത്തിലും ഈ ജാലകത്തിലെലത്താം).
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ഫയലുകള് തിരയാം (File / Folder Search)
◦ ഓപ്പകേററ്റിങ്  സിസ്റ്റത്തില്  ഉപകേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നത്  Nautilus  ഫയല്

മാകേനജരാണ്.  കേഫാള്ഡര്  /  മൈഡ്രവ്  തുറന്ന്  മുകളിലുള്ള  Search
ഐക്കണില് ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത്  File Name / File Extension  എന്നിവ ഏലെതങ്കിലും
മൈടപ്പ് ലെചയ്ത് Search ലെചയ്യാം.  എന്നാല് ഇവിലെട ഫയല് last modified date
ലെവച്ച് search ലഭ്യമല്ല Search Result ലെന കേസാര്ട്ടു ലെചയ്യാനും കഴിയില്ല.

• Advanced Search
◦ Applications  >  Accessories  >  Catfish  File  Search  തുറന്ന്  കൂടുതല്

സൗകര്യങ്ങകേളാലെട Search സാധ്യമാണ്. Catfish File Search തുറന്ന് കേഫാള്
ഡര് / മൈഡ്രവ് തിരലെ±ടുക്കുക (മൗണ്ട് ലെചയ്ത മൈഡ്രവുകള് മാത്രകേമ ഇവിലെട
ലഭ്യമാകൂ).  Search  കേബാക്സില്   File  Name  /  File  Extension  എന്നിവ
ഏലെതങ്കിലും മൈടപ്പ് ലെചയ്ത് Search ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ലെചയ്യുക.

◦  Name  wise,  Date  wise,  size  wise,  location  name  wise  എന്നിങ്ങലെന
കേസാര്ട്ടിങ് സൗകര്യവും  Catfish File Search ല് ലഭ്യമാണ്.
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ഫയലുകള് കംപ്രസ് ചെചയ്യാൻ  (File Compression): ആര്ചെക്കവ് മാലനജര് 
(Archive manager)

ഫയലുകലെളകേയാ കേഫാള്ഡറുകലെളകേയാ കേചര്ത്ത് ലെലെസസ് കുറച്ച്,  കം?സ് ലെചയ്ത് ആര്
ലെക്കവുകള് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അപ്ലികേക്കഷന് ആണ് ഇത്.  ആര്ലെക്കവുകള് ഉണ്ടാക്കാകേനാ,
കേനരകേത്തയുള്ള  ആര്ലെക്കവുകളിലെല  ഫയലുകള്  എക്സ്ട്രാക്ട്  ലെചലെയ്തടുക്കാകേനാ,  ആര്
ലെലെക്കവുകള്ക്ക്  മാറ്റം  വരുത്താകേനാ  ഒലെക്ക  ഇൗ  അപ്ലികേക്കഷന്  ഉപകേയാഗിക്കാം.
തയ്യാറാക്കുന്ന ആര്ലെക്കവുകള്ക്ക് പാസ് കേവര്ഡ് നല്കി സുരക്ഷിത മാക്കാനും കഴിയും. 
?ധാനമായും രണ്ട് രീതിയില് ആര്ലെക്കവ് മാകേനജര് ?വര്ത്തിപ്പിക്കാം.
രീതി 1.  
Compress  ലെചകേയ്യണ്ട  ഫയലുകലെളയും  കേഫാള്ഡറുകലെളയും  ഒകേര  കേഫാള്ഡറില്
ലെകാണ്ടുവച്ച്,  കേഫാള്ഡറിനുമുകളില്  മൗസിലെന്റ വലതു ബട്ടന് ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത്  compress
എന്ന ഒാപ്ഷന് എടുക്കുക.  തുറന്ന് വരുന്ന വിന്കേഡായില് കേപരും ഫയല് ലെലെടപ്പും കൂടി
നല്കി  Create  ബട്ടണ്  അമര്ത്തുകേമ്പാള്  അകേത  കേഫാള്ഡറിലെന്റ   ആര്ലെക്കവ്
സൃഷ്ടിക്കലെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടാകും.  

ഇൗ  രീതിയില്  ആര്ലെക്കവുണ്ടാക്കുകേമ്പാള്  .zip,  .tar.xz,  .7z  എന്നീ  മൂന്ന്  ഫയല്
ലെലെടപ്പുകള്  മാത്രകേമ  ലഭ്യമാവു.   പാസ്  കേവഡ്  നല്കാനും  സാധിക്കില്ല.   അത്തരം
ആവശ്യങ്ങള്ക്ക്  താലെഴ  ലെകാടുത്ത  രണ്ടാമലെത്ത  രീതി  അവലംബിക്കുന്നതാവും  ഉചിതം.
അലെല്ലങ്കില് ഇൗ ആര്ലെക്കവ് ഡബിള് ക്ലിക് ലെചയ്ത് തുറന്ന് മുകളിലെല ഒാപഷന് ബട്ടനില്
ക്ലിക്ക്  ലെചയ്ത്   save as  നല്കി ഫയല് ലെലെടപ്പു്  മാറ്റുകകേയാ  ,  Password നല്കുകകേയാ
ലെചയ്യാം
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• ആര്ലെക്കവുകള്  തുറക്കുകയും  കാണുകയും  ലെചയ്യുന്നതിന്:  ആര്ലെക്കവ്
ഫയലിനുമുകളില്   ഡബിള് ക്ലിക് ലെചകേയ്താ ലെലെററ്റ് ക്ലിക്  ലെചയ്ത്  Open  With
Archive  Manager   ലെസലക്ട്  ലെചകേയ്താ  ഇവ  തുറക്കാം.   അതിനുകേശഷം
പുതിയ  ഫയലുകള്  കേചര്ക്കുകകേയാ  നിലവിലുള്ളവ  delete  ലെചയ്യുകകേയാ
ലെചയ്യാം.  എക്സ്ട്രാക്ട്  ലെചയ്യാം.   F9  കീ  അമര്ത്തിയാല്  എളുപ്പത്തില്
തിരയാം .

• ആര്ലെലെക്കവുകള്  എക്സ്ട്രാക്ട്  ലെചയ്യുന്നതിന്  :    ആര്ലെക്കവ്
ഫയലിനുമുകളില് ലെലെററ്റ്  ക്ലിക് ലെചയ്യുക.  Open  With Archive Manager.
Extract Here, Extract to... എന്നീ ഒാപ്ഷനുകളില് ഏലെതങ്കിലും ലെസലക്ട്
ലെചയ്ത്  ആര്ലെലെക്കവ് ലെചയ്ത ഫയലുകലെള എക്സ്ട്രാക്ട് ലെചയ്യാം.  

രീതി 2.
Applications  → Accessories  → Archive  manager  എന്ന  ക്രമത്തില്  അപ്ലികേക്കഷന്
തുറക്കുക.  
കമ്പ്രസ് ലെചകേയ്യണ്ട കേഫാള്ഡര് അലെല്ലങ്കില് ഫയല്  Archive Manager ജാലകത്തികേലക്ക്
ഡ്രാഗ് ലെചയ്യുക.

അകേപ്പാള് ?ത്യക്ഷലെപ്പടുന്ന ലെമകേസജ് ജാലകത്തിലെല Create Archive ല് ക്ലിക്ക് ലെചയ്യുക.

Filename,  Location  എന്നിവ  ലെസലക്ട്  ലെചയ്ത്  ആവശ്യമായ  കേഫാര്മാറ്റ്  (tar.gz,  tar
മുതലായവ) തിരലെ±ടുത്ത് Save ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ലെചയ്യുക.
Title  bar  ലെന്റ  ഏറ്റവും  ഇടതുവശത്തുള്ള  ബട്ടണ്  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്ത്  New  Archive  എടുത്തും
കമ്പ്രസ് ലെചയ്യാം

പോസ് ല"ർഡ് :ല്കു-

ന്നതിനുള്ള സൗകര്യം 
ഇ"ിചെ( �ഭ്യമോണ്
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ടാസ്കുകള് ക്രമീകരിച്ചുചെവക്കാൻ - To Do ആOിലക്കഷൻ ലസാഫ്റ്റ് ചെവയര്
നമ്മളുലെട ഓകേരാ ദിവസവും വളലെര തിരക്കു പിടിച്ചതാണകേല്ലാ? ഓകേരാ ദിവസവും 
ലെചയ്തുതീര്കേക്കണ്ട കാര്യങ്ങള് കൃത്യമായി കേരഖലെപ്പടുത്തിലെവക്കാന് കഴി±ാല് 
നന്നാവികേല്ല?  To Do എന്ന കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറിലെന്റ സഹായകേത്താലെട എങ്ങലെനയാണ് 
അത് ലെചയ്യുന്നലെതന്ന് കേനാക്കാം. 

• Applications – Accessories – To Do എന്ന ക്രമത്തില് To Do തുറക്കുക. 
• മുകളില് കാണുന്ന Lists എന്ന ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ലെചയ്യുകേമ്പാള്   ഇടതുവശത്ത് 

?ത്യക്ഷമാവുന്ന New List ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത് ഒരു കേപര് നല്കി പുതിയ ലിസ്റ്റ് 
നിര്മിക്കുക. (മുകളില് Lists ബട്ടണ് കാണുന്നില്ലങ്കില് ഇടതുവശലെത്ത Lessthan 
ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത് Lists ദൃശ്യമാക്കാം)  

• തുടര്ന്ന് പുതിയലിസ്റ്റില് ക്ലിക്ക് ലെചയ്യുകേമ്പാള് ?ത്യക്ഷമാവുന്ന + 
അടയാളകേത്താടുകൂടിയ കേബാക്സില് ലെചയ്യാനുള്ള ടാസ്കിലെന്റ തലലെക്കട്ട് മാത്രം മൈടപ്പ്
ലെചയ്ത്  (ഉദാ: Meeting) എന്റര് കീ അമര്ത്തുക.

• ഇകേപ്പാള് നാം നല്കിയ ടാസ്ക് ലെഹഡിങ് ദൃശ്യമാവുകയും അടുത്ത ടാസ്കിലെന്റ കേപര് 
ലെകാടുക്കാനുള്ള കേബാക്സും വന്നിട്ടുണ്ടാവും.

• ടാസ്ക് ലെഹഡിങ്ങിലെന്റ ഇടതുവശത്തായി കാണുന്ന മൂന്ന് വരകള് കാണിക്കുന്ന 
ബട്ടകേണാ വലതുവശത്തായി കാണുന്ന എക്സ്പാന്ഷന് ബട്ടകേണാ  ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത് 
ഓകേരാ ടാസ്കികേന്റയും വിശദാംശങ്ങള് ( Notes, Due Date, Priority) ലെകാടുക്കുക.

• ഇകേതകേപാലെല ഓകേരാ ടാസ്കും അതിലെന്റ വിശദാംശങ്ങളും കേചര്ക്കുക.
• ഏലെതങ്കിലും ടാസ്ക് ഡിലിറ്റ് ലെചയ്യണലെമങ്കില് ടാസ്കിലെന്റ ഇടതുവശത്തുള്ള ലെചറിയ 

സമചതുരം ക്ലിക്ക് ലെചയ്യുക.
• മുകളില് കാണുന്ന Scheduled ബട്ടണ് ക്ലി്ക്ക് ലെചയ്ത് ലെഷഡ്യൂള് ലെചയ്ത ടാസ്തുകള് 

തീയതി ക്രമത്തില് (തീയതികള് ലെകാടുത്തിട്ടുണ്ടങ്കില്) ലിസ്റ്റ് ലെചയ്യലെപ്പടും.
• ഇന്ന് ലെചകേയ്യണ്ട ടാസ്കുകള് മാത്രം കാണാന് Today ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ലെചയ്താല് 

മതിയാകും.

ഇ"ിചെ( �ിക്ക് ചെയ്ത് പുതിയ

ആർചെക്ക"് സൃഷ്ടിക്കോം
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ടാസ്കുകള് ക്രമീകരിച്ചുചെവക്കാൻ - Calendar ആOിലക്കഷൻ ലസാഫ്റ്റ് ചെവയര്
ഓകേരാ ദിവസവും ലെചയ്തുതീര്കേക്കണ്ട കാര്യങ്ങള് കൃത്യമായി കേരഖലെപ്പടുത്തിലെവക്കാന് 
Calendar എന്ന കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറിലെന്റ സഹായകേത്താലെട എങ്ങലെനയാണ് അത് 
ലെചയ്യുന്നലെതന്ന് കേനാക്കാം.

• Applications – Office – Calendar എന്ന ക്രമത്തില് calendar തുറക്കുക. 
• നിലവിലുള്ള മാസത്തിലെന്റ കലണ്ടര് ദൃശ്യമാവും.
• തീയതികളില് ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത് ആ ദിവസലെത്ത Event മൈടപ്പ് ലെചയ്ത്  കൂടുതല് 

വിശദാംശങ്ങള് കേചര്ക്കാന് Edit Details ക്ലിക്ക് ലെചയ്യുക. തുടര്ന്ന് ഈവന്റുമായി 
ബന്ധലെപ്പട്ട വിവരങ്ങള് അതത് കേബാക്സുകളില് കേചര്ത്ത് Done ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് 
ലെചയ്യുക.

• ഈവന്റുകള് ഡിലിറ്റ് ലെചയ്യാന് ഈവന്റ് ക്ലിക്ക് ലെചയ്താല് വരുന്ന ജാലകത്തിലെല 
Delete Event ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ലെചയ്യുക.
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ഡിസ് ക്പാര്ട്ടീഷനുകചെളക്കുറിച്ചറിയാം (Disk Utility) 

സിസ്റ്റം  പാര്ട്ടീഷനുകലെളയും  എക്സ്കേറ്റണല്  മീഡിയാ  മൈഡ്രവുകലെളയും  മൈകകാര്യം
ലെചയ്യാന്  സഹായിക്കുന്ന  ഗ്രാഫിക്കല്  യൂട്ടിലിറ്റിയാണ്  കേõാം-ഡിസ്ക്സ്.  gnome-
disk-utility  എന്ന  പാകേക്കജിലെന്റ ഭാഗമായുള്ള  ടൂളാണിത്.  gnome-disk-utility  യുലെട
3.28.3 പതിപ്പാണിവിലെട ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.  ഈ സംവിധാനമുപകേയാഗിച്ച്, 

• സിസ്റ്റത്തില് ലഭ്യമായ വിവര സംഭരകേണാപാധികള് എലെതല്ലാലെമന്ന് കാണാം.
• മൈഡ്രവ് പാര്ട്ടീഷനുകലെള കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് (File Type,Size, etc... )അറിയാം. 
• മൈഡ്രവ്  പാര്ട്ടീഷനുകള്  മൗണ്ട്  (Mount)  ലെചയ്യാം  അണ്-മൗണ്ട്  (UnMount)

ലെചയ്യാം.
• മൈഡ്രവ്  കേഫാര്മാറ്റ്  ലെചയ്യാം,  പാര്ട്ടീഷനുകള്  നിര്മ്മിക്കാം  ഡിലീറ്റ്  ലെചയ്യാം,

എഡിറ്റ് ലെചയ്യാം.
Applications > Accessories > Disks എന്ന ക്രമത്തില് ഈ ടൂള്ഉപകേയാഗിക്കാം.

ഡിസ് ക് പാര്ട്ടീഷൻ ചെചയ്യാം (GParted Partition Editor)

ഫയല്സിസ്റ്റം പാര്ട്ടീഷന് കേടബിളുകലെളയും എക്സ്കേറ്റണല് മീഡിയാ മൈഡ്രവുകലെളയും
മൈകകാര്യം  ലെചയ്യാന്  ഐ.ടി@സ് കൂള്  ഗ്നു/ലിനക്സില്  ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
?ധാനലെപ്പട്ട  ഒരു  ഗ്രാഫിക്കല്  യൂട്ടിലിറ്റിയാണ്  ജിപാര്ട്ടഡ്.  ഡിസ്ക്  പാര്ട്ടീഷനുകള്
കേഫാര്മാറ്റ്  ലെചയ്യുക,  പുതിയ  പാര്ട്ടീഷന്  കേടബിള്  നിര്മ്മിക്കുക,  പാര്ട്ടീഷനുകള്
റീമൈസസ്  ലെചയ്യുക,  ഫയല്സിസ്റ്റം/പാര്ട്ടീഷന്  മൗണ്ട്  ലെചയ്യുക-അണ്മൗണ്ട്
ലെചയ്യുക,  MBR പാര്ട്ടീഷന് തയാറാക്കുക തുടങ്ങിയ വിവിധ ?വര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഈ ടൂള്
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വളലെര  ഉപകേയാഗ?ദമാണ്.  Applications  >  System  Tools  >  GParted  Partition
Editor എന്ന ക്രമത്തില് ഈ ടൂള് ഉപകേയാഗിക്കാം.

ഫയല് ലെചക്ക്സം പരികേശാധിക്കാം (checksum)
ഒരു  ഡിജിറ്റല്  ഫയലിലെന്റ  checksum  അളവുകളുമായി  ബന്ധലെപ്പട്ട  വിശദാംശങ്ങള്
കലെണ്ടത്തുന്നതിന്  ഐ.ടി@സ് കൂള്  ഗ്നു/ലിനക്സില്  ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന  ഒരു
യൂട്ടിലിറ്റിയാണ്  ജി.ടി.ലെക.ഹാഷ്.  ഫയലുകള്  ഒരു  മൈഡ്രവില്നിന്ന്  മലെറ്റാന്നികേലക്ക്
പകര്ത്തുകേമ്പാകേഴാ  സംഭരിക്കുകേമ്പാകേഴാ  വരാവുന്ന  പിശകുകള്  കലെണ്ടത്തുന്നതിന്  ആ
ഫയലിലെന്റ  checksum  പരികേശാധിക്കാം.  ഫയല്  പൂര്ണമായും  ഡൗണ്കേലാഡ്/കേകാപ്പി
ലെചയ്തു എന്ന് പരികേശാധിക്കുന്നതിന് ?സ്തുത ഫയലിലെന്റ ലെചക്ക്സം പരികേശാധിച്ചാണ്
ഉറപ്പ്  വരുത്തുന്നത്.  SHA,  MD5  തുടങ്ങിയ  നിരവധി checksum അല്കേഗാരിതങ്ങള്
ജി.ടി.ലെക.ഹാഷ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

• Applications  -->  Accessories  -->  GtkHash  എന്ന  ക്രമത്തില്  ഇത്  ?വര്
ത്തിപ്പിക്കാം.

• ഫയലിലെന്റ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങള് നല്കി checksum പരികേശാധിക്കാം.

• Edit -> Preferences വഴി വിവിധ checksum ഫങ്ഷനുകള് ലെസലക ്ട് ലെചയ്യാം.
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ബൂട്ട് ലലാഡര് ക്രമീകരിക്കാം (Boot loader)

ഗ്നു/ലിനക്സിലെല ബൂട്ട് കേലാഡര് സംവിധാനമായ  Grub2  വിലെന്റ ക്രമീകരണങ്ങളില് മാറ്റം
വരുത്താന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു  GUI  സംവിധാനമാണ് ഗ്രബ് കസ്റ്റമൈമസര്.  ഇതിലെന്റ
5.1.0  പതിപ്പാണ്  ഇവിലെട  ഉപകേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.  ഈ  സംവിധാനമുപകേയാഗിച്ച്,   

• ബൂട്ട് കേലാഡര് ക്രമീകരിക്കാം
• ബൂട്ട് കേലാഡര് എന്ട്രി ക്രമീകരിക്കാം/എന്ട്രി ഒഴിവാക്കാം-ഉള്ലെപ്പടുത്താം.
• ബൂട്ട് കേലാഡര് ലെറലെസാലൂഷന് ക്രമീകരിക്കാം
• ബൂട്ട് കേലാഡര് പശ്ചാത്തലചിത്രം ക്രമീകരിക്കാം
• Applications-System  Tools  -Administration-  Grub  Customizer  എന്ന

ക്രമത്തില് ഇത് ?വര്ത്തിപ്പിക്കാം.

ഈ ടൂള് ഉപകേയാഗിച്ച് ബൂട്ട് കേലാഡര് എന്ട്രി ക്രമീകരിക്കുന്ന വിധം താലെഴ നല്കുന്നു.
• Grub Customizer തുറക്കുക.
• തുറന്നു വരുന്ന ജാലകത്തില് നിന്നും General Settings തുറക്കുക.
• Default  entry  എന്നതിനു  താലെഴയുള്ള  Predefined  ലിസ്റ്റില്  നിന്നും  ഡീഫാള്ട്ട്

ആയി ബൂട്ട് ലെചകേയ്യണ്ട OS/ kernal എന്ട്രി തിരലെ±ടുക്കുക.
• Save ലെചയ്ത് ജാലകം കേക്ലാസ് ലെചയ്യുക.
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ബൂട്ടബിള് ഡിസ് ക് തയാറാക്കാം (Bootable Disc)
ഉബുണ്ടു  ഒ.എസ്.  ഇന്സ്റ്റാള്  ലെചയ്യുന്നതിന്  സഹായിക്കുന്ന  ബൂട്ടബിള്  മൈലവ്
(യുഎസ്ബി)  ഡിസ്ക്  തയാറാക്കുന്നതിനായി  ഇവിലെട  ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
യൂട്ടിലിറ്റിയാണ്  സ്റ്റാര്ട്ടപ്  ഡിസ്ക്  ക്രികേയറ്റര്.  ഉബുണ്ടു  ഒ.എസിലെന്റ  മൈലവ്  സിഡി
ഉപകേയാഗികേച്ചാ  iso ഇകേമജ്  ഫയല്  ഉപകേയാഗികേച്ചാ  ബൂട്ടബിള്  സിഡി  തയാറാക്കാം.
Applications-System  Tools  -Administration-  Startup  Disk  Creator  എന്ന
ക്രമത്തില് ഇത് ?വര്ത്തിപ്പിക്കാം.
?കേത്യക  ശ്രദ്ധക്ക്:  ഈ  ടൂള്  ഉപകേയാഗിച്ച്  ബൂട്ടബിള്  ഡിസ് ക്  തയാറാക്കാന്
എക്സ്കേറ്റണല്  ഹാര്ഡ്  ഡികേസ്കാ  ഒന്നില്കൂടുതല്  പാര്ട്ടീഷ്യനുകളുള്ള  ലെപന്മൈഡ്രകേവാ
ഉപകേയാഗിക്കരുത്. ഡിസ ്ക് പൂര്ണമായും കേഫാര്മാറ്റ് ആവുന്നതാണ്.

യൂസര് അക്കൗണ്ട് സജ്ജീകരിക്കാം (Users and Groups)
പുതിയ യൂസര് അക്കൗണ്ട് നിര്മ്മിക്കുക, നിലവിലുള്ള യൂസര്  അക്കൗണ്ട് ഡീലിറ്റ് ലെചയ്യുക,
Account Type, Login Options എന്നിവ സജ്ജീകരിക്കുക,  Password  മാറ്റല്,  യൂസര്
ഗ്രൂപ്പ്  ക്രമീകരണം  എന്നിവയ്ക്കായി  ഉപകേയാഗിക്കുന്ന  സംവിധാനമാണ്   Users  and
Groups. 
Applications  → System  Tools   Administration   Users  and  Groups  → → എന്ന
രീതിയില് ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത് ഈ സംവിധാനം ഉപകേയാഗിക്കാം. 
ഈ  ജാലകത്തില്  ലഭ്യമായ  Advanced  Settings  സൗകര്യം  ഉപകേയാഗിച്ച്  യൂസര്
?ിവിലെലജുകള് സജ്ജീകരിക്കാം.
ഇവിലെട  വരുത്തുന്ന  ഓകേരാ  ക്രമീകരണത്തിനും  അഡ്മിനിസ്കേട്രറ്റീവ്  പാസ് കേവഡ്
ആവശ്യമായി വരുന്നതാണ്.
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Backups

ഫയലുകകേളാ  കേഫാള്ഡറുകകേളാ  അ?തീക്ഷിതമായി  നഷ്ടലെപ്പട്ടാകേലാ  കംപ്യൂട്ടറിന്
അ?തീക്ഷിതമായി  ഘടനാ  മാറ്റം  സംഭവിച്ചാകേലാ  അവ  തിരിലെച്ചത്തിക്കാവുന്ന  മാര്
ഗമാണ്  Backups.   Applications   Accessories   Backups  → → എന്ന  രീതിയില്
ഇവിലെടലെയത്താം.  ബാക് അപ് ഒാണ് ലെചയ്ത് വയ്ക്കാകേനാ ഓഫ് ലെചയ്യാകേനാ കഴിയും.  Deja
Dup Backup tool  എന്ന കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറാണ് ഇതില് ?വര്ത്തിക്കുന്നത്.  കേസാഫ്റ്റ്
ലെവയര് തുറന്നാല് താലെഴപറയുന്ന സംവിധാനങ്ങള് കാണാം.  

• Overview  :  അവസാനമായി  ബാക്അപ്  ലെചയ്തതിലെന്റ  വിവരങ്ങളും  അടുത്ത
ബാക്അപിലെന്റ  വിവരങ്ങളും  ഇവിലെട  ഉണ്ടാവും.   ഇത്  ആദ്യമായി
ഉപകേയാഗിക്കുകേമ്പാള്  duplicity  എന്ന  കേസാഫ്റ്റ്  ലെവയര്  ഇന്സ്റ്റാള്  ലെചയ്യാന്
ആവശ്യലെപ്പടും.   കംപ്യൂട്ടര്  ഇന്റര്ലെനറ്റില്  ആലെണങ്കില്  ഇൗ  കേസാഫ്റ്റ്  ലെവയര്
സ്വയകേമവ ഇന്സ്റ്റാള് ആവും.  

• Folders  to  save  :  ഏലെതാലെക്ക  ഫയലുകളാണ്  സംരക്ഷിക്കലെപ്പകേടണ്ടത്  എന്ന്
ഇവിലെട  തീരുമാനിക്കാം.   സാധാരണഗതിയില്  കേഹാം  കേഫാള്ഡര്  മുഴുവനായും
ബാക്അപില് സംരക്ഷിക്കലെപ്പടും

• Folders to ignore :  ഏലെതാലെക്ക ഫയലുകള് ഒഴിവാക്കണലെമന്ന് തീരുമാനിക്കാം.
കേഫാള്ഡറുകള്  നഷ്ടലെപ്പട്ടാല്  തിരിലെച്ചടുക്കലെപ്പകേടണ്ടതില്ലാത്ത  കേഫാള്ഡറുകള്
ഇവിലെട കേചര്ക്കുക

• Storage Location :  എവിലെടയാണ് നമ്മുലെട ബാക്അപ് ഡാറ്റ സൂക്ഷികേക്കണ്ടത്
എന്ന്  ഇവിലെട  നല്കാം.   ഒാണ്ലെലെലനാകേയാ  ഒാഫ്  ലെലെലനാകേയാ  ഡാറ്റാ
ബാക്അപ് സൂക്ഷിക്കാം.  

• Scheduling :  ബാക്അപ് നടത്തലെപ്പകേടണ്ട ഇടകേവളകള് തീരുമാനിക്കാം. 



IT@School GNU-Linux_18.04 User Manual 58

ഡ	ോക്യുമെന്റുകൾ വോയിക്കുന്നതിനും
തയോറോക്കുന്നതിനും 

(Documents and Office Packages)
വിവധ  ഭാഷകളില്  കേഡാക്യുലെമന്റുകള്  തയാറാക്കുന്നതിനുള്ള  സൗകര്യങ്ങള്  ഈ
ഓപ്പകേററ്റിങ് സിസ്റ്റത്തില് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിനു പുറലെമ, മലയാളം, ഹിന്ദി, തമിഴ്,
കന്നട,  സംസ്കൃതം,  അറബി,  ഉറുദു  മുതലായ  ഭാഷകള്ക്കാവശ്യമായ  കേഫാണ്ടുകള്
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മലയാളം ചെടക സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ചെചയ്യുന്നതിന്
1. Keyboards

മലയാളത്തിലുള്ള വിവരങ്ങള് മൈടപ്പ് ലെചയ്യുന്നതിനായി ഇന് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന് ഹാന് സ്ഡ്
കീകേബാര്ഡ്  കേലൗട്ടാണ്  സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.  ഈ  കേലഔട്ടില്  ചില്ലക്ഷരങ്ങള്  താലെഴ
പറയുന്ന രണ്ടു രീതികളിലും മൈടപ്പ് ലെചയ്യാം.

• ചില്ലക്ഷരങ്ങള്  മൈടപ്പ്  ലെചയ്യുന്നതിന്  സ്വന്തമായി  നികേയാഗിച്ചിട്ടിള്ള  കീകള്
ഉപകേയാഗിച്ച് (ആണവ ചില്ല്)

• ന + ്്  + Joiner  → ന്  എന്ന രീതിയില് പല കീകള് ഉള്ലെപ്പടുന്ന കേകാമ്പികേനഷന്
ഉപകേയാഗിച്ച് (വിഘടിത ചില്ല്)
 എങ്കിലും, ഒരു കീ മാത്രം മൈടപ്പ് ലെചയ്ത് ചില്ലക്ഷരം ഇന് പുട്ട് ലെചയ്യുന്ന രീതിയികേലക്ക്

മലയാളം  ഭാഷാ  ഇന് പുട്ട്  മാനകീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്  ആദ്യ  രീതിയിലുള്ള  ഇന്പുട്ട്
രീതിതലെന്ന സ്വീകരികേക്കണ്ടതാണ്.

2. കീലബാര്ഡ് ലല-ഔട്ട് ആവശ്യമായ ഭാഷയിലലക്ക് സജ്ജീകരിക്കാൻ
ഇംഗ്ലീഷിനു പുറലെമ മലയാളം ഇന്സ്ക്രിപ്റ്റ് കീകേബാര്ഡ് കേലഔട്ടും ഡികേഫാള്ട്ടായി ഈ
OS ല്  ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  പുതിയത്  കേചര്ക്കാനും  നിലവിലുള്ളവയില്  മാറ്റം
വരുത്താനുമുള്ള സൗകര്യം System Settings ലെല  Region & Language ല് ആണുള്ളത്.
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പുതിയ  ഭാഷ  (ഉദാ.  ഹിന്ദി)  ഉള്ലെപ്പടുത്താന്  Input  Sources  എന്നതിനു  താലെഴയുള്ള  +
ബട്ടണില് ക്ലിക്ക ലെചയ്യുക (ചിത്രം കേനാക്കുക). 

തുറന്നുവരുന്ന ജാലകത്തിന്റ താലെഴ ക്ലിക്ക് ലെചയ്യുക. ഇകേപ്പാള് ജാലകത്തിലെന്റ താലെഴയുള്ള
Other  ല് ക്ലിക്ക് ലെചയ്യുക.  ഉള്ലെപ്പടുകേത്തണ്ട ഭാഷ ലെസര്ച്ച് ലെചയ്യുക. (ഹിന്ദി ആലെണങ്കില്
Indian ആണ് ഉള്ലെപ്പടുകേത്തണ്ടത്). ഭാഷ ലെസലക്ട് ലെചയ്ത് ജാലകത്തിനു മുകളിലുള്ള Add
ക്ലിക്ക് ലെചയ്യുക.

?കേത്യക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 
ചില കേലഔട്ടുകള് (ഉദാ. Malayalam 
Mozhi) ഇതുകേപാലെല Add ലെചയ്താലും 
പാനലിലെല Keyboard Indicator ല് 
ദൃശ്യമാകണലെമന്നില്ല. ഇത്തരം 
കമ്പ്യൂട്ടറുകളില് Gnome Flashback 
ലെസഷനില്നിന്ന് കേലാഗൗട്ട് ലെചയ്ത് 
Ubuntu ലെസഷനില് കേലാഗിന് ലെചയ്താല് 
മാത്രകേമ ഇവ ദൃശ്യമാവുകയുള്ളൂ. 
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3. ഓണ്സ്ക്രീൻ  കീലബാര്ഡ് ഉപലയാഗിക്കുന്നതിന്
സാധാരണ  കീകേബാര്ഡ്  ഉപകേയാഗിച്ച്  മൈടപ്പ്  ലെചയ്യുന്നതിന്  ?യാസമുള്ളവര്ക്കായി
മൗസ്  ഉപകേയാഗിച്ച്  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്ത്  ?വര്ത്തിപ്പിക്കാവുന്ന  ഓണ്സ്ക്രീന്  കീകേബാര്ഡ്
ഉപകേയാഗിക്കാം. Applications  Universal Access  Onboard  → → എന്ന കേപരില് ഓണ്
സ്ക്രീന്  കീകേബാര് ഡ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

4. പുസ്തകങ്ങളിചെല ചെടക്സ്റ്റ് വൈടപ്പ് ചെചയ്യാചെതതചെന്ന ഇൻപുട്ട് ചെചയ്യുന്നതിന്
ഒരു ചിത്രത്തില്  ഉള്ലെപ്പട്ട  അക്ഷര രൂപങ്ങള്  തിരിച്ചറി±്,  ആ  രൂപങ്ങലെള  യഥാര്ത്ഥ
അക്ഷരങ്ങളാക്കി  മാറ്റുന്ന  ആധുനികമായ  ഒരു  ഇന് പുട്ട്  രീതിയാണ്  ഓപ്റ്റിക്കല്
കാരക്റ്റര്  റീഡിങ്ങ്  (OCR).  ചരിത്ര  ?ാധാന്യമുള്ള  പുസ്തകങ്ങളും  മറ്റും  ഡിജിമൈറ്റസ്
ലെചയ്യുന്നതിന് ഈ രീതി വളലെര സഹായകരമാണ്. 
gImage  Reader  ഗ്നു/ലിനക്സ്  സിസ്റ്റത്തില്  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന  OCR  കേസാഫ്റ്റ് 
ലെവയറാണ്.  TESSARACT  എന്ന  അടിസ്ഥാന  ട്രാന്കേസ്കാഡിങ്ങ്  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര്
ഉപകേയാഗിച്ചാണ്  ഇത്  ?വര്ത്തിക്കുന്നത്.  അക്ഷരങ്ങള്  ട്രാന് സ് കേകാ ഡ്
ലെചലെയ്തടുകേക്കണ്ട കേപജുകള് പിഡിഎഫ് കേഡാക്യുലെമന്റുകളാകേയാ (ഒന്നിലധികം കേപജുകളുള്ള
കേഡാക്യുലെമന്റും  ആകാം.)  ചിത്രങ്ങളാകേയാ  ഇന് പുട്ട്  ലെചയ്യാം.  ഇവ  ?ധാന  കാന് 
വാസികേലക്ക് ഡ്രാഗ് ലെചയ്തിട്ടാല് മതിയാകും.
മലയാളത്തിലുള്ള ലെടക്സ്റ്റ് മാത്രമടങ്ങിയ കേഡാക്യുലെമന്റകളില്,  തിരിച്ചറികേയണ്ട അക്ഷര
രൂപം ഏതു ഭാഷയുകേടതാണ് എന്ന് Select Language  → മലയാളം എന്ന് നിര്കേദശിക്കുക.
ഇംഗ്ലീഷിലും  മലയാളത്തിലുമുള്ള  അക്ഷര  രൂപങ്ങള്  അടങ്ങിയ  കേഡാക്യുലെമന്റുകളാണ്
ട്രാന് സ് കേകാഡ് ലെചകേയ്യണ്ടത് എങ്കില്  Select Language  Multi lingual  → എന്നയിടത്ത്
മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും തിരലെ±ടുക്കുക.
ട്രാന് കേസ്കാഡിങ്ങ് തുടങ്ങാനായി  Recognise  എന്ന ടാബ് ക്ലിക്ക് ലെചയ്യുക.  ഇകേതാലെട നാം
ഇന് പുട്ട് ലെചയ്ത കേഡാക്യുലെമന്റില് ഉള്ലെപ്പട്ട തിരിച്ചറിയലെപ്പട്ട അക്ഷരങ്ങള് അടങ്ങിയ ലെടക്
സ്റ്റ് വലതുവശത്ത് നിര്മിക്കലെപ്പടുന്നു.



IT@School GNU-Linux_18.04 User Manual 61

നിര്മിക്കലെപ്പട്ട  ലെടക്സ്റ്റ്  കൃത്യമലെല്ലങ്കില്,  ഇന് പുട്ട്  ലെചയ്ത  കേഡാക്യുലെമന്റിലെന്റ
ലെറലെസാല്യൂഷന് ,  കേകാണ്ട്രാസ്റ്റ്,  മൈബ്രറ്റ്ലെനസ്സ്  എന്നിവ  വ്യത്യാസലെപ്പടുത്തി  വീണ്ടും
Recognise  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്യാം.  ശരിയായി  ലെറന്റര്  ലെചയ്യാത്ത  അക്ഷരങ്ങള്  ശരിയായി
മൈടപ്പ് ലെചയ്ത് കേചര്കേക്കണ്ടി വരും.

തമിഴ്,  കന്നട,  ഹിന്ദി  തുടങ്ങിയ  ഭാഷകളിലെല  അക്ഷരരൂപങ്ങള്  തിരിച്ചറി±്  ട്രാന് സ് 
കേകാഡിങ്ങ്  നടത്താനും  ലെടസറാക്റ്റ്  അടിസ്ഥാന  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറിന്  സാധിക്കും.
അതിനായി,  ഓകേരാ ഭാഷയുകേടയും  OCR  പാകേക്കജുകള് ഇന് സ്റ്റാള് ലെചയ്താല് മതിയാകും.
ഉദാഹരണമായി,  തമിഴ്  ലഭിക്കുന്നതിന്  tesseract-ocr-tam  എന്ന  പാകേക്കജ്  ആണ്
ഇന് സ്റ്റാള് ലെചകേയ്യണ്ടത്.

ചെടക ്സ്റ്റ് ലഡാക്യുചെമന്റുകള് നിര്മിക്കാം
ലളിതമായ ചെടക്സ്റ്റ് ലഡാക്യുചെമന്റുകള് നിര്മ്മിക്കാം (Text Editor)

ലളിതമായ ലെടക്സ്റ്റ് കേഡാക്യുലെമന്റുകള് gedit  Text Editor കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര് ഉപകേയാഗിച്ച്
തയ്യാറാക്കാം.  Accessories   gedit  Text  Editor  → എന്ന  ലെമനുവില്നിന്ന്  gedit
കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര്  തുറന്ന്  ലെടക്സ്റ്റ്  മൈടപ്പ്  ലെചയ്ത്  ആവശ്യമായ   കേഫാള്ഡറില്  കേസവ്
ലെചയ്യാം. 
ഇകേത  ?വര്ത്തനം കമ്പ്യൂട്ടറില് നാം  ?വര്ത്തിക്കുന്ന ഏലെതാരു കേഫാള്ഡറില്ലെവച്ചും
മൗസ്  വലതു  ബട്ടന്  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്ത്  Create  Document  എന്ന  ഓപ്ഷന്  ഉപകേയാഗിച്ച്
ലെചയ്യാനാകും.  ഇങ്ങലെന ലഭിക്കുന്ന കാലിയായ  Text Document  എന്ന ഫയല്  Gedit
കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറില് തുറന്ന് ആവശ്യമായ ലെടക്സ്റ്റ് കേചര്ക്കാവുന്നതാണ്.  നിര്മിക്കലെപ്പട്ട
ഫയല് പുനര്നാമകരണം നടകേത്തണ്ടതുമുണ്ട്.
മുകളില് പറ± രണ്ടു രീതിയും ?വര്ത്തനഫലത്തില് സമാനമാണ്. ലളിതമായ (plain)
ഇത്തരം ലെടക്സ്റ്റ് ഫയലുകള് txt എന്ന കേഫാര്മാറ്റില് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. 
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പരമ്പരാഗതമായ  ലെടക്സ്റ്റ്  എഡിറ്റര്  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറുകളുലെട  ഇന്റര്കേഫസ്
ഇഷ്ടലെപ്പടുന്നവര്ക്കായി  Xed  എന്ന  മലെറ്റാരു  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര്  കൂടി  ഈ  ഓപ്പകേററ്റിങ്ങ്
സിസ്റ്റത്തില് ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  Accessories ലെമനുവില് Text editor എന്ന കേപരില്
ഇത്  കാണാവുന്നതാണ്.  കമ്പ്യൂട്ടര്  കേ?ാഗ്രാം  കേപജുകള്  തയ്യാറാക്കുകേമ്പാള്
ഉപകാര?ദമായ  സിന്റാക്സ്  മൈഹമൈലറ്റിങ്ങ്,  വരികള്ക്ക്  ക്രമനമ്പര്,  എളുപ്പത്തിലുള്ള
Find  &Replace  ഫീച്ചറുകള്  തുടങ്ങിയ  സംവിധാനങ്ങള്  ഈ  രണ്ടു  ലെടക്സ്റ്റ്  എഡിറ്റര്
കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറുകളും  ലഭ്യമാണ്.  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറിലെന്റ  Preference  സജ്ജീകരിക്കുക
വഴി ഇവ ?വര്ത്തനക്ഷമമാക്കാന്  സാധിക്കും.

ലവഡ് ലപ്രാസസ്സര് (Word Processor)

ലിബര്  ഓഫീസ്  മൈററ്ററാണ്  ഈ  ഓപ്പകേററ്റിങ്ങ്  സിസ്റ്റത്തില്  ഉള്ലെപ്പുടുത്തിയ  കേവഡ്
കേ?ാസസ്സര്.  മലെറ്റാരു  കേവഡ്   കേ?ാസസ്സറായ  അബികേവഡും  ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Applications   → Office   → LibreOffice  Writer  എന്ന  ക്രമത്തിലാണ്  മൈററ്റര്
?വര്ത്തിപ്പികേക്കണ്ടത്
ലിബര് ഓഫീസും ലഡ ാക്യുചെമ9് ഫയല് ലഫാര്മാറ്റുകളും
odt യാണ്  ലിബര്  ഓഫീസ്  മൈററ്റര്  ഫയലുകളുലെട  തനതു  ഫയല്  കേഫാര്മാറ്റ്.  ഈ
കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറില് തയ്യാറാക്കുന്ന  ലെടംകേപ്ലറ്റുകള്ക്ക്  ott  ആയിരിക്കും കേഫാര്മാറ്റ്.  ഇവ
കൂടാലെത  മൈമകേക്രാകേസാഫ്റ്റ്  വിന് കേഡാസ്  ഓപ്പകേററ്റിങ്ങ്  സിസ്റ്റത്തില്  ?വര്ത്തിക്കുന്ന
ഓഫീസ് പാകേക്കജുകളുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളില് ഉപകേയാഗിക്കുന്നതിനായി  doc (word 97-03),
docx (Word 2007-19)  തുടങ്ങിയ കേഫാര്മാറ്റുകളിലും മൈററ്റര് കേഡാക്യുലെമന്റുകള് കേസവ്
ലെചയ്യാനാകും.  rtf,  uot,  txt  തുടങ്ങി  മറ്റുചില  ലെപാതുകേഫാര്മാറ്റുകളിലും  മൈററ്ററില്
തയ്യാറാക്കിയ ഫയലുകള് കേസവ് ലെചയ്യാം.
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ലിബര് ഓഫീസ് വൈററ്റര് ഉപലയാഗിച്ച് PDF, e-pub ലഫാര്മാറ്റുകളിലുള്ള  ഫയലുകള് 
നിര്മിക്കാം
നാം തയ്യാറാക്കുന്ന ഫയലുകള് മലെറ്റാരു കേപാര്ട്ടബിള് ഫയല് കേഫാര്മാറ്റായ pdf കേലക്കും
എക്സ്കേപാര്ട്ട്  ലെചയ്ത്  വ്യത്യസ്ത  ഓപ്പകേററ്റിങ്ങ്  സിസ്റ്റങ്ങളുള്ള  കമ്പ്യൂട്ടറുകളില്
ഉപകേയാഗിക്കാനാവുന്ന രീതിയില് തയ്യാറാക്കാന്  സാധിക്കും.
മൈററ്റര് കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറിലെല Export as PDF,  Export directly as PDF എന്നീ 
ഓപ്ഷനുകള് ഇതിനായി ഉപകേയാഗിക്കാം.
ലെമാമൈബല്കേഫാണുകള്, ടാബ് ലെലറ്റുകള്, ഇ-ബുക്ക് റീഡറുകള്, കമ്പ്യൂട്ടറുകള് തുടങ്ങിയ
സ്മാര്ട്ട്  ഉപകരണങ്ങളില്  വായിക്കലെപ്പടുന്നതിനുള്ള  പുസ്തകങ്ങളും  കേഡാക്യുലെമന്റുകളും
സാധാരണയായി  e-pub കേഫാര്മാറ്റിലാണ്  തയ്യാറാക്കുന്നത്.  പല  വലിപ്പത്തിലുള്ള
ഗ്രാഫിക് ഡിസ് കേപ്ലകള്ക്ക് അനുകേയാജ്യമായ രീതിയില് സ്വയം ക്രമീകരിക്കുക, ചിത്രങ്ങളും
പട്ടികകളും  മൈഹപര്  ലിങ്കുകളും  കേപജ്  ബുക്ക്  മാര്ക്കുകളും  കേപജില്  ഉള്കേചര്ന്നിരിക്കുക
തുടങ്ങി  സ്മാര്ട്ട്  ഉപകരണങ്ങള്  ഉപകേയാഗിക്കുന്നവര്ക്ക്  ആവശ്യമായ  പല
സൗകര്യങ്ങളും ഈ ഫയല് കേഫാര്മാറ്റില് ഉണ്ട്.
ലിബര് ഓഫീസ് മൈററ്ററില് തയ്യാറാക്കുന്ന കേഡാക്യുലെമന്റുകള്  e-pub  കേഫാര്മാറ്റികേലക്ക്
എക്സ്കേപാര്ട്ട്  ലെചയ്യാന്  സാധിക്കും.  ആവശ്യമായ  കേഡാക്യുലെമന്റ്  തയ്യാറാക്കിയ  കേശഷം
Export as EPUB എന്ന ലെമനു ഉപകേയാഗിച്ച് ഫയല് e-pub കേഫാര്മാറ്റികേലക്ക് മാറ്റാം.

PDF,  e-pub ലഡാക്യുചെമന്റുകള് വൈകകാര്യം ചെചയ്യുലമ്പാള്
PDF കേഫാര്മാറ്റിലുളള ഫയലുകള് തുറന്ന് വായിക്കുന്നതിന് 3 ആപ്ലികേക്കഷനുകള് 
സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട്. (Evince, Okular, Xreader). 
PDF ഫയലുകളില് അടിവരയിടുക, വരികള് മൈഹമൈലറ്റ് ലെചയ്യുക തുടങ്ങിയ ലെചറിയ 
രീതിയിലുള്ള എഡിറ്റുകള് നടത്തുന്നതിന്  Xournal (Applications 

Acessories Xournal) → → ഉപകേയാഗിക്കാം. 
ഒന്നിലധികം PDF കേപജുകള് കേചര്ത്ത് ഒലെരാറ്റ ഫയല് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് PDF Shuffler
(application Office PDF Shuffler)  → → ഉപകേയാഗിക്കാം.   PDF Shuffler  തുറന്ന് ഒന്നിച്ച്
കേചര്കേക്കണ്ട  കേപജുകള്  ആവശ്യമായ  ക്രമത്തില്  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറികേലക്ക്  വലിച്ചിടുക.
(ആവശ്യലെമങ്കില്  കേപജുകള്  ഡ്രാഗ്  ലെചയ്ത്  വീണ്ടും  ക്രമീകരിക്കാം.)  ക്രമലെപ്പടുത്തിയ
കേപജുകള്  വീണ്ടും  കേസവ്  ലെചയ്യുകേമ്പാള്  PDF  കേഡാക്യുലെമന്റ്  ഒറ്റ  ഫയലായി
സമാഹരിക്കലെപ്പടുന്നു.
e-pub  കേഫാര്മാറ്റിലുള്ള ഫയലുകള്  E-book reader (Applications  Office  E-book→ →
reader)  ഉപകേയാഗിച്ച്  വായിക്കാനാകും.  Sigil  (Applications   Office Sigil)  → → എന്ന
കേസാഫ്റ്റ് കേവര്  ഉപകേയാഗിച്ച്  e-pub  ഫയലുകളില്  നിര്മ്മിക്കാനും  എ ഡിറ്റ്  ലെചയ്യാനും
സാധിക്കും.

യുണിലകാഡ് ലഫാണ്ടുകള് (Unicode Fonts)

IT@School GNU/Linux ഓപ്പകേററ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റത്തില് യൂനികേകാഡ് കേഫാണ്ടുകള് മാത്രമാണ്
ഉപകേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.  മലയാളത്തിനുകേവണ്ടി  രചന,  ഗായത്രി,  കേദശാഭിമാനി,  മീര,
മഞ്ജരി,  രാഖി,  സമത്വ(ഔപചാരിക കേഫാണ്ടുകള്),  നിള,  ചിലങ്ക,  കുറുമ്പി  (മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്
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കേഫാണ്ടുകള്)  സുന്ദര്,  ദ്യുതി,  കേകരളീയം,  ഉറൂബ്  (തലലെക്കട്ട്)  കതിര്,  മാടായി
(ആലങ്കാരികം),  കേദശാഭിമാനി,  രഘു,  കേനാകേട്ടാ സാന് സ്,  ലെസരീഫ്,  നിള  (പുതിയ ലിപി)
തുടങ്ങി  15  ലധികം  മലയാളം  കേഫാണ്ടുകള്  ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ഹിന്ദി(കേദവനാഗരി),
തമിഴ്,  കന്നട,  ഉറുദു,  അറബി,  തുടങ്ങിയ  ഭാഷകള്ക്കാവശ്യമായ  കേഫാണ്ടുകളും
ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
ഇലമാജികളും  പ്രലത്യക  കാരക്റ്ററുകളും ചെടക ്സ്റ്റ് ലഡാക്യുചെമ9ില് ലഭ്യമാക്കാൻ 
(Emojis and Special Characters) 

ഒകേട്ടലെറ ഇകേമാജികളും ?കേത്യക കാരക്റ്ററുകളും ഇക്കാലത്ത് നിര്മിക്കലെപ്പടുന്ന ലെടക്സ്റ്റ്
കേഡാക്യുലെമന്റില്  ഇടംപിടിക്കാറുണ്ട്.  ആധുനിക  കാരക്റ്റര്  എന്കേകാഡിങ്ങ്  സ്കീമായ
യുനികേകാഡില്  ഇവയ്ക്ക്  ?കേത്യകമായി  കേകാഡുകളും  അനുവദിക്കലെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഉദാഹരണമായി  U+263A  എന്ന  യുനികേകാഡ്  കാരക്റ്റര്   എന്ന  ഇകേമാജിലെയ🌝
കുറിക്കുന്നതാണ്. 

Applications   Accessories   Character  → → എന്ന  ലെമനുവില്  ഇത്തരത്തിലുള്ള
ഇകേമാജികളുലെട കേശഖരം കേചര്ത്തിട്ടുണ്ട്.  ഇവയില് ആവശ്യമായവ കേകാപ്പി ലെചയ്ത് വിവിധ
ആപ്ലികേക്കഷന്  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറുകളികേലക്ക്  കേപസ്റ്റ്  ലെചയ്യാനാകും.  എന്നാല്,  gedit
കേപാലുള്ള  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറുകള്  ഇകേമാജികലെള  തനതു  നിറങ്ങളില്  തലെന്ന  ?ദര്
ശിപ്പിക്കുകേമ്പാള്,  ലിബര്ഓഫീസ്  ആപ്ലികേക്കഷനുകളില്  രണ്ടു  നിറങ്ങള്  മാത്രകേമ
ഇകേമാജികള്ക്ക് നല്കാനാകുകയുള്ളു.
കേമല്പറ±  രീതിയിലല്ലാലെതയും  ലിബര്ഓഫീസ്  മൈററ്ററികേലക്ക്  ഒരു  ?കേത്യക
യൂനികേകാഡ് കാരക്റ്റര് കേചര്ക്കാനാകും.

• Applications   Accessories   Character  → → എന്ന  രീതിയില്  ആവശ്യമായ
കാരക്റ്ററിലെന്റ/ഇകേമാജിയുലെട  യുനികേകാ ഡ്  ലെഹക്സാ  ലെഡസിമല്  കേകാഡ്
കലെണ്ടത്തുക.   ഉദാഹരണമായി  U+263A  ( )  ☺ എന്ന  കേകാഡുള്ള  ഇകേമാജി
ലഭിക്കാന് shift+Ctrl അമര്ത്തിപ്പിടിച്ച്  U263A എന്ന് മൈടപ്പ് ലെചയ്യുക.
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• ലിബര്ഓഫീസ് മൈററ്ററിലെന്റ  Insert  ലെമനുവില്  Special  Character  എന്ന ഇനം
തിരലെ±ടുക്കുക.  അതില്  കേഫാണ്ട്  EmojiOne  എന്ന്  തിരലെ±ടുക്കുക.
ആവശ്യമായ കാരക്റ്ററിലെന്റ മുകളില് രണ്ടു തവണ ക്ലിക്കു ലെചയ്യുക.

ലപജ് ലല-ഔട്ടും ചെഡസ്ക് ലടാപ്പ് പബ്ലിഷിങ്ങും 
(Desktop Publishing - DTP)
സ്വൈക്രബസ് 
(ഇത് റികേസാഴ്സ് ഡിവിഡിയില്നിന്ന് ?കേത്യകം ഇന്സ്റ്റാള് ലെചകേയ്യണ്ടതുണ്ട്)
മാഗസിനുകള്,  ന്യൂസ്  ലെലറ്ററുകള്,  കേബ്രാഷറുകള്,  പുസ്തകങ്ങള്  തുടങ്ങിയ  ?ിന്റ്
ലെചയ്യുന്നതിനുള്ള  കേഡാക്യുലെമന്റുകളുലെട  കേലഔട്ട്,  മൈടപ്പ്  ലെസറ്റിങ്ങ്  തുടങ്ങിയവ
സ്മൈക്രബസ് ഉപകേയാഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാം. 
തയ്യാറാക്കുന്ന ഓകേരാ കേപജിലും ഏറ്റവും ആകര്ഷകമായ രീതിയില് ചിത്രങ്ങളും ലെടക്സ്റ്റും
ക്രമലെപ്പടുത്തുന്നതിലെനയാണ് കേപജ് കേല ഔട്ട് ഡിമൈസന്  എന്നു പറയുന്നത്.  ഡിമൈസന് 
ലെചയ്യുന്ന  ഒരു  കേപജില്  ഒരു  ചിത്രം  കേചര്ക്കണലെമങ്കില്,  ആ  ചിത്രത്തിന്  ഒരു  ഇകേമജ്
ലെ�യിം  കേചര്ത്ത്  അതികേലക്ക്  ചിത്രങ്ങള്  ബ്രൗസ്  ലെചയ്ത്  കേചര്ക്കുകയാണ്  കേവണ്ടത്.
ചിത്രങ്ങളുലെട  Properties ജാലകം F2 അമര്ത്തിയാല് ലഭ്യമാണ്. 
കേപജികേലക്ക് ലെടക്സ്റ്റ് കേചര്ക്കണലെമങ്കില് ഒരു ലെടക്സ്റ്റ് ലെ�യിമും കേചര്കേക്കണ്ടതുണ്ട്.  ഈ
ലെ�യിമികേലക്ക്  ഒരു ലെടക്സ്റ്റ്  എഡിറ്റര് ഉപകേയാഗിച്ച്  ലെടക്സ്റ്റ്  കേചര്ക്കാം.  ലെടക്സ്റ്റിലെന്റ
കേഫാണ്ട്,  വലിപ്പം  മറ്റു  ?കേത്യകതകള്  എന്നിവ  ക്രമീകരിക്കുന്നത്  ഈ  എഡിറ്റര്
ജാലകത്തില്  ലെവച്ചാണ്.  കേമല്പറ±തുകേപാലെലയുള്ള  ലെ�യിമുകലെള  കേപജില്  ഏറ്റവും
സൗകര്യ?ദമായ  രീതിയില്  ക്രമീകരിക്കാന്  എളുപ്പമാണ്  എന്നതാണ്  ഡിടിപി
കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറുകളുലെട ?വര്ത്തനാടിസ്ഥാനം.
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ലാചെടക് വൈടപ്പ് ചെസറ്റിങ്ങ്  രീതിയും ലാചെടക് എഡിറ്ററുകളും (Latex)

സ്മൈക്രബസ്  ഒരു  മൈടപ്പ്  ലെസറ്റിങ്ങ്  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര്  ആണ്.  ഈ  കേസാഫ്റ്റ് 
ലെവയറുപകേയാഗിച്ച്  ഒരു  കേപജില്  ലെടക്സ്റ്റും,  ചിത്രങ്ങളും,  പട്ടികകളും  കേചര്ക്കാനും
കേഡാക്യുലെമന്റില്  ആവശ്യമായ  മറ്റ്  സജ്ജീകരണങ്ങള്  വരുത്താനും  സാധിക്കും.
എന്നാല്,  ശാസ്ത്ര-ഗണിത  പാഠപുസ്തകങ്ങള്,  സങ്കീര്ണമായ  മൈടപ്പ്  ലെസറ്റിങ്ങ്
ആവശ്യമായി  വരുന്ന  മറ്റ്  കേപജുകള്  തുടങ്ങിയവ  നിര്മിക്കുന്നത്  ഇത്തരം  കേസാഫ്റ്റ് 
ലെവറുകളില് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. 
ലാലെടക്  ഒരു  മൈടപ്പ്  ലെസറ്റിങ്ങിനുള്ള  ഒരു  രീതിയാണ്.  കേപജില്  ആവശ്യമായ
സജ്ജീകരണങ്ങളും (ഏതു വലിപ്പമുള്ള കേപജ്,  ഏതു തരം കേഡാക്യുലെമന്റ്,  ഏത് ഭാഷ, ഏത്
കേഫാണ്ട്,  എത്ര  മാര്ജിന്  തുടങ്ങിയവ)  ഉള്ളടക്കവും  ?കേത്യക  രീതിയില്  എഴുതിയ
നിര്കേദശങ്ങളായി (മാര്ക്ക് അപ്പ്) ലെകാടുക്കുകയാണ് ലെചയ്യുന്നത്.
ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കേപജ് കകേമ്പാസ്  ലെചയ്യുന്നതിന്,  ഒരു ലെടക്സ്റ്റ് എഡിറ്റര് കേസാഫ്റ്റ് 
ലെവയര് തുറന്ന് (gedit ആകാം) അതില് മാര്ക്ക് അപ്പ് നിര്കേദശങ്ങള് എഴുതുക. നിര്മിച്ച
കേസാഴ്സ് ഫയല് .tex എന്ന കേഫാര്മാറ്റില് കേസവ് ലെചയ്യുക. 
മാര്ക്ക് അപ് നിര്കേദശം ഫലമായി വന്ന കേപജ്

Kite.tex എന്ന കേപരില് കേസവ് ലെചയ്തിട്ടുള്ള മാര്ക്ക് അപ്പ് നിര്കേദശങ്ങലെള വലതു 
വശത്തുള്ള കേപജായി കമൈമ്പല് ലെചലെയ്തടുക്കാന് , ഒരു ലെടര്മിനല് എടുത്ത്
$xeletex kite.tex
എന്ന കമാന്റ് മൈടപ്പ് ലെചയ്ത് എന്റര് അമര്ത്തുക. (kite.tex കേഹാമില് കേസവ് 
ലെചയ്തിരിക്കുകേമ്പാള്)
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പട്ടികകളും രജിസ്റ്ററുകളും നിര്മിക്കാം -സ് 
ചെപ്രഡ്ഷീറ്റ് ലസാഫ്റ്റ് ചെവയറുകള് (Spreadsheet 

Software)
ലിബര്ഓഫീസ് കാല്ക് (LibreOffice Calc)

ലിബര്ഓഫീസിലെന്റ ഭാഗമായ കാല്ക്  ഈ സിസ്റ്റത്തില് ഉള്ലെപ്പടുത്തിയ സ് ലെ?ഡ്ഷീറ്റ്
കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറാണ്. കാല്കില്  ods  (ലിബര്/ഓപന് ഒഫീസ്  ഫയല്  കേഫാര്മാറ്റ്),
xls, xlxs, (മൈമകേക്രാകേസാഫ്റ്റ് എലെക്സല് ഫയല് കേഫാര്മാറ്റുകള്) csv (ലെടക്സ്റ്റ് ഡാറ്റാ
കേഫാര്മാറ്റ്) തുടങ്ങിയ കേഫാര്മാറ്റുകളില് ഫയല് കേസവ് ലെചയ്യാനാകും. 
ലിബര്  ഓഫീസ്  കാല്കില്  തയ്യാറാക്കിയ  കേഡാക്യുലെമന്റ്  കേനരിട്ട്  pdf  രൂപത്തികേലക്ക്
എക്സ്കേപാര്ട്ട് ലെചയ്യാനാകും. 

ഗ്നൂചെമറിക് (Gnumeric)

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്,  സയന് സ് എക്സ്പിരിലെമന്റുകള് തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധലെപ്പട്ട ഡാറ്റയുലെട
കൃത്യതയാര്ന്ന  വിശകലനത്തിന്  ഗ്നൂലെമറിക്  ധാരാളമായി  ഉപകേയാഗിക്കലെപ്പടുന്നുണ്ട്.
ഗ്നൂലെമറികില് കേഡാക്യുലെമന്റ് ?ിന്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ഉപകേയാഗിച്ച് pdf രൂപത്തകേലക്ക് മാറ്റാം.

ഡിജിറ്റല് വൈ�ഡ് പ്രസല9ഷനുകള് തയ്യാറാക്കാം
(Presentation Software)

ലിബര്ഓഫീസ് ഇംപ്രസ്
ലിബര്ഓഫീസ്  പാകേക്കജിലെന്റ  ഭാഗമായ  ഇം?സ്  ആണ്  IT@School  GNU/Linux
സിസ്റ്റത്തില് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ?ധാന ?സകേന്റഷന്  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര്. 
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മറ്റു പ്രസല9ഷൻ നിര്മാണ ലസാഫ്റ്റ് ചെവയറുകള് - ലസാസി (sozi), ചെജസിഇങ്ക്
കൂടുതല്  ദൃശ്യാവിഷ്കാര  സാധ്യതകളുള്ള  ?സകേന്റഷനുകള്  ഇങ്ക്കേസ്കപ്  കേസാഫ്റ്റ് 
ലെവയറിലെന്റ  എക്സ്ലെറ്റന് ഷനുകളായ  കേസാസി,  ലെജസ്സിഇങ്ക്  തുടങ്ങിയവ  ഉപകേയാഗിച്ച്
തയ്യാറാക്കാം.

ഡാറ്റാലബസ്
ലിബര്ഓഫീസ്  പാകേക്കജിലെന്റ  കൂലെട  ലഭ്യമാകുന്ന  ഡാറ്റാകേബസ്  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറാണ്
കേബസ്.   ഈ  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര്  ഉപകേയാഗിച്ച്  ഡാറ്റാകേബസ്  നിര്മിക്കുന്നതിനും
നിലവിലുള്ളവ എഡിറ്റ് ലെചയ്യുന്നതിനും സാധിക്കും. ഡാറ്റാകേബസില് ഉള്കേചര്ത്തിരിക്കുന്ന
ഡാറ്റാ  പരികേശാധിക്കുന്നതിനും  മറ്റ്  എഡിറ്റുകള്  ലെചയ്യുന്നതിനും  ലിബര്ഓഫീസ്
കേബസില് ഒരു കാഴ്ചപ്പുറം (graphical front end) കൂടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ചെവക്റ്റര് ല�ായിങ്ങുകള് (LibreOffice Draw)

ലെവക്റ്റര് ചിത്രങ്ങള് നിര്മിക്കുന്നതിന് ലിബര്ഓഫീസ് പാകേക്കജിലെന്റ ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള
കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറാണ് കേഡ്രാ. 

വൈടംലടബിള് ജനലററ്റര് (Timetable Generator)

വിദ്യാലയങ്ങളിലെല മൈടംകേടബിള് നിര്മിക്കാന് സഹായകമായ ഒരു അപ്ലികേക്കനാണ് FET
Free  Timetable  Generator.  Fet  ലെന്റ  5.35.5  കേവര്ഷനാണ്  ഇവിലെട  ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്.
Applications  ലെമനുവിലെല   Office  സബ്ലെമനുവില്  നിന്നും  ഇതുപകേയാഗിക്കാം.
വിദ്യാലയത്തിലെല  ക്ലാസ്സുകള്,  അധ്യാപകര്,  വിവിധ  വിഷയങ്ങള്,  ക്ലാസ്സ്  മുറികള്
തുടങ്ങിയവലെയക്കുിച്ചുള്ള  അടിസ്ഥാന  വിവരങ്ങള്  നല്കിയാല്  വിവിധ  തരത്തിലുള്ള
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മൈടംകേടബിള്  ജനകേററ്റ്  ലെചയ്യാനുള്ള  സൗകര്യം  ഇതില്  ലഭ്യമാണ്.   കൂടുതല്
വിവരങ്ങള്ക്ക് https://lalescu.ro/liviu/fet/

Gespeaker (Text to speech)

ലെടക്സ്റ്റ്  രൂപത്തിലുള്ള വിവരങ്ങള് വായിക്കുന്നതിനുള്ള കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറാണ് ജിസ്പീക്കര്.
(Applications   Sound&Video   Gespeaker)  → → ഇംഗ്ലീഷ്,  മലയാളം  തുടങ്ങി  വിവിധ
ഭാഷകളിലുള്ള  ലെടക്സ്റ്റിലെന   ശബ്ദമാക്കി  മാറ്റുന്നിതിനും  wav  കേഫാര്മാറ്റികേലയ്ക്ക്  മാറ്റി
സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും  ഇതിന്  സാധിക്കും.  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര് തുറന്നുവരുകേമ്പാള്  കാണുന്ന
ജാലകത്തില്, Insert text to play എന്ന നിര്കേശത്തിനു ചുവലെട നമുക്ക് ശബ്ദമായി കേകള്
കേക്കണ്ട  ലെടക്സ്റ്റുകള്  കേചര്ത്ത്,   Play  ബട്ടണില്  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്യുകേമ്പാള്  ലെടക്സ്റ്റുകള്  കേകള്
ക്കുവാന്  സാധിക്കും.  കേനരകേത്ത  തയ്യാറാക്കിയ  ലെടക്സ്റ്റു്  ഫയലുകള്  open  ലെമനു
ഉപകേയാഗിച്ച്  തുറകേന്നാ  ഉള്ളടക്കം  Copy  /  Paste  ലെചകേയ്താ   ഇത്  ?വര്
ത്തിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.  കേചര്ത്ത ലെടക്സ്റ്റുകലെള ആണ്,  ലെപണ് ശബ്ദങ്ങളില് കേവറിട്ട് കേകള്
ക്കുവാനുള്ള സൗകര്യവും ഇതിലുണ്ട്. 
ഇന്ന് കേലാകത്ത് ഉപകേയാഗിക്കുന്ന നിരവധി ഭാഷകള് മൈകകാര്യം ലെചയ്യുന്നതിന്  ഈ
കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര്  പര്യാപ്തമാണ്.  Pitch,  Volume,  Speed,  Delay  എന്നിവയില്  മാറ്റം
വരുത്താനുള്ള  സംവിധാനവും  നിലവിലുണ്ട്.  ലെടക്സ്റ്റുകലെള  wav  കേഫാര്മാറ്റികേലയ്ക്ക്  മാറ്റി
സൂക്ഷിക്കാനായി, Record ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത്, ഫയല്നാമം നല്കി കേസവ് ലെചയ്ത്, Play
ബട്ടണ് അമര്ത്തിയാല്,  ഉള്ലെപ്പടുത്തിയ ലെടക്സ്റ്റു്  ശബ്ദഫയലായി  Home  കേഫാള്ഡറില്
സൂക്ഷിക്കലെപ്പടും. 

Character Map

ഏലെതങ്കിലും  ?കേത്യക  ചിഹ്നങ്ങകേളാ  കീകേബാര്ഡില്  ലഭിക്കാത്ത  അക്ഷരങ്ങകേളാ  മകേറ്റാ
നമ്മുലെട  വിവരണത്തില്  കേചര്കേക്കണ്ടിവരുകേമ്പാള്  Character  Map ലെന  ആശ്രയിക്കാം.

ഗണിത ചിഹ്നങ്ങള്,  അന്യഭാഷയിലെലയും വികേദശഭാഷയിലെലയും അക്ഷരങ്ങള് എന്നിവ
ലെലെടപ്പ് ലെചകേയ്യണ്ട അവസരങ്ങളിലും  Character Map ഉപകാരലെപ്പടും.   Applications →

Accessories  Character Map → ആണ് ഇതികേലക്കുള്ള വഴി.  ഇതിലെല Unicode Block ല്
നാം ലെസലക്ട് ലെചയ്യുന്ന കാരക്ടര് ലെസറ്റില് ല് ലഭ്യമാവുന്ന അക്ഷരങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും
വലതുഭാഗലെത്ത  Character Table  ല് ?ത്യക്ഷലെപ്പുടും.  തിരലെ±ടുക്കുന്ന കാരക്ടറിലെന്റ
വിശദവിവരങ്ങള്  Character  details  എന്ന  ടാബിലും  കാണാം.   കാരക്ടറുകള്  Find

ലെചയ്ത്  കലെണ്ടത്താനും  കഴിയും.  ആവശ്യമുള്ള  അക്ഷരങ്ങള്ക്കു  കേമല്  ഡബിള്  ക്ലിക്ക്
ലെചയ്താല് അവ താലെഴയുള്ള Text to copy ഭാഗത്ത് എത്തും.  ഇത് ഇവിലെട നിന്നും Copy

ലെചയ്ത് നമുക്കാ ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് കേപസ്റ്റ് ലെചയ്ത് കേചര്ക്കാം.  

characters

നവ  മാധ്യമങ്ങളിലൂലെടയുള്ള  ആശയവിനിമയത്തിന്  അവിഭാജ്യമായി  തീര്ന്നിരിക്കുന്ന
ഒന്നാണ്  ഇകേമാജികളും  ലെലെസ്മലികളും  കേപാലുള്ള  കുഞ്ഞുചിത്രങ്ങള്.  ഇത്തരം  ചിത്രാക്ഷര
സകേങ്കതങ്ങലെള  കാരക്കേടര്സ്  എന്നു  വിളിക്കുന്നു.  യൂനികേകാഡ്  കേഫാണ്ട്  സകേപ്പാര്ട്ട്
ലെചയ്യുന്നവയാണ് ഇവ.   Applications  Accessories  Characters  → → എന്ന വഴിയില്

https://lalescu.ro/liviu/fet/
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തുറന്നാല്  വിവിധ  വിഭാഗങ്ങളിലായി  ധാരാളം  ആകര്ഷക  ചിത്രാക്ഷരങ്ങള്  കാണാം.

ഇവിലെട നിന്നും ലെലെററ്റ്  ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത് കേകാപ്പി ലെചകേയ്താ  ,  ഇകേതാലെടാപ്പമുള്ള കേകാഡ്  shift+

Ctrl  +  u എന്നിവ  ഒരുമിച്ച്  അമര്ത്തിയ  കേശഷം  ലെലെടപ്പ്  ലെചകേയ്താ  കാരക്ടറുകള്
ഉപകേയാഗിക്കാം.  

Font Viewer

Applications   Accessories   Fonts  → → എന്ന  ക്രമത്തില്  കേഫാണ്ട്  വ്യൂവര്  തുറക്കാം.
നമ്മുലെട  കംപ്യൂട്ടറില്  ഇന്സ്റ്റാള്  ലെചയയ്തിട്ടുള്ള  എല്ലാ  കേഫാണ്ടുകളുലെടയയും  ?ീ  വ്യൂൂ
ഇതുവഴി കാണാം.

ഡിക ് ഷണറികള് (Dictionaries)

Artha

Applications  ലെമനുവിലെല
Accessories  ല്  Artha
എന്ന കേപരില് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്
ഡിക്ഷ്നറി
ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വാക്കുകളുലെട  അര്ത്ഥവും,
പര്യായവും,  ?കേയാഗവും
പഠിക്കാന്  ഇത്
ഉപകരിക്കും.   പകരം
ഉപകേയാഗിക്കാവുന്ന  മറ്റ്
പദങ്ങള്  -  thesaurus,
synonyms
എന്നിവലെയക്കൂടാലെത
പദത്തിലെന്റ  മറ്റ്
വിശദാംശങ്ങളും  അര്
ത്ഥയില് ലഭിക്കും.
കംപ്യൂട്ടറില്  നാം  ?വൃത്തി
ലെചയ്ത്  ലെകാണ്ടിരിക്കുകേമ്പാള്
ഒരു  ഇംഗ്ലീഷ്  വാക്കിലെന്റ
അര്ത്ഥം  ലഭിക്കു  ന്നതിന്
?സ്തുത വാക്ക് ലെസലക്ട്
ലെചയ്ത്  Alt+Ctrl+W  കീകള്
ഒരുമിച്ച്  അടിച്ചാല്  ഉടന്
അര്ത്ഥയിലെല 
വിശദാംശങ്ങള് ലഭിക്കും.  



IT@School GNU-Linux_18.04 User Manual 71

Theeram

Applications  →

Accessories  →

Theeram  എന്ന
രീതിയില്  ഇത്
?വര്ത്തിപ്പിക്കാന്
സാധിക്കും.
ഇംഗ്ലീഷ്  വാക്കിലെന്റ
മലയാള
അര്ത്ഥങ്ങളും,
മലയാള വാക്കിലെന്റ
ഇംഗ്ലീഷ്  പദങ്ങളും,
പര്യായ  പദങ്ങളും
ഇതില്  ലഭിക്കും.

speech  ലെല  Read the Results  ലെകാടുത്താല് തിരച്ചില് ഫലം മുഴുവനും വായിച്ച്  കേകള്
ക്കാം.  Auto read ഒാണ് ലെചയ്യാനും ഒാഫ് ലെചയ്യാനും സൗകര്യമുണ്ട്.  Data set, Search

type  എന്നിവ മാറ്റിലെക്കാടുത്താല് വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങള് കിട്ടും.  ഓളം എന്ന ഓണ്മൈലന്
ഡിക്ഷ് ണറിലെയ അടിസ്ഥാനമാക്കി മലപ്പുുറം ജില്ലയിലെല കംപ്യുട്ടര് വിദ്യാര്ത്ഥിയായ ശ്രീ
നന്ദകുമാര് ആണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയത്.

കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവര്ക്കുള്ള ലസാഫ്റ്റ് ചെവയറുകള് 
(Software Accessibility for Differently abled)
സ്ക്രീൻ റീഡര് (Screen reader)

കാഴ്ചയില്ലാത്തവലെര  കമ്പ്യൂട്ടര്  ഉപകേയാഗിക്കുന്നതിന്  സഹായിക്കുന്ന  സ്ക്രീന്  റീഡര്
കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര് ഉബുണ്ടുവില് ഉള്കേച്ചര്ത്തിട്ടുണ്ട്. super +Alt+ S എന്നിവ ഒരുമിച്ച് അമര്
ത്തിയാല് സ്ക്രീന് റീഡര് ഒാണ് ആവുകയും വായന തുടങ്ങുകയും ലെചയ്യും.   ഇകേത കീകള്
വീണ്ടും അമര്ത്തിയാല് സ്ക്രീന് റീഡര് ഒാഫ് ആവുകയും വായന നിര്ത്തുകയും ലെചയ്യും.   

Lios

കാഴ്ച  പരിമിതിയുള്ളവര്ക്ക് പലതരത്തില് ?കേയാജനലെപ്പടുന്ന ഒരു കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറാണ്
ലികേയാസ്  (Applications   Graphics  Lios).  → → ?ിന്റഡ്  പുസ്തകങ്ങളില്നിന്നും  text

(അക്ഷരങ്ങള്)  കേവര്ത്തിരിക്കാന്  സഹായിക്കുന്ന  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറാണിത്.  ഹാര്ഡ്
കേകാപ്പി ആയി ലഭ്യമായ പുസ്തകങ്ങള് ഒരു സ്കാനര് ഉപകരണം ഉപകേയാഗിച്ച് സ്കാന് ലെചയ്ത്
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ഇതില് വായിപ്പിക്കാം.   സ്കാനര് ഇതിനുള്ള സഹായ ഉപകരണമായി ഉപകേയാഗിക്കാന്
സാധിക്കും.  കൂടാലെത ?ിന്റ് സ്ക്രീന് എടുകേത്താ,  കംപ്യൂട്ടറില് കേനരലെത്തയുള്ള ചിത്രങ്ങള്,

പി.ഡി.എഫ്  എന്നിവ  ഇതുവഴി  തുറന്നും വായിപ്പിക്കാം.   വായനയുലെട  കേവഗത  കൂട്ടാനും
കുറക്കാനും  കഴിയും.   കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവര്ക്ക്  ഉപകാരലെപ്പടുന്ന  തരത്തില്  കേഫാണ്ട്
ലെലെസസ്, കളര്, ലെലെഹലെലെലറ്റ് കളര് തുടങ്ങിയവ മാറ്റാം.  സ്കാന് ലെചയ്തലെതടുത്ത ചിത്രലെത്ത
തിരിക്കാം.  വായിച്ചുകേകട്ട   വരികലെള  ശബ്ദമാക്കി  കേസവ്  ലെചയ്യാം  (Tools  >  Audio

Converter).   ചിത്രങ്ങളിലെല എഴുത്തുകലെള ലെടക്സ്റ്റ്  ആകേയാ പി.ഡി.എഫ് ആകേയാ കേസവ്
ലെചയ്യാന് കഴിയും. മലയാളിയായ സത്യശീലന് മാസ്റ്ററുലെടയും മകന് നളിന് സത്യലെന്റയും
സംഭാവനയാണ് ഇാ കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര്.

ibus-braille-language-editor

ലെബ്രയില്  ലിപിയില്  മൈടപ്പ്  ലെചയ്യുന്നതിനുള്ള  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറാണ്  ibus-braille-

language-editor.  ആറു  കീകള്  മാത്രം  ഉപകേയാഗിച്ച്  ലെബ്രയില്  ലിപിയില്  ലെലെടപ്പ്
ലെചയ്യാം.   Applications  Accessories   ibus-braille-language-editor  → → എന്നതാണ്
ഇതിലെലത്താനുള്ള  വഴി.   Application   Accessories  → ലെമനുവിലെല   ibus-braille-

abbreviation-editor,  ibus-braille-preferences  എന്നിവയും  ലെബ്രയിലി  ലിപികള്
തയ്യാറാക്കാന് സഹായിക്കുന്നവയാണ്.  നളിന് സത്യലെന്റ സംഭാവനതലെന്നയാണ് ഇാ
കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറുകളും.

Universal Access  

Applications  System Tools  Preferences  Settings  → → → ല് ക്ലിക്ക് ലെചകേയ്താ,  മുകളിലെല
പാനലില്  സമയം  കാണിക്കുന്ന  ഇന്ഡികേക്കറ്ററിനു  മുകേമ്പയുള്ള  കംപ്യൂട്ടറിലെന്റ
ലെഎക്കണില്  ക്ലിക്കു ലെചയ്ത് ലഭിക്കുന്ന ജാലകത്തിലെന്റ താലെഴയുള്ള System Settings ക്ലിക്ക്
ലെചകേയ്താ  Universal  Access  ഉള്ലെപ്പടുന്ന  ലെമനുവില്  എത്താം.    വിവിധതരത്തിലുള്ള
പരിമിതികള്  അനുഭവിക്കുന്ന  വ്യക്തികള്ക്ക്  കംപ്യൂട്ടര്  ഉപകേയാഗം  എളുപ്പമാക്കാനുള്ള
ചില  സകേങ്കതങ്ങളാണ്  ഇവിലെട  നല്കിയിരിക്കുന്നത്.  Seeing  എന്നതിനുതാലെഴ  High

Contrast , Large Text,  Cursor Size, Zoom on, Screen Reader, Sound Keys  എന്നിവ
എളുപ്പത്തില്  ?കേയാഗിക്കാവുന്നവയും  കാഴ്ചാ  പരിമിതിയുള്ളവര്ക്ക്
ഉപകാരലെപ്പടുന്നവയുമാണ്.  അതുകേപാലെല  Hearing, Visual Alerts, Pointing & Clicking
എന്നിവയുലെട  താലെഴ  ലെകാടുത്തിരിക്കുന്ന  ക്രമീകരണങ്ങളിലൂലെട  ലെലെടപ്പ്  ലെചയ്യുന്നതിലെന്റ
എളുപ്പവും മൗസ് ക്ലിക്ക് ലെചയ്യുന്നതിലെന്റ കേവഗതയും നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്.  
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ഇഡജ് എ	ിറ്റിംഗ് ടൂളുകൾ (Image Editing)
ജിമ്പ്    (GIMP – GNU Image Manipulation Programme) 

സ്വതന്ത്ര  മൈലസന്സില്  ലഭ്യമായ  ഒരു  റാസ്റ്റര്  ഇകേമജ്  എഡിറ്റിംഗ്  കേസാഫ്റ്റ് 
ലെവയറാണ്  ജിമ്പ്.  ജിമ്പിലെന്റ  2.8.22  പതിപ്പാണ്  ഈ  OS ല്  കേചര്ത്തിരിക്കുന്നത്.  xcf

ആണ് ജിമ്പിലെന്റ തനത് ഫയല് കേഫാര്മാറ്റ്.  ജിമ്പ് തുറക്കുകേമ്പാള് മൂന്ന് ജാലകങ്ങളാണ്
?ത്യക്ഷലെപ്പടുന്നത്.  ടൂള്കേബാക്സ്,  ടൂള്  ഓപ്ഷന്സ്  എന്നിവ  കേചര്ന്ന  ജാലകം
ഇടകുവശത്തും ഇകേമജ് ജാലകം നടുവിലും ലെലയര്, ചാനല്സ്, പാത്ത് തുടങ്ങിയവ കേചര്ന്ന
ജാലകം  വലതുവശത്തും  കാണലെപ്പടുന്നു.  ഇവലെയ  മുഴുവന്  ഒലെരാറ്റ  ജാലകമായി
സജ്ജീകരിക്കാന്  കഴിയുന്ന  Single-window  Mode  ഇതില്  ലഭ്യമാണ്.  Windows

ലെമനുവിലെല Single-Window Mode ആണ് ഇതിനായി ലെതരലെ±ടുകേക്കണ്ടത്.  ഇങ്ങലെന
ലെചയ്തുകഴി±ാല്  അടുത്തതവണ  മുതല്  ജിമ്പ്  Single-Window  Mode ല്  ആണ്
തുറന്നുവരുക. 

• Multi-Window  Mode ല്,  ഇകേമജ്  ജാലകം  സജീവമായിരിക്കുകേമ്പാള്  ടാബ്  കീ
അമര്ത്തിയാല്  തുറന്നിരിക്കുന്ന  മലെറ്റല്ലാ  ജാലകങ്ങളും
അ?ത്യക്ഷമാകുുന്നതാണ്.  വീണ്ടും  ടാബ്  കീ  അമര്ത്തിയാല്  ഇവ
?ത്യക്ഷലെപ്പടുകയും ലെചയ്യും.

• Multi-Window Mode ല് ജിമ്പ് കേക്ലാസ് ലെചയ്യാന് ആദ്യം Image Window കേക്ലാസ്സ്
ലെചയ്യുക.  ഇതിനു  പകരം  മകേറ്റലെതങ്കിലും  ജാലകമാണ്  കേക്ലാസ്  ലെചയ്യുന്നലെതങ്കില്
അടുത്തതവണ ജിമ്പ് തുറക്കുകേമ്പാള് അവ ദൃശ്യമാകുന്നതല്ല.

• ഈ  സാഹചര്യത്തില്  ജിമ്പ്  ജാലകങ്ങലെള  റീലെസറ്റു്  ലെചയ്താല്മതി.  ഇതിനായി
Home  ലെല  Reset  settings  കേഫാള്ഡറിലെല  Reset  gimp  എന്ന  ഐക്കണില്
ഡബിള്ക്ലിക്ക് ലെചയ്യുക.

Multi-Window Mode Single-window Mode
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ജിമ്പ് -ലപ്രാജക്റ്റ് ലസവ് ചെചയ്യലും ഫയല് എക്സ്ലപാര്ട്ടു ചെചയ്യലും

2.8 മുതലുള്ള പതിപ്പില് File  Save As → എന്ന രീതിയില് jpg, png തുടങ്ങിയ വിവിധ കേഫാര്
മാറ്റുകളികേലക്ക് എക്സ്കേപാര്ട്ട്  ലെചയ്യാന് സാധ്യമല്ല.  ഇതിനായി  file  ലെമനുവിലുള്ള  Export,

Export as എന്നീ ലെമനുകളാണ് ഉപകേയാഗികേക്കണ്ടത്.

ജിമ്പ് Oഗ്ഗിനുകള്  Gimp plugins

ജിമ്പ്  എന്ന  ആപ്ലികേക്കഷനാല്  നിയന്ത്രിക്കലെപ്പടുന്ന  ബാഹ്യ ആപ്ലികേക്കഷനുകലെളയാണ്
പ്ലഗിനുകള്  എന്ന്  പറയുന്നത്.  പല  പ്ലഗിനുകളും  ഒര  സ്വതന്ത്ര  ആപ്ലികേക്കഷനായി
ഉപകേയാഗിക്കാവുന്നതുമാണ്.  ജിമ്പിലെന്റ  ഓകേരാ  പതിപ്പിറങ്ങുകേമ്പാഴും  പുതിയ  പ്ലഗിനുകള്
കൂട്ടികേച്ചര്ക്കലെപ്പടുന്നുണ്ട്.  പലലെപ്പാഴായി  കൂട്ടികേച്ചര്ക്കലെപ്പട്ട  ധാരാളം  പ്ലഗിനുകളാണ്
ജിമ്പിലെന കൂടുതല് മികവുറ്റതാക്കുന്നത്.  gimp-plugin-registry  എന്ന പാകേക്കജ്  ഇത്തരം
പ്ലഗിനുകളുലെട  സമാഹാരമാണ്.   ജിമ്പിലെല   ?ധാനലെപ്പട്ട  ഏതാനും  പ്ലഗിനുകള്
പരിചയലെപ്പടാം.

G’MIC

• ജിമ്പ് പ്ലഗ്ഗിനുകളില് ഏലെറ മികച്ച
ഒന്നാണ്  ഗിമിക്.  ഇകേമജ്
കേ?ാസസ്സിംഗിനുള്ള  ഒരു പൂര്ണ്ണ
ഓപ്പണ്  കേസാഴ്സ്
ലെ�യിംവര്ക്കാണ്  ഇത്.
ഇകേമജ്  കണ്വര്ട്ടറുകളും
അഞ്ഞൂറിലധികം  ഫില്ട്ടറുകളും
ഇതില് ലഭ്യമാണ്. G’MIC ജിമ്പിലെല Filters ലെമനുവില് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

• ഈ ഫില്ട്ടര് കൃത എന്ന ആപ്ലികേക്കല്നിലും ഉപകേയാഗിക്കുന്നുണ്ട്.

ഗിമ്പ്രഷനിസ്റ്റ് (GIMPressionist)

• ആര്ട്ടിസ്റ്റിക്  ഫില്ട്ടറുകളുലെട  രാജാവ്  എന്ന്  വികേശഷിപ്പിക്കലെല്ലടുന്ന  ഒരു  ജിമ്പ്
പ്ലഗ്ഗിനാണ്  ഇത്.  കേഫാട്ടകലെള  വ്യത്യസ്തമായ  ക്യാന്വാസില്,  വ്യത്യസ്ത
ബ്രഷുകളുപകേയാഗിച്ച്  വരച്ച  ലെപയിന്റിംഗ്  രൂപത്തില്  പരിവര്ത്തിപ്പിക്കാന്  ഈ
പ്ലഗിന് സഹായിക്കുന്നു. Filters  Artistic  GIMPressionist → → എന്ന ക്രമത്തില് ഈ
പ്ലഗിന് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ബാച്ച് കേ?ാസസ്സ് (Batch)

• DBP  –  David’s  Batch  Process  എന്നാണ്  ഈ  പ്ലഗിന്നിലെന്റ  മുഴുവന്  കേപര്  .
കേഡവിഡ്  കേഹാഡ്സണ്  ആണ്  ഈ  പ്ലഗ്ഗിന്  വികസിപ്പിച്ചത്.  കേപര്
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സൂചിപ്പിക്കുന്നതുകേപാലെല  ഒന്നിലധികം  ചിത്രങ്ങലെള  ഒരുമിച്ച്  എഡിറ്റ്  (കേക്രാപ്പ്,
ലെറാകേട്ടറ്റ്,  റീ  ലെനയിം,  റീ  മൈസസ്,  കണ്വര്ട്ട്,  തുടങ്ങിയവ)  ലെചയ്യാന്
സഹായിക്കുന്ന ടൂള് ആണിത്.  പന്ത്രണ്ട് തരം കേഫാര്മാറ്റുകളികേലക്ക് ഈ പ്ലഗിന്
ഉപകേയാഗിച്ച്  ചിത്രങ്ങള്  കണ്വര്ട്ട്  ലെചയ്യാം.  ചിത്രങ്ങലെള  കേഗ്രലെസ്കയിലികേലക്ക്
മാറ്റാനും  മൈബ്രറ്റ്ലെനസ്,  കേകാണ്ട്രാസ്റ്റ്,  സാച്ചുകേറഷന്  തുടങ്ങിയവ
വ്യത്യാസലെപ്പടുത്തുകയും  ലെചയ്യാം.  Filters    Batch   Batch  Process  → → എന്ന
ക്രമത്തില് ഈ പ്ലഗിന് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജിമ്പ് അനികേമഷന് പാകേക്കജ് (Gimp Animation Package)

• ജിമ്പിലുള്ള  മലെറ്റാരു സകേങ്കതമാണ്  ഗാപ്  (GAP -  Gimp Animation  Package).

gimp-gap  എന്ന  പാകേക്കജ്  ഇന്സ്റ്റാള്  ലെചയ്യുകവഴി  ഈ  പ്ലഗിന്  സമാഹാരം
ജിമ്പില്  ലഭ്യമാകും.  ഈ  പ്ലഗ്ഗിന്  ഇന്സ്റ്റാള്  ലെചയ്താല്  ജിമ്പ്  ലെമനുബാറില്
വീഡികേയാ  എന്ന  ലെമനു  ?ത്യക്ഷലെപ്പടുന്നതാണ്.  ഇകേമജ്  ലെ�യിമുകള്  കേചര്ത്ത്
വച്ച്  ചലച്ചിത്രങ്ങളുണ്ടാക്കാനും  അനികേമഷന്  വീഡികേയാകള്  തയ്യാറാക്കാനും
എഡിറ്റ് ലെചയ്യാനും ഈ പ്ലഗിനുകള് സഹായകമാണ്. 

ഇങ്ക്സ്ലകപ് - ചെവക്ടര്ഗ്രാഫിക്സ് എഡിറ്റര് (Inkscape Vector Graphics Editor)

മികച്ച ഒരു vector graphics software ആണ് inkscape. 0.92  പതിപ്പാണ് ഈ OS ല്
ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.  Applications   Graphics   Inkscape  Vector  Graphics→ →

Editor  എന്ന ക്രമത്തില് ഈ കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര് തുറക്കാം.  ഇതിലെന്റ തനതു കേഫാര്മാറ്റ്
svg  ആണ്.  ധാരാളം ഫില്ട്ടറുകളും
എക്സ്റ്റന്ഷനുകളും  സ്ക്രിപ്റ്റുകളും
ഇങ്ക്കേസ്കപ്പില്  ലഭ്യമാണ്.  ?മുഖ
റാസ്റ്റര്  ചിത്ര  കേഫാര്മാറ്റകള്
കൂടാലെത Adobe Illustrator Artwork

(AI), CorelDRAW (CDR), Microsoft
Visio  Drawing  (VSD),  SVG  Zip
(SVGZ),  Dia  Software  (DIA),  pdf
തുടങ്ങിയ  ഒട്ടനവധി
കേഫാര്മാറ്റിലുള്ള  ഫയലുകളും
ഇങ്ക്കേസ്കപ്പികേലക്ക്  കേനരിട്ട്
ഇംകേപാര്ട്ട് ലെചയ്യാം. 

Encapsulated  PostScript  (EPS),  Flash  XML  Graphics  (FXG),  Hewlett-Packard
Graphics  Language  (HPGL),  HTML5  Canvas,  LaTeX  (TEX),  Portable  Document
Format  (PDF),      PostScript  (PS)  (Level  3  with  0.92+),  POV-Ray  (POV),  Synfig
Animation  Studio  (SIF),      Extensible  Application  Markup  Language  (XAML)
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തുടങ്ങിയ കേഫാര്മാറ്റുകളികേലക്കും ?ധാന റാസ്റ്റര് ചിത്ര കേഫാര്മാറ്റുകളികേലക്കും എക്സ്കേപാര്
ട്ട് ലെചയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും ഇതില് ലഭ്യമാണ്.  

Extensions  ലെമനുവില്  ഇങ്ക്കേസ്കപ്പികേലക്ക്  കൂട്ടികേച്ചര്ക്കലെപ്പട്ട  ഒട്ടനവധി   പാകേക്കജുകള്
കാണാവുന്നതാണ്. ഇങ്ക്കേസ്കപ്പ് ഉപകേയാഗിച്ച് ലെവബ് ബ്രൗസര് അധിഷ്ഠിത ?സകേന്റഷന്
നിര്മ്മിക്കാനുള്ള  എക്സ്റ്റന്ഷനുകളാണ്  ലെജസ്സിഇന്ക്  (Jessyink),  കേസാസി  (sozi)

എന്നിവ.  ജാവ  സ്ക്രിപ്റ്റ്  ഉപകേയാഗിച്ചാണ്  ഇവ  തയ്യാറാക്കിയത്.  ലെജസ്സിഇന്ക്
ഇകേമജിലെന്റ  ലെലയറുകലെള  മൈ�ഡുകളാക്കി  മാറ്റുകയാണ്  ലെചയ്യുന്നത്.  മൈ�ഡ്
ട്രാന്സിഷന്,  കേപജ്  സൂമിങ്,  ഓകേട്ടാമാറ്റിക്  കേപജ്  നമ്പറിങ്  തുടങ്ങിയ  ഒട്ടനവധി
സൗകര്യങ്ങള് ഇതിണ്ട്.

കേസാസി ഇകേമജിലെന മൈ�ഡുകളാക്കുന്നില്ല.  മൈ�ഡ്കേഷായ്ക്ക് പകരം സൂമിങ്,  പാനിംഗ്,
ലെറാകേട്ടഷന് തുടങ്ങിയ ട്രാന്സിഷന് സകേങ്കതങ്ങളിലൂലെട ഒരു ചിത്രത്തിലെന്റ പല ഭാഗങ്ങലെള
അനികേമറ്റു് ലെചയ്യുകയാണ് ലെചയ്യുന്നത്. 

കൂടാലെത  LaTeX   ഉപകേയാഗിച്ച്  വിവിധ  ഗണിതഡയഗ്രങ്ങളും  ഇങ്ക്കേസ്കപ്പില്
നിര്മ്മിക്കാവുന്നതാണ്. 

ചെബ്ലൻഡര് (Blender)

ത്രിമാന  ഗ്രാഫിക്സ്  മൈകകാര്യം  ലെചയ്യാന്
ഉപകേയാഗിക്കുന്ന  ഒരു  സ്വതന്ത്രകേസാഫ്റ്റ് 
ലെവയര്  ആണ്  ലെ�ന്ഡര്.  അനികേമഷന്
സിനിമകള്,  3D  ?ിന്റിംഗ്  കേമാഡലുകള്,

ഇന്ററാക്ടീവ്  വീഡികേയാ  ലെഗയിമുകള്,

ആപ്ലികേക്കഷനുകള്,  വിഷ്വല്  ഇഫക്ടുകള്
എന്നിവ  ലെ�ന്ഡറില്  തയ്യാറാക്കന്
കഴിയും.  3D കേമാഡലിംഗ്,  യു.വി  മാപ്പിംഗ്,
ലെടക്സ്ചറിംഗ്,  റാസ്റ്റര്  ഗ്രാഫിക്സ്  എഡിറ്റിംഗ്,  ഫ്ലൂയിഡ്  ആന്ഡ്  കേസ്മാക്ക്  സിമുകേലഷന്,

പാര്ടിക്ക്ള് സിമുകേലഷന്, കേസാഫ്റ്റ്കേബാഡി സിമുകേലഷന്, വീഡികേയാ എഡിറ്റിംഗ് തുടങ്ങി
ഒകേട്ടലെറ  സകേങ്കതങ്ങള്  �ന്ഡറില്  ലഭ്യമാണ്.  .blend  എന്നതാണ്  ഇതിലെന്റ  തനത്
ഫയല്കേഫാര്മാറ്റ്.

എലിഫന്റ്സ്  ഡ്രീം,  ബിഗ്  ബക്ക്  ബണ്ണി,  സിന്റല്,  ടികേയഴ്സ്  ഓഫ്  സ്റ്റീല്  എന്നീ
സ്വതന്ത്രസിനിമകളും പ്ലുമിലെഫകേറാസ് എന്ന കച്ചവടസിനിമയും കേയാ �ാങ്കി (Yo Frankie!)

എന്ന ലെഗയിമും ലെ�ന്ഡറില് നിര്മ്മിച്ചതാണ്. കാത്തു (2, 3 പതിപ്പുകള്), പൂപ്പി(പതിപ്പ് 3 )

എന്നീ മലയാളം അനികേമഷനുകള് ലെ�ന്ഡറില് തയ്യാറാക്കിയതാണ്.

(ലെമനു: Applications  Graphics  Blender)→ →
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ഇലമജ് മാജിക് (ImageMagick (display)

ചിത്രങ്ങള്  കാണാനും  എഡിറ്റ്
ലെചയ്യാനും  മറ്റ്  കേഫാര്മാറ്റുകളികേലക്ക്
മാറ്റാനും  ഉപകേയാഗിക്കാവുന്ന  ഒരു
സ്വതന്ത്രകേസാഫ്റ്റ് ലെവയറാണ്  ഇകേമജ്
മാജിക്.  റാസ്റ്റര്ചിത്രങ്ങളും
ലെവക്ടര്ചിത്രങ്ങളും  ഒകേരകേപാലെല
എഡിറ്റ്ലെചയ്യാന്   ഈ  കേസാഫ്റ്റ് 
ലെവയര്  പര്യാപ്തമാണ്.
ഇരുനൂറിലധികം  ചിത്രകേഫാര്മാറ്റുകള്
ഇകേമജ് മാജിക്ക് പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. 

ചിത്രത്തില്  മൈററ്റ്ക്ലിക്ക്  ലെചയ്ത്  Open

With Other Application – ImageMagick (display) എന്ന ക്രമത്തില് കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര്
തുറക്കാം.  ചിത്രത്തിലെന്റ  കൂലെട  ഒരു  ലെടര്മിനല്  ജാലകവും  തുറന്നുവരും.  ഇത്  കേക്ലാസ്
ലെചയ്യരുത്. ചിത്രത്തില് ക്ലിക്ക് ലെചയ്താല് Commands എന്ന കേപരില് ഇകേമജ് മാജിക് ലെമനു
ലഭ്യമാകും.

ജിമ്പ്,  ഇങ്ക്കേസ്കപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് ഉള്ളതുകേപാലെല മികച്ച ഗ്രാഫിക്കല് യൂസര് ഇന്റര്ലെഫയ്സ്
ഇകേമജ്മാജിക്കിന്  ഇല്ല.  കമാന്റ്  മൈലന്  വഴിയുള്ള  എഡിറ്റിങ്ങിനാണ്  ഈ  കേസാഫ്റ്റ് 
ലെവയര്  മുന്തൂക്കം  നല്കുന്നത്.   ഉദാഹരണത്തിന്  cat.png  എന്ന  ചിത്രലെത്ത
അകേതകേപരില്  jpg  ആക്കിമാറ്റാന്  convert  cat.png  cat.jpg  എന്ന  കമാന്റ്
ഉപകേയാഗിച്ചാല് മതി.

കൃത (Krita)

ജിമ്പിന്  സമാനമായ  മലെറ്റാരു
റാസ്റ്റര്  ഗ്രാഫിക്സ്  എഡിറ്റിംഗ്
കേസാഫ്റ്റ് വയറാണ്  കൃത.
അനികേമഷന്  ക്യാരക്ടറുകള്
നിര്മ്മിക്കാനും  ഇത്
ഉപകേയാഗിക്കുന്നുണ്ട്.  ലെവക്ടര്
ഫയലുകളും  കൃത  സകേപ്പാര്ട്ട്  ലെചയ്യും.

Applications  –  Graphics  –  Krita
എന്ന  ക്രമത്തില്  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്ത്  ഈ
കേ?ാഗ്രാം  തുറക്കാം.  G'MIC  എന്ന
ജിമ്പ്  പ്ലഗിന്  ഉപകേയാഗിച്ചാണ്
കൃതയിലെല  ഫില്ട്ടറുകളും
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?വര്ത്തിക്കുന്നത്.  .kra  എന്നതാണ്  കൃതയുലെട  സ്വാഭാവിക  ഫയല്  കേഫാര്മാറ്റ്.
കൃതയുലെട 4.0.1 പതിപ്പാണ് ഈ OS ല് ഉപകേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Animation Template, Comic Template, Design Template, DSLR Template, Texture

Template  തുടങ്ങി മുന്കൂട്ടി  തയ്യാറാക്കിയ ധാരാളം ലെടംകേപ്ലറ്റുകള് കൃതയില് ലഭ്യമാണ്.
ജിമ്പിലെന അകേപക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂലെട ലളിതമായ യൂസര് ഇന്റര്ലെഫയ്സ് ആണ് കൃതയുകേടത്.
മാത്രമല്ല അത് നമ്മുലെട സൗകര്യമനുസരിച്ച് കസ്റ്റമൈമസ് ലെചയ്യാവുന്നതുമാണ്.

കളര്ചെപയി9് (KolourPaint)

ഡിജിറ്റല്  ചിത്രരചനയുലെട  ബാലപാഠങ്ങള്
അഭ്യസിക്കാന്  ഉപകേയാഗിക്കാവുന്ന
ലളിതമായ ഒരു ലെപയിന്റിംഗ് കേ?ാഗ്രാമാണ്
കളര്ലെപയിന്റ്. Applications – Graphics –

Kolorpaint  എന്ന  ക്രമത്തില്  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്ത്
ഈ  കേ?ാഗ്രാം  തുറക്കാം.  കളര്ലെപയിന്റ്
ജാലകത്തിലെന്റ ഇടതുവശത്താ ടൂള് കേബാക്സ്
ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.  ഓകേരാ  ടൂളിലും  ക്ലിക്ക്
ലെചയ്യുകേമ്പാള്  അനുബന്ധ  ഓപ്ഷനുകള്
ടൂള്കേബാക്സിനു  കീലെഴ  ദൃശ്യമാകും.
ക്യാന്വാസിന്  ചുവട്ടിലായി  കളര്  പാലറ്റ്
സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.  png  കേഫാ 
മാറ്റിലാണ് ഫയല് കേസവാകുന്നത്.  Jpg, bmp  തുടങ്ങി എകേട്ടാളം കേഫാര്മാറ്റില് ഫയല്
കേസവ് ലെചയ്യാന് പറ്റും. 

കൂടാലെത  Resize,  Flip,  Mirror,  Rotate  തുടങ്ങിയ  സകേങ്കതങ്ങളും  Emboss,  Soften  &

Sharpen, Reduce color, Invert തുടങ്ങിയ ഏതാനും ഇഫക്ടുകളും ഇതില് ലഭ്യമാണ്.

എക്സ്ചെപയി9് (XPaint)

ലളിതമായ  ഒരു  ചിത്രരചന/   എഡിറ്റിംഗ്
കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറാണ്  എക്സ്ലെപയിന്റ്.
ഡിജിറ്റല്  ലെപയിന്റിംഗിലെന്റ  ബാലപാഠങ്ങള്
അഭ്യസിക്കാന്  സഹായകമാണ്   ഈ
കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര്.  ഒന്നിലധികം  ചിത്രങ്ങള്
എഡിറ്റുലെചയ്യാനും  ബ്രൗസുലെചയ്യാനും  ഇത്
അനുവദിക്കുന്നു.  മാത്രമല്ല  ഓകേരാ  ലെപയിലെന്റ
ജാലകത്തിലും തനത്കളര് പാലറ്റും ബ്രഷുകളും
ഉണ്ടായിരിക്കും.  PNG,  GIF,  TIFF,  TGA,  PPM,

XPM, XBM, BMP, ICO, JPEG, JPEG2000, PGF
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തുടങ്ങി  ഒകേട്ടലെറ  കേഫാര്മാറ്റുകള്  ഇത്  പിന്തുണക്കുന്നുണ്ട്.  കൂടാലെത  PostScript,  PDF,

SVG  തുടങ്ങിയ  ലെവക്ടര്  കേഫാര്മാറ്റുകളും  എക്സ്ലെപയിന്റില്  ഇകേമ്പാര്ട്ട്  ലെചയ്യാന്
സാധിക്കും. 

Applications   Graphics  Xpaint  → → എന്ന  രീതിയില്  ഈ  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര്
തുറക്കാവുന്നതാണ്.

ചെകകളര്ചൂസര് (KColorChooser)

ഉബുണ്ടു  14.06  ല്  ലഭ്യമാക്കിയിരുന്ന
ജികളര് 2  എന്ന  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറിനു
പകരം  ഉള്ലെപ്പടുത്തിയതാണ്
ലെകകളര്ചൂസര്.  ഇന്റര്ലെഫസികേലാ
ഉപകേയാഗക്രമത്തികേലാ  രണ്ട്  കേസാഫ്റ്റ് 
ലെവയറുകളും  തമ്മില്  യാലെതാരു
വ്യത്യാസവുമില്ല.   മിക്ക  KDE
ആപ്ലികേക്കഷനുകളിലും  ഈ  കളര്
ചൂസറാണ്  ഉപകേയാഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഈ  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറില്  കേബസിക്
കകേളഴ്സ്  എന്ന  ഭാഗത്ത്
നാല്പ്പത്തിലെയട്ട്  വ്യത്യസ്ത  നിറങ്ങള്  നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഒരു  നിറത്തില്  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്താല്
താലെഴയുള്ള  വലിയ  ചതുരത്തില്  അതിലെന്റ  ?ിവ്യു  കാണാന്  കഴിയും.  കൂടാലെത
തിരലെ±ടുത്ത  നിറത്തിലെന്റ  RGB,  Hue,  Saturation,  Value  എന്നീ  വിലകളും
എച്ച്.ടി.എം.എല് ലെഹക്സാലെഡസിമല് കേകാഡും ദൃശ്യമാകും.

RGB,  Hue,  Saturation,  Value  എന്നീ  വിലകള്  ആവശ്യാനുസരണം  മാറ്റിയും
കളര്ഗ്രിഡില് ഇഷ്ടലെപ്പട്ട നിറത്തില് ക്ലിക്ക് ലെചയ്തും നമുക്ക് നിറം തിരലെ±ടുക്കാന്
കഴിയും.  കൂടാലെത,  Pick  Screen  Colours  എന്ന  ബട്ടണില്  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്താല്
സ്ക്രീനിലുള്ള ഏത് നിറവും തിരലെ±ടുക്കാന് കഴിയും.
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ല�ാഎസ്.ഡബ്ല്യു.എഫ് (DrawSWF)

വളലെര  ലളിതമായ  ഫ്ലാഷ്  അനികേമഷന്  നിര്മ്മിക്കാനുള്ള  ഒരു  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറാണ്
DrawSWF. ഈ കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര് ?വര്ത്തിക്കുകേമ്പാള് രണ്ട് ജാലകങ്ങള് ?ത്യക്ഷലെപ്പടും.

?ധാനജാലകം  ചിത്രം  വരയക്കാനുള്ളതാണ്.  Drawing  Objects   എന്ന  രണ്ടാമലെത്ത
ജാലകത്തില് നാം വരച്ച ഓകേരാ
ഒബ്ജക്ടും  അതിലെന്റ
കേ?ാപ്പര്ട്ടിയും  ദൃശ്യമാകും.

അതായത്,  നാം  ഒരു  വര
വരയ്ക്കുകേമ്പാള് ആ വരയുലെട കേപര്
(Line1),   X,  Y,  PenColor,

StrockWidth  എന്നീ
ആട്രിബ്യൂട്ടുകള്,  അടുത്ത
കേകാളത്തില്  അവയുലെട  വില
എന്നിവ കാണാം. ഈ വിലയില്
വ്യത്യാസം വരുത്തിയും എകേപ്പാള്
കേവണലെമങ്കിലും  ഒരു
ഒബ്ജക്ടിലെന  എഡിറ്റ്
ലെചയ്യാവുന്നതാണ്.  വരയുലെട
തുടര്ച്ചയായി വീണ്ടും വരയ്ക്കുകേമ്പാള് അവ പുതിയ ഒബ്ജക്ടായാണ് കണക്കാക്കുക.

Edit an Object, draw a freehand-line, Draw a straight line, Draw a rectangle, Draw
an  ellipse,  Write  a  message,  Insert  a  picture,  Set  the  pen  color,  Set  the  fill

color തുടങ്ങി വളലെര കുറച്ച് ടൂളുകള് മാത്രകേമ ഈ കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറില് ഉള്ളൂ.  ചിത്രം വരച്ച്
കേനരിട്ട് ഫ്ലാഷ് അനികേമഷനായി അത് എക്സ്കേപാര്ട്ട് ലെചയ്താം.

ലിബര്ഓഫീസ് ല�ാ (LibreOffice Draw)

ലിബര്ഓഫീസ്  സ്യൂട്ടില്  ലഭ്യമായ  ഒരു  സ്വതന്ത്ര  ലെവക്ടര്  ഗ്രാഫിക്  എഡിറ്ററാണ്
ലിബര്ഓഫീസ് കേഡ്രാ. .odg എന്നതാണ് ഇതിലെന്റ തനതു കേഫാര്മാറ്റ്.  കേഫ്ലാചാര്ട്ടുകള്,

ഡയഗ്രങ്ങള്,  ലെടക്നിക്കല് കേഡ്രായിംഗുകള്,  കേബ്രാഷറുകള്,  ആല്ബങ്ങള് തുടങ്ങിയവ
ഈ കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര് ഉപകേയാഗിച്ച്  നിര്മ്മിക്കാന്  കഴിയും.  Applications   Graphics→

LibreOffice  Draw  → എന്ന  ക്രമത്തില്  ഈ  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര്  തുറക്കാവുന്നതാണ്.
ലിബര് ഓഫീസിലെന്റ 6.1.5.2 പതിപ്പാണ് ഇവിലെട ഉപകേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ലിബര്ഓഫീസ് മൈററ്ററില് ഉള്ളതുകേപാലെല ലെസ്പല്ലെചക്കര്,  ലെതകേസാറസ്,  ഓകേട്ടാകറക്ട്
സകേങ്കതം,  മൈഹഫകേണഷന്  കേമാഡ്  തുടങ്ങിയവ  കേഡ്രായിലും  ലഭ്യമാണ്.
ഒബ്ജക്ടുകള്ക്ക്  നല്കിയ  നിറം  ഒരുമിച്ച്  മാറ്റാന്  കളര്  റീകേപ്ലസര്   എന്ന
സംവിധാനവുണ്ട്.  നിറം  മാകേറ്റണ്ട  ഒബ്ജക്ടിറ്റില്  മൈററ്റ്ക്ലിക്ക്  ലെചയ്ത്  അവലെയ
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ലെമറ്റാഫയല്  ആക്കി  മാറ്റണം  (Convert  –  To  Meta  file).  എങ്കില്  മാത്രകേമ  ഈ
സംവിധാനം ശരിയായി ?വര്ത്തിക്കുകയുള്ളൂ. 

ലിബര്  ഓഫീസ്  കേഡ്രാ  ധാരാളം
ഫയല്  കേഫാര്മാറ്റ്
പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്.  pdf,  vsd

(Microsoft  Visio),  ott, stw, oth, ots,

stc, otp, sti,  otg, std, vor  തുടങ്ങിയ
ഫയലുകള്  കേഡ്രായികേലക്ക്
ഇകേമ്പാര്ട്ട് ലെചയ്യാന് കഴിയും. 

bmp, eps, emf, gif, jpeg, png, svg,
wmf,  html,  xhtml,  pdf,  swf,  tiff
തുടങ്ങിയ  കേഫാര്മാറ്റുകളികേലക്ക്
ലിബര്ഓഫീസ് കേഡ്രായില്നിന്നും ഫയലുകള് എക്സ്കേപാര്ട്ട് ലെചയ്യാനും കഴിയും.

സ്ക്രീൻ ലഷാട്ടുകള് (Screenshots)
നമ്മുലെട കമ്പ്യൂട്ടറിലെന്റ സ്ക്രീനില് കാണുന്ന ദൃശ്യത്തിലെന്റ (ജാലകങ്ങളുലെടയും മറ്റു സിസ്റ്റം
ലെഡസ്കകേടാപ്പ്  സംവിധാനങ്ങളുകേടയും)  ചിത്രങ്ങള്  തയ്യാറാക്കാവുന്ന  സംവിധാനമാണ്.
സ്ക്രീന്കേഷാട്ട്  (Applications   Accessories   Screenshot),  → → ഷട്ടര്  (Applications  →

Accessories   Shutter),  → ലെകസ്നാപ്കേഷാട്ട്  (Applications   Graphics   Spectacle)→ →

തുടങ്ങിയ കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറുകള് ഇതിനായി ഉപകേയാഗിക്കാം.

Gnome-Screenshot Spectacle
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ലെഡസ്ക്കേടാപ്പികേന്റയും  അതില്
തുറന്നുലെവച്ചിരിക്കുന്ന
ജാലകങ്ങളുകേടയും  മുഴുവനാകേയാ
ചില  ഭാഗങ്ങള്  മാത്രമാകേയാ  ഉള്ള
ചിത്രങ്ങള്  ഇവ  ഉപകേയാഗിച്ച്
തയ്യാറാക്കാന്  സാധിക്കും.  മൗസ്
ഉപകേയാഗിച്ചുള്ള  ലെസലക് ഷനുകള്
ഉള്ലെപ്പടുന്ന  സ്ക്രീന്
കേഷാട്ടുകലെളടുക്കാന്  Grab  after  a

delay   എന്ന  ഭാഗം  ലെസലക്ട്
ലെചയ്ത്  അവിലെട  നല്കിയിട്ടുള്ള
സമയക്രമീകരണം
ഉപകേയാഗലെപ്പടുത്തണം.  Shutter  ല്
Edit   Preferences  → എടുത്ത്  Capture  after  a  delay  of  എന്ന  ഭാഗത്ത്
സമയക്രമീകരണം  നടത്താം.  Spectacle ല്  Capture  Mode  എന്ന  ഭാഗത്തുള്ള
Delay ല് സമയക്രമീകരണം നടത്താം.

Screenshot  എന്ന കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറിലെന അകേപക്ഷിച്ച്  Shutter, Spectacle  എന്നിവയില്
കൂടുതല്  സകേങ്കതങ്ങളുണ്ട്.    Spectacle  ഉപകേയാഗിച്ച്  എടുത്ത  ചിത്രലെത്ത  മറ്റ്  ഏത്
ഗ്രാഫിക്  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറികേലക്കും  എക്സ്കേപാര്ട്ട്  ലെചയ്യാന്  സാധിക്കും.  ഇതിനായി
Spectacle ലെന്റ അടിവശലെത്ത Export Image എന്ന ഓപ്ഷന് ഉപകേയാഗിച്ചാല് മതി. ഈ
ചിത്രങ്ങലെള  കേനരിട്ട്  ഇ-ലെമയില്വഴി  അയക്കാനും  എക്സ്കേറ്റണല്  മൈഡ്രവുകളികേലക്ക്
മാറ്റാനും കഴിയും.

Shutter  ഉപകേയാഗിച്ച്  മറ്റ്  വര്ക്ക്കേസ്പസുകളുലെടയും  തുറന്നിരിക്കുന്ന  ഏത്
ആപ്ലികേക്കഷലെന്റയും  സ്ക്രീന്കേഷാട്ട്  അവ  സ്ക്രീനില്  കാണാതിരിക്കുകേമ്പാള്  കേപാലും
ക്യാപ്ചര്  ലെചയ്യാന്  കഴിയും.  ഇതിനായി  ടൂള്ബാറിലെല  Desktop  എന്ന  ഓപ്ഷന്
എടുത്താല്  മതി.  ഒരു  വര്ക്ക്കേസ്പസില്  നിന്നുലെകാണ്ട്  മുഴുവന്  വര്ക്കകേസ്പസിലെന്റയും
ഏലെതങ്കിലും ഒരു വര്ക്കകേസ്പസിലെന്റയും സ്ക്രീന്കേഷാട്ട് എടുക്കാം.  ടൂള്ബാറിലെല Windows
എന്ന  ഓപ്ഷന്  ഉപകേയാഗിച്ച്  മിനിമൈമസ്  ലെചയ്തകേതാ  തുറന്നിരിക്കുന്ന  മറ്റ്
ആപ്ലികേക്കഷനുകളുലെട  അടിയില്  സ്ഥിതിലെചയ്യുന്നകേതാ  ആയ  ജാലകങ്ങളുലെട
സ്ക്രീന്കേഷാട്ടും എടുക്കാന് കഴിയും.  കൂടാലെത ആപ്ലികേക്കഷനുകളുലെട ലെമനുകളുലെട മാത്രം
സ്ക്രീന്കേഷാട്ടും ടൂള്ടിപ്പുകളുലെട സ്ക്രീന്കേഷാട്ടും എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഷട്ടറിലുണ്ട്.

സ്ക്രീന്കേഷാട്ടുകളില്  ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങള് മൈഹമൈലറ്റ്  ലെചയ്യുക,  കേക്രാപ്പ്  ലെചയ്യുക,
നിര്കേശങ്ങകേളാ  സൂചനകകേളാ  മൈടപ്പ്  ലെചയ്യുക  തുടങ്ങിയ  കാര്യങ്ങള്ക്ക്  അടിസ്ഥാന
എഡിറ്റിംഗ്  ടൂളും ഷട്ടറില് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.   ചിത്രത്തില് മൈററ്റ്  ക്ലിക്ക് ലെചയ്താല് ജിമ്പ്
തുടങ്ങിയ അഡ്വാന്സ്ഡ് കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറുകളില് എഡിറ്റുലെചയ്യുകയുമാവാം.

Shutter
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കീകേബാര്ഡിലെല  Prt  Scr  കീ  അമര്ത്തിയാല്  ലെഡസ്ക്കേടാപ്  ദൃശ്യം  ലെമാത്തമായും
സിസ്റ്റത്തില് കേസവു ലെചയ്യലെപ്പടുന്നു.  ഇതിനു പകരം  Alt  കീ അമര്ത്തിപ്പിടിച്ച കേശഷമാണ്
PrtScr  കീ  അമര്ത്തി  യത്  എങ്കില്  ആ  സമയത്ത്  സ്ക്രീനില്  ?വര്
ത്തിച്ചുലെകാണ്ടിരിക്കുന്ന  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര്  ജാലകത്തിലെന്റ  ചിത്രമായിരിക്കും  കേസവു
ലെചയ്യലെപ്പടുന്നത്.  ഓപകേററ്റിങ്ങ്  സിസ്റ്റത്തിലെന്റ  മുന്പതിപ്പുകളില്  നിന്നും  വ്യത്യസ്തമായി
കേഹാം  കേഫാള്ഡറികേലാ  കേഹാമിനകത്ത്  Picture  എന്ന  സബ്-കേഫാള്ഡറികേലാ  ആണ്
ഇത്തരത്തിലെലടുക്കുന്ന സ്ക്രീന്കേഷാട്ടുകള് കേസവ് ലെചയ്യലെപ്പടുന്നത്.
കീകേബാര്ഡ്  കേഷാര്ട്ട്  കട്ട്  കീകള്  ഉപകേയാഗിച്ചും  നമുക്ക്  സ്ക്രീന്  കേഷാട്ടുകള്
തയ്യാറാക്കാം. താലെഴ പറയുന്ന പട്ടിക കേനാക്കുക.

• To Take a Screenshot, Press the PrtScr Key 

• To Take a Screenshot of a window, Press Alt +  PrtScr

• To Take a Screenshot of an area, Press Shift +  PrtScr

• To Copy a Screenshot to clipboard, Press Ctrl +  PrtScr

• To Copy a Screenshot of a window to clipboard, Press Ctrl + Alt +  PrtScr

• To Copy a Screenshot of an area to clipboard Press Shift + Ctrl +  PrtScr

ചിത്രദര്ശിനികള് (Image viewers)
ഇകേമജ് വ്യൂവര് ( Eye of Gnome),  ഐ ഓഫ് കേമറ്റ് ഇകേമജ് വ്യൂവര് (Eye of MATE image

viewer),  കേഷാട്ട് ലെവല് കേഫാകേട്ടാ മാകേനജര്  (ShotWell Photo Manager)  ഇകേമജ് മാജിക്ക്
(ImageMagick Display),  എന്നിവയാണ് ഈ  OS ല് ഉള്ലെപ്പടുത്തിയ ചിത്രദര്ശിനികള്.

Applications  Graphics → എന്ന ലെമനുവിലാണ് ഉവലെയല്ലാം വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത്.  

ഇലമജ് വ്യൂവര് ( Eye of Gnome Image Viewer)

ഈ OS ലെല സ്വാഭാവിക ചിത്രദര്ശിനിയാണ് കേõാം മിഴി.  ഒരു ചിത്രത്തില് ഡബിള്ക്ലിക്ക്
ലെചയ്താല് ഈ ആപ്ലികേക്കഷനിലാണ് തുറന്നു വരുന്നത്.  ഈ കേസാഫ്റ്റ ് ലെവയറിലെന്റ 3.28.1

പതിപ്പാണ്  ഇതില്  ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.   ഉബുണ്ടു  14.04 ല്  ലഭ്യമാക്കിയ  3.10.2
പതിപ്പിലെന അകേപക്ഷിച്ച് ഇന്റര്കേഫസിലും ലെമനുവിലും ?കടമായ കുകേറ മാറ്റങ്ങള് ഇതില്
വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ?ധാന മാറ്റങ്ങള്:
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• ടൂള്ബാര്,  ലെമനു  ബാര്
എന്നിവ  ഒഴിവാക്കി.  പകരം
കണ്കേട്രാള്  ബട്ടണുകളുലെട
അടുത്തായി  ഒരു  മൂന്നുവര
ഐക്കണില്  ലെമനു
ക്രമീകരിച്ചു.

• മൈസഡ്  ലെപയ്ന്
ഇടത്തുനിന്നും
വലതുവശകേത്തക്ക് മാറ്റി. 

• കേഷാര്ട്കട്ട്  കീകളിലും
വ്യത്യാസം  വരുത്തി.
മൈസഡ്  ലെപയ്ന്
കേഷാര്ട്കട്ട്  F9  ഉം  ഇകേമജ്
ഗാലറിയുലെട കേഷാര്ട്കട്ട്  ctrl+F9 ഉം ആക്കി പരസ്പരം മാറ്റി.

മുന്  പതിപ്പിലെല  കേപാലെലതലെന്ന  ഒന്നിലധികം  ചിത്രങ്ങലെള  ഒരുമിച്ച്  കേപര്  മാറ്റാനും
ഫയല്മൈടപ്പ് മാറ്റാനും ഇതിലും സൗകര്യമുണ്ട്.  ഇതിനായി,

◦ കേപര് മാകേറ്റണ്ട ചിത്രങ്ങലെളല്ലാം
ഒരു  കേഫാള്ഡറില്
കേശഖരിക്കുക.  അതില്  ഒരു
ചിത്രത്തില്  ഡബിള്ക്ലിക്ക്
ലെചയ്ത്  ഇകേമജ്  വ്യൂവറില്
തുറക്കുക.

◦ Ctrl+F9  കീകള്
അമര്ത്തികേയാ,
ലെമനുവില്നികേന്നാ  ഇകേമജ്
ഗാലറി തുറക്കുക.

◦ Ctrl+A കീകള്  അമര്ത്തി
മുഴുവന് ചിത്രങ്ങളും ലെസലക്ട്
ലെചയ്യുക. ലെമനുവില് നിന്ന് Save As.. എന്ന ഓപ്ഷനില് ക്സിക്ക് ലെചയ്യുക.

(OR - Shift+Ctrl+s)

◦ ഇകേപ്പാള്  ലഭിക്കുന്ന  ജാലകത്തിലെല  സൗകര്യങ്ങള്  ഉപകേയാഗിച്ച്
ഫയലുകലെള ഒരുമിച്ച് കേപര് മാറ്റാനും,  bmp, ico,jpeg, png, tiff   എന്നീ
കേഫാര്മാറ്റുകളികേലക്ക് പരിവര്ത്തിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

ചിത്രങ്ങലെള ലെറാകേട്ടറ്റ് ലെചച്ചാന് Ctrl+R എന്ന കീ കേകാമ്പികേനഷന് ഉപകേയാഗിച്ചാല് മതി.
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ചെവബ് Kൗസറുകള് (Web browsers)
കേമാസില്ല  ഫയര്കേഫാക്സ്,  കേക്രാമിയം,  കേõാം  ലെവബ്  (web എന്ന  കേപരില്)  എന്നീ  മൂന്ന്
ലെവബ്  ബ്രൗസറുകളാണ്  ഈ  ഓപ്പകേററ്റിംഗ്  സിസ്റ്റത്തില്   ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
Applications  –  Internet  എന്ന  ലെമനുവില്  ഈ  മൂന്നു  ലെവബ്  ബ്രൗസറുകളും
സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഫയര്ലഫാക്സ് ചെവബ് Kൗസര് (Firefox Web Browser)

Firefox  65.0.1  അണ്  ഈ  പതിപ്പില്  ഡികേഫാള്ട്ട്  ആയി  ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
Firefox  ലെന്റ ഈ കേവര്ഷനിലും  ലെമനുബാര് മൈഹഡ് ലെചയ്തിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല് F10 കീ
അമര്ത്തി ലെമനുബാര് ആക്ടികേവറ്റ് ലെചയ്യാവുന്നതാണ്.  കൂടാലെത അഡ്രസ്ബാര്
ഉള്ലെപ്പടുന്ന  ഭാഗത്തിലെന്റ  അവസാനമുള്ള  ഐക്കണില്  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്താലും
ലെമനുവിലുള്ള സൗകര്യങ്ങള് ലഭ്യമാണ്.

ലക്രാമിയം ചെവബ് Kൗസര് (Chromium Web Browser)

ഗൂഗിളിലെന്റ  ഓപ്പണ്  കേസാഴ്സ്  ലെവബ്  ബ്രൗസര്  കേ?ാജക്ടില്  നിന്നാണ്
കേക്രാമിയം  ബ്രൗസര്  ഉണ്ടാവുന്നത്.  കേക്രാമിയത്തിലെന്റ  71.0.3578.98  പതിപ്പാണ്
ഉബുണ്ടു  18.04 ല്  ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.  മറ്റ്  ലെവബ്  ബ്രൗസറുകലെള  കേപാലെല
ഇതിലും ലെമനുബാര് ദൃശ്യമല്ല.  ലെമാമൈബല് കേഫാണില് ഉള്ളതുകേപാലെല ഒരു Three

dot menu  അഡ്രസ്സ് ബാറിലെന്റ അവസാനം കാണാം.  ഇതില് ക്ലിക്ക് ലെചയ്താല്
ലെമനു ദൃശ്യമാകുന്നതാണ്.

GNOME Web - ചെവബ് Kൗസര് (Web)

മുമ്പ് എപ്പിഫനി ലെവബ് ബ്രൗസര്  (Epiphany web browser)  എന്ന കേപരിലാണ്
ഇത്  അറിയലെപ്പട്ടിരുന്നത്.  ലിനക്സ്  ഓപ്പകേററ്റിംഗ്  സിസ്റ്റങ്ങള്ക്കുകേവണ്ടി
നിര്മ്മിച്ചിട്ടുള്ള വളലെര ലളിതമായ ഈ ലെവബ് ബ്രൗസറാണിത്. 

Firefox WebChromium
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മറ്റ് ചെവബ് ലസാഫ്റ്റ് ചെവയറുകള്
ഫയല്സില്ല (FileZilla)

ഫയല് ട്രാന്സ്ഫര് കേ?ാകേട്ടാകേകാള് (FTP)  ഉപകേയാഗിച്ച് ലെവബ്ലെസര്വറികേലക്കും തിരിച്ചും
ഫയലുകള്  മൈകമാറാനുള്ള  ക്ലയന്റ്  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര്  ആണ്  ഫയല്സില്ല.   FTP ക്ക്
പുറലെമ  SFTP,  FTPS  എന്നീ  കേ?ാകേട്ടാകേകാളുകലെളയും  ഫയല്സില്ല  പിന്തുണക്കുന്നുണ്ട്.
കേക്രാസ് പ്ലാറ്റ്കേഫാം കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറായതുലെകാണ്ട് ഏത് ഓപ്പകേററ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തികേലക്കും
ഫയല്  മൈകമാറ്റം  സാധ്യമാണ്.   ക്ലയന്റ്കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറിനുപുറകേമ  ഫയല്സില്ല
ലെസര്വര്  എന്ന  കേപരില്  ലെസര്വര്  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറും   ലഭ്യമാണ്.  ഫയല്സില്ല
ക്ലയന്റിലെന്റ  3.28.0  പതിപ്പാണ്  ഈ  ഓപ്പകേററ്റിംഗ്   സിസ്റ്റത്തിലെന്റ  കൂലെട
ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

സവികേശഷതകള്
• സ്വതന്ത്രകേസാഫ്റ്റ് ലെവയര്
• IPv6 കേ?ാകേട്ടാകേകാള് സകേപ്പാര്ട്ട് ലെചയ്യുന്നു.

• വ്യത്യസ്ത  ടാബുകളിലായി  ഒന്നിലധികം  ലെസര്വറുകള്  കണക്ട്  ലെചയ്യാനും
ഫയലുകള് മൈകമാറാനും സാധിക്കുന്നു.

• ലെസര്വറിലെലയും  കേലാക്കലിലെലയും  ഡയറക്ടറികള്  ബുക്ക്മാര്ക്ക്  ലെചയ്യാനുള്ള
സംവിധാനം
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• ഫയല്ലെനയിം ഫില്ട്ടറുകള്

• റികേമാട്ട്  ഫയല്  എഡിറ്റിംഗ്.  ലെസര്വറില്നിന്നും  ഫയല്  ഡൗണ്കേലാഡ്
ലെചയ്യാലെത എഡിറ്റ് ലെചയ്യാനുള്ള സൗകര്യം

• കേക്രാസ്പ്ലാറ്റ്കേഫാം. ഓപ്പകേററ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളുലെട ആശ്രിതത്വം ഇല്ല.

ഫയല്സില്ല ഉപകേയാഗിച്ച് കേലാക്കല് ലെനറ്റ് വര്ക്കില് ഫയല് ലെഷയര്ലെചയ്യുന്നവിധം

● രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകള് ഒകേര ലെനറ്റ് വര്ക്കില് കണക്ട് ലെചയ്യുക.

● ഫയല്സില്ല ഓപ്പണ് ലെചയ്ത് ഇനിപറയുന്ന  ഫീല്ഡുകള് ശരിയായി പൂരിപ്പിക്കുക.

1. Host : കണക്ട് ലെചകേയ്യണ്ട സിസ്റ്റത്തിലെന്റ ഐ.പി അഡ്രസ്സ്

1. Username: കണക്ട് ലെചകേയ്യണ്ട സിസ്റ്റത്തിലെന്റ username

1. Password: കണക്ട് ലെചകേയ്യണ്ട സിസ്റ്റത്തിലെന്റ password

2. Port: 22

● തുടര്ന്ന് Quick connect എന്ന ബട്ടണില് ക്ലിക്ക് ലെചയ്യുക.

● Remote  site  എന്ന  ഭാഗത്ത്  കണക്ടലെചയ്ത  സിസ്റ്റത്തിലെല  ഫയല്സിസ്റ്റം
തുറന്നുവന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം.

● Local site എന്ന ഭാഗത്തുനിന്നും ഫയല്ബ്രൗസ് ലെചയ്ത് ലെഷയര് ലെചകേയ്യണ്ട ഫയല്
ലെസലക്ട് ലെചയ്യുക.

● Remote  site  ലെല  ഫയല്ബ്രൗസ്  ലെചയ്ത്  ഫയല്  കേസവ്  ലെചകേയ്യണ്ട  കേഫാള്ഡര്
ലെസലക്ട് ലെചയ്യുക.

● എന്റര് കീ അമര്ത്തുകകേയാ ലെസലക്ട്ലെചയ്തുവച്ചിരിക്കുന്ന ഫയലില് മൈററ്റ് ക്ലിക്ക്
ലെചയ്ത് Upload  ല് ക്ലിക്ക് ലെചകേയ്താ ഫയല് മൈകമാറാം.

Transmission BitTorrentClient (Torrent Download)

ഇന്റര്ലെനറ്റ്  വഴിയുള്ള  ഫയല്മൈകമാറ്റത്തിന്  ഉപകേയാഗിക്കുന്ന  ഒരു
സാകേങ്കതികവിദ്യയാണ്  കേടാറന്റ്.  ബിറ്റ്കേടാറന്റ്  എന്ന  ഓപ്പണ്  കേ?ാകേട്ടാകേക്കാള്
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ഉപകേയാഗിച്ചാണ്  കേടാറന്റുകള്  ?വര്ത്തിക്കുന്നത്.  ഡിജിറ്റല്  വീഡീകേയാകള്,

ഐ.എസ്.ഒ  ഫയലുകള്  തുടങ്ങിയ  വലിയ  ഫയലുകള്  പങ്കുവയ്ക്കാന്  ഇന്ന്  ഏറ്റവും
സാധാരണമായി  ഉപകേയാഗിക്കുന്ന  കേ?ാകേട്ടാകേക്കാളുകളില്  ഒന്നാണ്  ബിറ്റ്കേടാറന്റ്.
ലെസര്വറില്  നിന്ന്  കേനട്ട്  ഉപകേയാക്താവികേലക്കല്ല  പകരം  എല്ലാ  ഉപകേയാക്താക്കളും
പരസ്പരം ഡാറ്റ മൈകമാറുന്ന പിയര് ടു പിയര് ലെഷയറിങ്  (P2P sharing)  രീതിയിലാണ്
കേടാറന്റ് ?വ ത്തിക്കുന്നത്.  ഇത്തരം കമ്പ്യൂട്ടര് ശൃംഖലയിലെല കമ്പ്യൂട്ടറുകള് ഒകേര സമയം
ലെസര്വറായും  ക്ലയന്റായും  ?വര്ത്തിക്കുന്നു.  അതായത്  ഒരു  ക്ലയന്റ്  കമ്പ്യൂട്ടറില്
കേശഖരിച്ച  ഫയല്  തലെന്നയാണ്  മറ്റ്  കമ്പ്യൂട്ടറുകളികേലക്ക്  ലെഷയര്  ലെചയ്യലെപ്പടുന്നത്.
മൈകമാറ്റം  ലെചകേയ്യണ്ട  ഫയലുകലെള  ലെചറിയ  മൈസസുള്ള  പായ്ക്കറ്റുകളായി  വിഭജിക്കുകയും
അവ പരസ്പരം മൈകമാറുകയും  ലെചയ്യുന്നു. .torrent എന്ന എക്സ്റ്റന്ഷുകളില് ഉള്ള കേടാറന്റ്
ഫയലുകളും  ഈ  കേടാറന്റ്  ഫയല്  ഉപകേയാഗിക്കാനുള്ള  ക്ലയന്റ്  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറും
ഉലെണ്ടങ്കികേല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡൗണ്കേലാഡിങ് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. 

ഉബുണ്ടു  18.04 ല്  ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന  കേടാറന്റ്  ക്ലയന്റ്  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറാണ്
ട്രാന്സ്മിഷന്. Applications  Internet Transmission BitTorrentClient → → എന്ന ക്രമത്തില്
ഈ കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര് തുറക്കാവുന്നതാണ്.  ഈ കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറിലെന്റ  2.92  പതിപ്പാണ്
ഈ  OS ല്  ഉപകേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.  ഡൗണ്കേലാഡ്  ലെചയ്തുവച്ച  കേടാറന്റ്  ഫയലില്
ഡബിള്ക്ലിക്ക്  ലെചയ്താല്  അത്  ട്രാന്സ്മിഷന്  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറില്  തുറന്നുവരും.
അതലെല്ലങ്കില്  ട്രാന്സ്മിഷന്  തുറന്ന
ഫയല്ലെമനുവിലെല  Open എന്ന
ഓപ്ഷന്  ഉപകേയാഗിച്ച്  കേടാറന്റ്
ഫയല്  ലെസലക്ട്  ലെചയ്താലും  മതി.
ഫയല്  ഓപ്പണ്ലെചയ്യുന്നകേതാലെട
ഡൗണ്കേലാഡിംഗ്  ആരംഭിക്കും.
ഡൗണ്കേലാഡിംഗ്  പൂര്ണ്ണമായാല്
നമ്മുലെട  കമ്പ്യൂട്ടറില്  നിന്നും  ഫയല്
ലെഷയറിംഗും  (അപ് കേലാഡിംഗ്)
ആരംഭിക്കും.    പിയറികേലക്ക്  ഫയല്
അപ് കേലാഡ്  ലെചയ്യുന്നതിലെന
സീഡിംഗ് എന്നാണ്   പറയുന്നത്.
ഫയല് നമ്മുലെട കമ്പ്യൂട്ടറില്
മുഴുവനുമുലെണ്ടങ്കികേല  സീഡിംഗ്
ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഫയല്
മുഴുവനുമായി ലഭിക്കുന്ന ആലെള സീഡര് എന്നു വിളിക്കുന്നു.  ട്രാന്സ്മിഷന് ജാലകത്തിലെന്റ
ഓപ്ഷന്സ്  ബട്ടണ്  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്ത്  അപ് കേലാഡിംഗിലെന്റയും  ഡൗണ്കേലാഡിംഗിലെന്റയും
കേവഗത, സീഡിംഗ് അനുപാതം എന്നിവ ക്രമീകരിക്കാന് കഴിയും.
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യൂട്യൂബ് ഡൗണ്ലലാഡര് (Download Youtube Videos)

YouTube  DL  GUI  ഉപകേയാഗിച്ച്  യുട്യൂബില്  നിന്നുള്ള  വീഡീകേയാകള്  ഡൗണ്കേലാഡ്
ലെചയ്യാവുന്നതാണ്. മറ്റ് ചില വീഡികേയാ മൈസറ്റുകളില് നിന്നുള്ള വീ ഡികേയാകളും ഇതു വഴി
 ഡൗണ്കേലാഡ് ലെചയ്യാം. Internet ലെമനുവില്നിന്ന് ഇത് തുറക്കാം

വീഡികേയാ  കേപ്ല  ലെചയ്യുകേമ്പാള്  അഡ്രസ്  ബാറില്  നികേന്നാ  വീഡികേയാ  മൈററ്റ്  ക്ലിക്ക്
ലെചകേയ്താ വീ ഡികേയാ URL കേകാപി ലെചയ്ത് ഇതികേലക്ക്   കേപസ്റ്റ് ലെചയ്യുക. തുടര്ന്ന് Add ബട്ടണ്
ക്ലിക്ക്  ലെചയ്ത്  ഡൗണ്കേലാ ഡ്  ബട്ടണ്  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്യുക.  എവിലെടയാണ്   ഡൗണ്കേലാഡ്
ലെചകേയ്യണ്ടലെതന്ന് തീരുമാനിക്കാനും സാധിക്കും. ഈ അപ്ലികേക്കഷന് ശരിയായ രീതിയില്
?വര്ത്തിക്കുന്നിലെല്ലങ്കില്  വലത്  വശത്തുള്ള  ലെസറ്റിങ്സ്  ബട്ടണില്  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്ത്
അപ്ലികേക്കഷന്  update ലെചയ്താല് മതി.

തണ്ടര്ലബഡ് ചെമയില് – Thunderbird Mail (Mail Client)

കേമാസില്ല  ഫൗകേണ്ടഷന്
വികസിപ്പിച്ച  ഒരു  സ്വതന്ത്ര  ഇ
ലെമയില്  ക്ലയന്റ്  ആണ്
കേമാസില്ല  തണ്ടര്കേബഡ്.
ഇലെതാരു  ചാറ്റ്ക്ലയന്റും  ന്യൂസ്
ക്ലയന്റും  കൂടിയാണ്.
തണ്ടര്കേബഡിലെന്റ  60.51 (64 Bit)

പതിപ്പാണ്  ഈ  OS ല്
ഉപകേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.  മികച്ച
സുരക്ഷ  ?ദാനംലെചയ്യുന്ന
ലെമയില്  സര്വീസാണ്
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തണ്ടര്കേബഡ്.  Applications   Internet  Thunderbird  Mail  → → എന്ന  ക്രമത്തില്  ഈ
കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര് തുറക്കാവുന്നതാണ്.  
?കേത്യകതകള് 

• എത്ര  ഇലെമയില്  വിലാസം  കേവണലെമങ്കിലും  ഇതില്  കേകാണ്ഫിഗര്
ലെചയ്യാവുന്നതാണ്. 

• ഇ ലെമയിലുകള് കേലാക്കല് സിസ്റ്റത്തികേലക്ക് ലെഡൗണ്കേലാഡ് ലെചയ്യുന്നതുലെകാണ്ട്
ഓഫ് മൈലനായി ഇലെമയിലുകള് വായിക്കാം.

• കേക്രാസ്  പ്ലാറ്റ്കേഫാം  പിന്തുണയുള്ളതിനാല്  ലിനക്സ്,  വിന്കേഡാസ്,  മാക്ഒ.എസ്
തുടങ്ങിയ ഓപ്പകേററ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളില് ?വര്ത്തിക്കും. 

• ആര്.എസ്.എസ് ഫീഡ് റീഡര്

• ആകേഡാണുകള് – തണ്ടര്കേബഡ് ധാരാളം ആകേഡാണുകള് ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇവ
കൂടുതല് സുരക്ഷയും സൗകര്യങ്ങളും ?ദാനം ലെചയ്യുന്നു.

• ലെമയില് കേഫാള്ഡറുകള്,  അഡ്രസ്  ബുക്ക്  മുതലായ ഇ-ലെമയില് കേഡറ്റകള് ജി-
ലെമയില്,  യാഹൂ,  യൂകേഡാറ തുടങ്ങിയ  ലെമയില്  അക്കൗണ്ടില്  നിന്നും ഇംകേപാര്ട്ട്
ലെചയ്യാം.
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വിദ്യാഭ്യാസ ലസാഫ്റ്റ് ചെവയറുകള് 
Educational Software

മാര്ബിള് (Marble – Map and Globe)

കേലാകഭൂപടം വിരല്തുമ്പില് ലഭ്യമാകത്തക്കവിധം ഐ ടി  @  സ്കൂള് ഗ്നു ലിനക്സില് ഉള്
ലെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന   ഒരു  ഇന്റര്ആക്ടീവ്  കേഗ്ലാബാണ്  Marble .  വാള്  മാപ്പുകളിലും
കേഗ്ലാബുകളിലുമുള്ള  വിവരങ്ങലെളക്കാള്  പതിന്മടങ്ങ്  വിവരങ്ങള്  ഡിജിറ്റല്  മാപ്പുകളില്
ഉള്ലെപ്പടുത്തുവാനാകും.  ചുമര്ഭൂപടങ്ങലെള  അകേപക്ഷിച്ച്  ആവശ്യാനുസരണം
വലുതാക്കുവാനും, ലെചറുതാക്കുവാനും കഴിയും. ഭൂമിയിലെല രണ്ട് ?കേദശങ്ങള്തമ്മിലുള്ള ദൂരം
കണക്കാക്കുന്നതിനും  സാധിക്കും.  വിവിധ  കേ?ാജക്ഷന്  രീതിയില്  കേഗ്ലാബ്
നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള  സൗകര്യവും  മാര്ബിള്  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറിലുണ്ട്.  സാധാരണ
ഭൂപടത്തിന്  പുറകേമ  മാര്ബിള്  കേഗ്ലാബില്  ചരിത്രഭൂപടങ്ങളും  ഓകേരാ  ?കേദശലെത്തയും
ശരാശരി  മഴയും താപവും അറിയാനുള്ള ഭൂപടങ്ങളും ലഭ്യമാണ് .  വിവിധ സമയങ്ങളില്
നടക്കുന്ന  സൂര്യഗ്രഹണങ്ങളും  ചന്ദ്രഗഹണങ്ങളും  അവ  ദൃശ്യമാകുന്ന  കേമഖലകളും  മാര്
ബിളില് നിരീക്ഷിക്കാം. മാര്ബിള് കേവര്ഷന് 1.12.20 ആണ് ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഒരു  ?കേദശത്തിലെന്റ  അക്ഷാംശ  കേരഖാംശങ്ങള്  കലെണ്ടത്തുന്നതിനായി  ?കേദശലെത്ത
അടയാളലെപ്പടുത്തുന്ന  സൂചികയില്  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്യുക.  സ്ഥലത്തിലെന്റ  കേപര്  ?ദര്
ശിപ്പിക്കലെപ്പടും.  കേപരില്  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്താല്  ലഭിക്കുന്ന  ജാലകത്തില്  ?കേദശത്തിലെന്റ
അക്ഷാംശകേരഖാംശങ്ങള്,  ജനസംഖ്യ,  സമയകേമഖല  തുടങ്ങിയ  വിവരങ്ങള്  ലഭ്യമാകും.
മാപ്പ്  വ്യു,  ലെലജന്റ്,   എന്നീ  ഓപ്ഷനുകകേളാലെടാപ്പം  റൂട്ടിംഗ്  എന്ന  ഓപ്ഷന്  കൂടി  ഉള്
ലെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
?കേദശങ്ങള് തമ്മിലുള്ള അകലം,  ദിശ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള് റൂട്ടിംഗ്  എന്ന ഓപ്ഷനില്
ലഭ്യമാണ്.  ?കേദശലെത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്ന അടയാളത്തില് മൈററ്റ് ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത്  Directions
from here,  Directions  to  here  എന്നീ ഓപ്ഷനുകള്  ലെതരലെ±ടുത്തും ?കേദശങ്ങലെള
ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന  മാര്ഗ്ഗം  കലെണ്ടത്താവുന്നതാണ്.  ഈ  സൗകര്യങ്ങള്  ഇന്റര്ലെനറ്റ്
സഹായകേത്താലെടയാണ് ലഭ്യമാകുക.
View  → Sun
Control
ഉപകേയാഗിച്ച്
സൂര്യലെന്റ
സ്ഥാനം
കലെണ്ടത്താം.
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സണ്ല�ാക്ക്  (sunclock)

കേലാകഭൂപടത്തില്  രാത്രിയും  പകലും  അനുഭവലെപ്പടുന്ന  രാജ്യങ്ങലെള  നിഴലും  ലെവളിച്ചവും
നല്കി കേവര്തിരിച്ചുകാണിക്കുന്ന  ഒരു സിമുകേലഷന് കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറാണ്  സണ്കേക്ലാക്ക്.
ഭൂമിശാസ്ത്ര പഠനത്തിന്  വളലെര സഹായകരമായ ഒരു കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര് കൂടിയാണിത്.
അക്ഷാംശകേരഖാംശകേരഖകള്,  ഒരു  നിശ്ചിത  ദിവസലെത്ത  നിശ്ചിത  സമയലെത്ത
സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുലെട  സ്ഥാനം,   വിവിധ  ?കേദശങ്ങള്  തമ്മിലുള്ള  അകലം,  ഒരു  ?കേത്യക
?കേദശലെത്ത  സൂകേര്യാദയ  സമയം,  സൂര്യാസ്തമയ  സമയം,  ?ാകേദശിക  സമയം  തുടങ്ങി
ഭൂമിശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ ധാരാളം വിവരങ്ങള്  സണ് കേക്ലാക്ക് കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര് വഴി
കേശഖരിക്കാനാവും.
സണ്കേക്ലാക്ക് കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര് തുറക്കുന്നത്  കേക്ലാക്ക് വിന്കേഡായിലാണ്. സണ്കേക്ലാക്ക്
ജാലകം  കേക്ലാക്ക് വിന്കേഡായില് നിന്നും മാപ്പ്  വിന്കേഡായികേലയ്ക്ക് മാറ്റി കേവണം ?വര്
ത്തനം  ആരംഭിക്കുവാന്.  ജാലകത്തിലെലവിലെടലെയങ്കിലും  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്ത്  സണ്കേക്ലാക്ക്
ലെമനുബാര്  ?വര്ത്തനക്ഷമമാക്കാം.  Sunclock  ലെമനുവിലെല  W  അമ ര്ത്തി  മാപ്പ്
വിന്കേഡാ   ?വര്ത്തനക്ഷമമാക്കാം.   തുടര്ന്ന്  ലെമനുബാറിലെല  M  ഒരു?ാവശ്യം
ക്ലിക്കുലെചയ്യുകേമ്പാള്  ഭൂപടത്തില്  കേരഖാംശകേരഖകള്  ദൃശ്യമാകും.  വീണ്ടും  ഒരിക്കല്കൂടി  M
അമര്ത്തിയാല്  ജാലകത്തിലെന്റ  താലെഴ  10   ഡിഗ്രി  ഇടവിട്ടുള്ള  കേരഖാംശകേരഖകള്
കാണാം.   ഒരിക്കല്കൂടി  M  അമര്ത്തിയാല്  ജാലകത്തിലെന്റ  മുകള്  ഭാഗത്ത്
കേരഖാംശകേരഖകളുലെട  ഡിഗ്രി  അളവുകള്  കാണാം.  ഭൂപടത്തില്  ?ധാന
അക്ഷാംശകേരഖകള്  (Tropics)  ദൃശ്യമാകുന്നതിനായി  ലെമനുബാറിലെല  T  അമര്ത്തുക.
P ഒരു?ാവശ്യം  അമര്ത്തിയാല്  അക്ഷാംശകേരഖകള്  ഭൂപടത്തില്  കാണാം.  വീണ്ടും
ഒന്നുകൂടി P അമര്ത്തിയാല് 100 ഇടവിട്ടുള്ള അക്ഷാംശകേരഖകളും ഭൂപടത്തില് ദൃശ്യമാകും.
Y  ക്ലിക്ക്ലെചയ്ത്  സൂര്യ  ചന്ദ്രന്മാലെര  ദൃശ്യമാക്കാനും,  Option  command  window  വഴി
അനികേമഷനുകള് ?വര്ത്തിപ്പിക്കുവാനും സാധിക്കും.
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ചെക ലജാഗ്രഫി  (Kgeogrphy - Map)

KGeography  ഇത് ഒരു ലെഗയിം കേസാഫ് റ്റ് ലെവയര്  ആണ്. രാജ്യങ്ങളുലെട അതിര്ത്തികള്,
പതാകകള് സംസ്ഥാനങ്ങളുലെട കേപരുകള്,  സംസ്ഥാനങ്ങളുലെട തലസ്ഥാനങ്ങള് തുടങ്ങി
അകേനകം  വിവരങ്ങള്  ലഭ്യമാണ്.  വന്കരകളും  രാജ്യങ്ങളും  തിരിച്ചറിയാന്
സഹായിക്കന്നകേതാലെടാപ്പം  രാജ്യങ്ങളുലെട  തലസ്ഥാനങ്ങളും  പതാകകളും  കലെണ്ടത്താനും
ഇതില്  സൗകര്യം  ഉണ്ട്.   ഈ  കേസാഫ് റ്റ് ലെവയര്  ഉപകേയാഗിച്ച്  ഇന്ത്യയിലെല  വിവിധ
സംസ്ഥാനങ്ങളും അവയുലെട  തലസ് ഥാനങ്ങളും കലെണ്ടത്തുന്നതിന് സധിക്കുന്നു.  ഇ വിലെട
മള്ട്ടിപ്പിള് കേചായ് സ് കേചാദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഉണ്ട്, ഉത്തരങ്ങള് ലെതറ്റിയാല് ശരിയായ
ഉത്തരങ്ങള്    കണ്ടു  പിടിക്കാന്  സഹായിക്കുന്ന  ഭുപട  സംവിധാനവും  ഇതില്
ഉള്ലെപ്പടിത്തിയിട്ടുണ്ട്.   KGeography  യില്  Test  Yourself  എന്ന  സൗകര്യം
?കേയാജനലെപ്പടുത്തി ?കേശ്നാത്തരികള് പരിശീലിക്കാം.
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QGIS Desktop (GIS Software)

ഭൂവിവരങ്ങളുലെട സംഭരണത്തിനും ചിത്രീകരണത്തിനും സഹായിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര ഭൂവിവര
കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറാണ്  ക്യൂജിസ്  ലെഡസ് ക്കേടാപ്പ്.  QGIS  2.18  (  Las  Palmas  )  കേവര്
ഷനാണ്  ഉപകേയാഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.  ഭൂപട  നിര്മ്മാണം,  ഭൂവിവര  വ്യവസ്ഥയില്  ലഭ്യമായ
വിവരങ്ങള്  വിശകലനം  ലെചയ്യല്   തുടങ്ങി  നിരവധി  ?വര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്  ഈ
കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര്  ഉപകേയാക്കുന്നു.  ക്യൂജിസ്  ലെഡസ് ക്കേടാപ്പ്  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറില്
ആവശ്യമായ  കേ?ാജക്ട്  ഫയല്  ഉള്ലെപ്പടുത്തിയാണ്  അടിസ്ഥാന  ?വര്ത്തങ്ങള്
ലെചയ്യുന്നത്.   ജി  ഐ  എസി  ലെന്റ  ?ധാന  സവികേശഷതകളിലെലാന്നാണ്  Layer
സംവിധാനം.   Attribute Table  ഉപകേയാഗിച്ച് ഓകേരാ ലെലയറിലെലയും സവികേശഷതകലെള
വിശകലനം ലെചയ്യാം. ഒരു പാളിയിലെല നിര്ദിഷ്ട വിവരത്തിലെന ആവൃത്തി വിശകലനത്തിന്
(buffer)  വികേധയമാക്കാനും,  New Print Composer  സകേങ്കതം ഉപകേയാഗിച്ച് ഒരു ഭൂപടം
?ിന്റുലെചയ്യുന്നതിനും സാധിക്കും.
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ജീലOറ്റ്സ് (Gplates – Plate tectonics)

ഭൗമ?തിഭാസങ്ങളില്  പലതും  നമക്ക്  ദൃഷ്ടികേഗാചരമല്ല.  സങ്കീര്ണവും
അതിശയകരവുമായ പല ?കൃതി ?തിഭാസങ്ങലെളയും GPlates  സിമുകേലഷന് കേസാഫ്റ്റ് 
ലെവയറിന്റ സഹായത്താല് പുനരാവിഷ്കരിക്കുവാനും നിരീക്ഷിക്കുവാനും സാധിക്കും. നാം
അധിവസിക്കുന്ന  ഭൂമിയുലെട  രൂപീകരണവും  തുടര്ന്ന്  കാലഘട്ടങ്ങളിലൂലെടയുള്ള
വികാസപരിണാമങ്ങളും  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര്  സഹായത്താല്  നിരീക്ഷിക്കാം.
കാലാന്തരങ്ങളിലൂലെടയുള്ള  ഭൗമപാളികളുലെട  രൂപീകരണം,  പുനര്നിര്മ്മാണം,
സ്ഥാനാന്തരണം  എന്നിവ  സിമുകേലഷനുകളിലൂലെട  നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള  കേസാഫ്റ്റ് 
ലെവയറാണ് ജീകേപ്ലറ്റ്സ് . 
ജീകേപ്ലറ്റ്സില്  എല്ലാ  ?വര്ത്തനങ്ങളും  ലെചയ്യുന്നത്  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര്  തുറക്കുകേമ്പാള്
കാണുന്ന കേഗ്ലാബില് നിന്നുലെകാണ്ടാണ്. ജികേപ്ലറ്റ്സ് കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറില് ഉള്ലെപ്പടുത്തുന്ന
എല്ലാ  ഡാറ്റാ  ഫയലുകളും  Features  എന്നാണറിയലെപ്പടുക.  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറില്
തുറക്കുന്ന  ഇത്തരം  ഡാറ്റ  ഫയലുകലെള  Feature  Collections  എന്നും  വിളിക്കുന്നു.  പല
?കേക്ഷപാകൃതിയില് കേഗ്ലാബ് നിരീക്ഷിക്കുവാനും കേഗ്ലാബികേലയ്ക്ക് ഫീച്ചര് കളക്ഷനുകള് ഉള്
ലെപ്പടുത്തുവാനും, നീക്കം ലെചയ്യുവാനും സാധിക്കും. 
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ചെകസ്റ്റാര്സ് (Kstars - Planetarium)

ആകാശനിരീക്ഷണം നടത്താനും നക്ഷത്രഗണങ്ങലെള നിരീക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന
പ്ലാനകേറ്റാറിയം  സ്വതന്ത്രകേസാഫ്റ്റ് ലെവയറാണ്  KStars.  ഭൂമിയിലെല  വിവിധ  ഭാഗങ്ങളില്
നിന്നും  ആകാശനിരീക്ഷണത്തിലെന്റ  അനുഭവം  ഒരുക്കിത്തരുന്ന  ഗ്രാഫിക്ക്
കേ?ാഗ്രാമാണിത്.  10  കേകാടിയില്പ്പരം  നക്ഷത്രങ്ങളുകേടയും  13,000
ആകാശവസ്തുക്കളുകേടയും  കാറ്റകേലാഗ്  കൂടിയാണ്  ഈ  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര്.  88
നക്ഷത്രഗണങ്ങകേളയും 8 ഗ്രഹങ്ങകേളയും വിശദമായി പരിയചലെപ്പടുത്താനും ഈ കേസാഫ്റ്റ്
ലെവയര് ഉപകേയാഗിക്കാം.

ചെസ്റ്റലല്ലറിയം (Stellarium - Planetarium)

ആകാശത്തിലെന്റ  ?തീതിയാഥാര്ത്ഥ്യം  ജനിപ്പിക്കുന്ന  ഒരു  സിമുകേലഷന്
കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറാണ്  Stellarium.  ഈ  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറില്  സ്ഥലവും  സമയവും
ക്രമീകരിച്ച്  ഭൂമിയിലെല  ഏതു  ?കേദശത്തുനിന്നുമുള്ള  ഏതു  സമയലെത്തയും  ആകാശം
നിരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.  രസകരവും  അതിശയകരവുമായ  ആകാശ  ?തിഭാസങ്ങള്
വ്യക്തമായും  ലളിതമായും  നമുക്ക്  ലെസ്റ്റകേല്ലറിയം   കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറിലൂലെട
പുനരാവിഷ്കരിക്കാം.  ഒരു  ?കേത്യക  സമയത്ത്   ഒരു  ?കേത്യക  സ്ഥലത്തുണ്ടാകുന്ന
ആകാശക്കാഴ് ചകലെള  കമ്പ്യൂട്ടറില്  പുനഃസൃഷ്ടിക്കാനും  പഠിക്കാനും  സഹായിക്കുന്ന
കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറാണിത്.  നക്ഷത്രഗണങ്ങള്  ,  നക്ഷത്രങ്ങള്  ,  ഗ്രഹങ്ങള്  ,  എന്നിവലെയ
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നിരീക്ഷിക്കാനും,  സൂര്യഗ്രഹണം,  ചന്ദ്രഗ്രഹണം  തുടങ്ങിയ  ?തിഭാസങ്ങലെള
നിരീക്ഷിക്കുവാനും ലെസ്റ്റകേല്ലറിയം ഉപകരിക്കും.
കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര്  തുറക്കുകേമ്പാള്  പാരീസില്  നിന്നുള്ള  ദൃശ്യമാണ്  കാണാനാകുന്നത്.
സ്റ്റാറ്റസ്  ബാറും  ടൂള്  ബാറും  ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായ്  വിന്കേഡായുലെട  ഇടത്  മൂലയിലുള്ള
ത്രികേകാണങ്ങളില്  ക്ലിക്ക്ലെചയ്യുക.  ലെലാകേക്കഷന്  ജാലകത്തിലെല  ഭൂപടത്തില്  വിവിധ
സ്ഥലങ്ങളില് ക്ലിക്ക്  ലെചയ്യുകേമ്പാള് കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറില് ?ത്യക്ഷലെപ്പടുന്ന ആകാശദൃശ്യം
നിരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ലെലാകേക്കഷന് ജാലകത്തിലെല കേസര്ച് കേബാക്സില് ആവശ്യമായ
സ്ഥലനാമം  മൈടപ്പ്  ലെചകേയ്താ,  ലെസ്റ്റകേല്ലറിയത്തിലെല  സ്ഥലങ്ങളുലെട  ലിസ്റ്റില്  ഉള്
ലെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലലെത്ത  ലെലാകേക്കഷന് ജാലകത്തില് ഉള്ലെപ്പടുത്താന് ഉള്ലെപ്പടുകേത്തണ്ട
സ്ഥലത്തിലെന്റ അക്ഷാംശം,  കേരഖാംശം,  സ്ഥലത്തിലെന്റ കേപര്,  രാജ്യം  എന്നീ വിവരങ്ങള്
ജാലകത്തിലെല  Current  location  information  നു  താലെഴയുള്ള  ബന്ധലെപ്പട്ട
കേബാക്സുകളില് കേരഖലെപ്പടുത്തി Add to list ബട്ടണ് അമര്ത്തിയാല് മതി. 
ജാലകത്തിലെന്റ  ചുവലെടയുള്ള സ്റ്റാറ്റസ്  ബാറിലെല constellation line, constellation label,
constellation  art  എന്നീ  ബട്ടനുകളില്  ക്ലിക്ക്ലെചയ്താല്  വര്ണാഭമായ  ആകാശദൃശ്യം
നിരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
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കുട്ടികള്ക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ലസാഫ്റ്റ് ചെവയറുകള് 
( Educational Software for Kids)
Gcompris (Collection of Games for Kids)

ലെചറിയ കുട്ടികള്ക്ക് കളിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള കളികളുലെട കൂട്ടമാണ് ജി കേകാമ്പ്രിസ്.
2  വയസ്സ് മുതല് 14 വയസ്സ് വലെരയുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് കളിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള 141 കളികളുലെട
ഒരു  കേശഖരമാണ്  ജികേകാമ്പ്രിസ്.  കമ്പ്യൂട്ടര്  മൈകകാര്യം  ലെചയ്യാനുള്ള  കേശഷി
കേനടുന്നകേതാലെടാപ്പം  അവരുലെട  ബുദ്ധിവികാസവും  ഈ  കളികളിലൂലെട  കേനടാനാകും.
നമ്മുലെട സാഹചര്യങ്ങള്ക്കനുസൃതമായ രീതിയില്  കസ്റ്റമൈമസ് ലെചയ്തതാണ് ഈ  OS
ല്  ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള  ജികേകാമ്പ്രിസ്.  ഇതിലെന്റ  default  ഭാഷ  മലയാളമാക്കി  ലെസറ്റ്
ലെചയ്തിട്ടുണ്ട്.  Home-Reset  Setting  ഉപകേയാഗിച്ച്  ഭാഷ  മലയാളത്തികേലക്കും
ഇംഗ്ലീഷികേലക്കും മാറ്റുുവാന് സാധിക്കും. (ലെമനു: Applications  Education)→

Tux Paint (Drawing Softeare for Kids)

ലെചറിയ കുട്ടികള്ക്കുള്ള ഒരു ചിത്രരചന  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര്.
ലെചറിയ  കുട്ടികള്ക്ക്  ചിത്രരചനയ്ക്കായി  ഉപകേയാഗിക്കാവുന്ന  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറാണ്  Tux
Paint.  ഇതില്  ചിത്രരചനക്കാവശ്യമായ  ടൂളുകലെള  കൂടാലെത,  ക്യാന്വാസില്
ഉപകേയാഗിക്കാവുന്ന  നിരവധി  സ്റ്റാമ്പുകള്  (ചിത്രങ്ങള്)  ലഭ്യമാണ്.  ക്ലാസ്സ്  ?വര്
ത്തനങ്ങളുലെട ഭാഗമായ ചിത്ര രചനയ്ക്കും,  അവരുലെട ഭാവനക്കനുസരിച്ചുള്ള ചിത്രീകരണം
നടത്താനും ഈ കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര് വളലെര അനുകേയാജ്യമാണ്. കുട്ടികളില് ഭാവനയും സര്
ഗാത്മകതയും  വളര്ത്താനുള്ള  അകേനകം  ?വര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്  ഈ  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര്
?കേയാജനലെപ്പടുത്താം.  ഇതും  നമ്മുലെട  സാഹചര്യങ്ങള്ക്കനുസൃതമായ  രീതിയില്
കസ്റ്റമൈമസ് ലെചയ്തിട്ടുണ്ട്. (ലെമനു: Applications  Education)→
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Omnitux-light (Collection of Games for Kids)

 ലെചറിയ കുട്ടികള്ക്ക് കളിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള  gcompris  കേലത് കേപാലെലയുള്ള  കളികളുലെട
കേശഖരം.
ലെചറിയ  കുട്ടികള്ക്ക്  ഉപകേയാഗിക്കാവുന്ന  വിദ്യാഭ്യാസ  ലെഗയ്മുകളാണ്  Omnitux-light,
Home-Reset  Setting  ഉപകേയാഗിച്ച്  ഭാഷ   ഇംഗ്ലീഷികേലകേക്കാ  മലയാളത്തികേലകേക്കാ
മാറ്റുുവാന് സാധിക്കും(ലെമനു: Applications  Games)→
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Tux Math (Math Game for Kids)

കുട്ടികളിലെല ഗണിതക്രിയാ കേശഷി വളര്ത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന കളികള് 
ലെചറിയ കുട്ടികള്ക്കുള്ള ഒരു ഗണിതശാസ്ത്ര ലെഗയിം ആണ് Tux Math. 

Tux Typing (Typing Game for Kids)

കുട്ടികള്ക്കുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മൈടപ്പിങ് ലെഗയിം ആണ് Tux Typing. (ലെമനു: Applications
 Education)→
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Klettres (Typing Game for Kids)

മൈടപ്പിങ് പരിശീലന കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറാണ് KLettres
ഈ  OS  ല് ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള മൈടപ്പിങ്  പരിശീലന കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറാണ്  KLettres,
മലയാളത്തിലുള്ള  അക്ഷരങ്ങളുലെട  മൈടപ്പിങ്  പരിശീലിക്കാന്  ?കേയാജന?ദമാണ്.
(ലെമനു: Applications  Education)→

Ktouch (Typing Tutor)

മൈടപ്പിങ്  പരിശീലന  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറാണ്  KTouch,തുടക്കക്കാരായവര്
ക്കും,മൈടപ്പിങ്ങ് മൈവദഗ്ദ്യം വര്ദ്ധിപ്പികേക്കണ്ടവര്ക്കും വ്യത്യസ്ഥ ലവലുകള് ലഭ്യമാണ്.
Ktouch  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര്  തുറക്കുകേമ്പാള്  പാനലിലുള്ള  ഭാഷ  മലയാളത്തികേലക്ക്
മാറ്റിയാല്  മലയാളത്തിലും    ഇംഗ്ലീഷികേലക്ക്  മാറ്റിയാല്  ഇംഗ്ലീഷിലും  മൈടപ്പിങ്
പരിശീലിക്കാന് കഴിയും (ലെമനു: Applications  Education)→
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Kanagram (Language Game)

കുട്ടികളില്  ഇംഗ്ലീഷ്  പദസമ്പത്ത്  വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും  ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും  ഈ  കളി
സഹായിക്കുന്നു.  ഒരു  വാക്കിലെല  അക്ഷരങ്ങള്  മാറ്റി  മറിച്ചിട്ട്  ഉണ്ടാക്കിയിയിരിക്കുന്ന
മലെറ്റാരു വാക്കിലെനയാണ് Anagram എന്ന് പറയുന്നത്.
വ്യത്യസ്ത  ?ായത്തിനും  ക്ലാസ്സ്  നിലവാരത്തിനുമനുസരിച്ച്  വിവിധ  ലെലവലുകളിലുള്ള
ഇംഗ്ലീഷ്  വാക്കുകളിലെല  അക്ഷരങ്ങള്  ക്രമം  ലെതറ്റിച്ച്  ?ത്യക്ഷലെപ്പടുന്നു.ഇവ  ശരിയായ
രീതിയില്  ക്രമീകരികരിക്കുകയാണ്  കേവണ്ടത്.  വാക്കുകലെള  കുറിച്ചുള്ള  സൂചനകള്
ആവശ്യലെമങ്കില് ഉപകേയാഗിക്കാം.(ലെമനു: Applications  Education)→

Anagramarama (Language Game)

തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാനും  ഇംഗ്ലീഷ്
അക്ഷരങ്ങള്  ഉപകേയാഗിച്ച്
വാക്കുകള്  നിര്മിക്കുന്നതിനുളള
വിദ്യാഭ്യാസ ലെഗയിം
ലെഗയിമില്  ലഭിക്കുന്ന  ഏഴ്
അക്ഷരങ്ങളില് നിന്ന് മുന്നു മുതല്
ഏഴ്  വലെര അക്ഷരങ്ങള്  കേചര്ത്ത്
വ്യത്യസ്തങ്ങളായ  വാക്കുകള്  നിര്
മ്മിക്കുകയാണ്  കേവണ്ടത്.അഞ്ച്
മിനിറ്റ്  സമയം  ലെകാണ്ട്
തയ്യാറാക്കുന്ന  വാക്കുകളുലെട
എണ്ണം  അനുസരിച്ച്  കേസ്കാര്
ലഭിക്കുന്നതാണ്.  ലെഗയിം.കുട്ടികളില്  ഇംഗ്ലീഷ്  പദസമ്പത്ത്  വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്
സഹായിക്കുന്നു.(ലെമനു: Applications  Education)→
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Kbruch (Math Game - Fractions)

ഭിന്നസംഖ്യകളും  ശതമാനവും  ഉപകേയാഗിച്ചുള്ള  ഗണിതക്രീയകള്  പരിശീലിക്കാന്
സഹായിക്കുന്ന  അപ്ലികേക്കഷന്.
ശതമാനം,  ഭിന്നസംഖ്യകള്  എന്നിവ  ഉപകേയാഗിച്ച്  Arithmetic  ,Comparison,
Conversion,  Mixed  Numbers,  factorization,  Percentage  എന്നിങ്ങലെന  ആറ്
തരത്തിലുള്ള  ?വര്ത്തനങ്ങള്  ലഭിക്കുന്നു.  ഇവയുലെട  ഉത്തരം  നല്കി  ?വര്ത്തനങ്ങള്
പൂര്ത്തീകരിക്കുകയാണ് കേവണ്ടത്. (ലെമനു: Applications  Education)→

Potato Guy (Constructor Game for Kids)

 ലെചറിയ കുട്ടികളില് ഭാവനയും യുക്തിയും വളര്ത്താനുതകുന്ന ലെഗയിമാണ് കേപാട്ടാകേറ്റാ
ഗയി . 
ലെഗയിമില് ലഭിക്കുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങളുലെട ചിത്രങ്ങളും മറ്റ്   വസ്തുക്കളും തിരലെ±ടുത്ത്
ഭാവനക്കനുസരിച്ച്  രൂപങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ലെചകേയ്യണ്ടത്.  PototoGuy,  Butterflies,
Christmas,Robin  Tux,Pizzeria,Robot  Workshop,the  Moon,  Train  Valley,  Ancient
Egypt തുടങ്ങിയ കേപ്ല ഗ്രൗണ്ടുകള് ലഭ്യമാണ്. (ലെമനു: Applications  Games)→

•
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pySioGame (Collection of Games for Kids)

വായന,ചതുഷ്ക്രിയകള്,നിറങ്ങലെളക്കുറിച്ചുള്ള  കേബാധം,യുക്തിചിന്ത  എന്നിവ
ബലലെപ്പടുത്തുന്ന കളികള് ഉള്ലെപ്പടുത്തിയ വിദ്യാഭ്യാസ ലെഗയിമാണ് ഇത്
ഇംഗ്ലീഷ്  അക്ഷരങ്ങള്  പരിചയപ്പടാനും  എഴുതാനും,  രസകരമായ  ലെഗയിമുകളിലൂലെട
സമയത്തിനനുസരിച്ച്  ഗണിതക്രിയകള്  ലെചയ്യുക,  കേക്ലാക്ക്  തയ്യാറാക്കുക,  നിറങ്ങള്
തിരിച്ചറിയുക, ഒാര്മ്മപരികേശാധന എന്നിവയും   pySioGame ല് കളികളായി ലഭ്യമാണ്.
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ലപ്രാഗ്രാമിങ് - IDE കളും ചെടക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററുകളും 
( Programming – IDEs and Text Editors)
gedit text editor (Text Editor for Programming)

വിവിധ ആപ്ലികേക്കഷനുകള്ക്കും കേ?ാഗ്രാമിങ് ഭാഷകള്ക്കും ?കേയാജനപ്പടുത്താവുന്ന ഒരു 
ലെടക ്സ്റ്റ് എഡിറ്ററാണ് gedit text editor.

• Applications – Accessories – gedit text editor എന്ന ക്രമത്തില് ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത് 
ജി എഡിറ്റ് ലെടക്സ്റ്റ് എഡിറ്റര് തുറക്കുക.

• Plain Text Editor കേമാഡിലാണ് ഡിഫാള്ട്ടായി ജി എഡിറ്റ് ലെടക്സ്റ്റ് എഡിറ്റര് 
തുറക്കുക.

• ചുവലെട കാണുന്ന Plain Text എന്ന് കാണിക്കുന്നതിലെന്റ അരികിലുള്ള കേകാകേമ്പാ 
കേബാക്സില് നിന്ന് വിവിധ കേ?ാഗ്രാമിങ് ഭാഷകളുള്ലെപ്പലെടയുള്ള ആപ്ലികേക്കഷനുകള് 
തിരലെ±ടുക്കാവുന്നതാണ്. 

• ഏത് ആപ്ലികേക്കഷനാകേണാ തിരലെ±ടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള 
എഡിറ്ററായി gedit text editor മാറുന്നതാണ്. 



IT@School GNU-Linux_18.04 User Manual 106

• Save ബട്ടണനരികിലുള്ള കേകാണ്ഫിഗകേറഷന് ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ലെചയ്താല് ലഭിക്കുന്ന 
Find, Find and Replace, Save As , .... തുടങ്ങിയ ഓപ്ഷനുകള് 
?കേയാജനലെപ്പടുത്താവുന്നതാണ്.

xed text editor (Text Editor for Programming)

വിവിധ ആപ്ലികേക്കഷനുകള്ക്കും കേ?ാഗ്രാമിങ് ഭാഷകള്ക്കും ?കേയാജനപ്പടുത്താവുന്ന ഒരു 
ലെടക ്സ്റ്റ് എഡിറ്ററാണ് xed text editor. 

• Applications – Accessories –  text editor എന്ന ക്രമത്തില് ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത് xed 
text editor  തുറക്കുക.

• Plain Text Editor കേമാഡിലാണ് ഡിഫാള്ട്ടായി xed text editor    തുറക്കുക.
• ചുവലെട കാണുന്ന Plain Text എന്ന് കാണിക്കുന്നതിലെന്റ അരികിലുള്ള കേകാകേമ്പാ 

കേബാക്സില് നിന്ന് വിവിധ കേ?ാഗ്രാമിങ് ഭാഷകളുള്ലെപ്പലെടയുള്ള ആപ്ലികേക്കഷനുകള് 
ഡവിള് ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത് 
 തിരലെ±ടുക്കാവുന്നതാണ്. 

• ഏത് ആപ്ലികേക്കഷനാകേണാ തിരലെ±ടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള 
എഡിറ്ററായി xed text editor  മാറുന്നതാണ്. 

• ലെമനുബാറിലെല വിവിധ ഓപ്ഷനുകളിലൂലെട Save, Save As, Find, Find Next, Find 
Previous, Replace, Go to Line, Sort lines,.... ?കേയാജനലെപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. 
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ജീനി (Geany) - IDE

ലെചറുതും ലളിതവുമായ IDE (Integrated Development Environment) യാണ് ജീനി. മറ്റു് 
പാകേക്കജുകളിലുള്ള ആശ്രിതത്വം പരമാവധി കുറച്ച് , ലെചറിയ കേവഗതകേയറിയ IDE 
ലഭ്യമാക്കുവാന് ശ്രമത്തിലാണ് ജീനി വികസിപ്പിലെച്ചടുത്തത്. മലെറ്റാരു ലക്ഷ്യം KDE 
അലെല്ലങ്കില് GNOME തുടങ്ങിയ Desktop Environment ല് നിന്ന് കഴിയുന്നതും 
സാധ്യമായത്ര സ്വതന്ത്രമായിരിക്കണലെമന്നായിരുന്നു.  GTK + റണ്മൈടം മൈലബ്രറികള് 
മാത്രം മതിയാവും ജീനി ?വര്ത്തിക്കാന്.

• Applications – Programming – Geany എന്ന ക്രമത്തില്  ജീനി എഡിറ്റര് 
തുറക്കാം.

ജീനിയുലെട ?കേത്യകതകള്
 • Syntax highlighting     • Set Encoding     • Set Filetype     
• Autocompletion of symbols/words     • Auto-closing of XML and HTML tags
• Calltips  • Many supported file types including C, Java, PHP, HTML, Python, Perl,
Pascal
 • Symbol lists  • Code navigation • Build system to compile and execute 
your code 
• Plugin interface • Cloning documents • Auto Indentation • Search, Replace, 
Goto
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IDLE - IDE

IDLE എന്നത് മൈപത്തണ് കേ?ാഗ്രാമിങ് ഭാഷയുലെട  Integrated Development and 
Learning Environment ആണ്. 

• Applications – Programming – IDLE എന്ന ക്രമത്തില് IDLE തുറക്കാം.  
• ലെഷല് ജാലകത്തില് മൈപത്തണ് കേകാഡുകള് മൈടപ്പ് ലെചയ്ത് എന്റര് കീ അമര്ത്തി 

റണ് ലെചയ്യാവുന്നതാണ്. 
• വലിയ കേ?ാഗ്രാമുകള്ക്ക്   ലെഷല് ജാലകത്തിലെല File – New Fiile ക്രമത്തില് ക്ലിക്ക് 

ലെചയ്താല് വരുന്ന പുതിയ എഡിറ്റര് ജാലകം  ?കേയാജനലെപ്പടുത്താം.
• കേ?ാഗ്രാം മൈടപ്പ് ലെചയ്ത് കേസവ് ലെചയ്ത് റണ് ലെചയ്തു കേനാക്കാം

IDLE ലെന്റ ?കേത്യകതകള്
• 100% മൈപത്തണ് ഭാഷയില് തയ്യാറാക്കിയത്.
• കേക്രാസ്സ് പ്ലാറ്റ്കേഫാം - Windows, Unix, MacOS ഇവയിലെലല്ലാം ഒകേര കേപാലെല ?വര്

ത്തിക്കും.
• മൈപത്തണ് ലെഷല് ജാലകം - Code Input, Output, Error Messages ഇവലെയല്ലാം

വിവിധനിറങ്ങളില്, Debugging, Auto completion, .....
• എഡിറ്റര് ജാലകം -- Undo,  Code Input വിവിധ നിറങ്ങളില്, Call tips, 

Execution, Auto completion, Find, Replace, Goto, ... സൗകര്യങ്ങള് ലഭ്യമാണ്. 
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ലപ്രാഗ്രാമിങ് കുട്ടികള്ക്ക് (Programming for Kids)

Scratch

അനികേമഷന്, ലെഗയിമുകള്, ഇന്ററാക്ടീവ് അലെപ്ലറ്റുകള് എന്നിവ തയ്യാറാക്കാന് 
സഹായിക്കുന്ന ലളിതമായ ഒരു വിഷ്വല് കേ?ാഗ്രാമിംഗ് ഭാഷയാണ് സ്ക്രാച്ച്. 
അകേമരിക്കയിലെല മസാച്ചുസറ്റ്സ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലെടക്കേനാളജിയിലെല മൈലഫ് കേലാംഗ് 
കിന്റര്ഗാര്ഡന് റിസര്ച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇത് വികസിപ്പച്ചത്. കേ?ാഗ്രാമിംഗ് ഭാഷയുലെട 
അടിസ്ഥാന ധാരണകള് ലഭിക്കാന് ഇതിലെല ?വര്ത്തനങ്ങള് സഹായിക്കുന്നു. 
സ്ക്രാച്ച് ?കേത്യകിച്ച് 8 മുതല് 16 വയസ്സ് വലെര കുട്ടികള്ക്കാണ് രൂപകല്പ്പന 
ലെചയ്തിരിക്കുന്നലെതങ്കിലും എല്ലാ ?ായത്തിലുമുള്ള ആളുകളും ഇത് ഉപകേയാഗിക്കുന്നു. 
വീടുകള്, വിദ്യാലയങ്ങള്, മ്യൂസിയങ്ങള്, മൈലബ്രറികള്, കമ്മ്യൂണിറ്റി കേകന്ദ്രങ്ങള് 
എന്നിവയുള്ലെപ്പലെട ഒകേട്ടലെറ സജ്ജീകരണങ്ങളില് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകള് സ്ക്രാച്ച് 
കേ?ാജക്ടുകള് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

• Applications – Programming – Scratch  എന്ന ക്രമത്തില് സ്ക്രാച്ച് തുറക്കാം. 
Scratch 3.0 ഇകേപ്പാള് ലഭ്യമാണങ്കിലും ഇവിലെട Scratch 1.4 ആണ് ഉള്
ലെപ്പടുത്തിയത്. 

• സ്ക്രാച്ചിന്   മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് - Stage Area, Block Palette, Coding Area. 
• കേസ്റ്റജ് ഏരിയയില് കാണുന്ന കഥാപാത്രങ്ങള്  സ്മൈ?റ്റുകള് എന്ന കേപരില് 

അറിയലെപ്പടുന്നു. 
• കേ�ാക്ക് പാലറ്റില് നിന്ന് കേ�ാക്കുകള് കേകാഡിങ് ഏരിയികേലക്ക് വലിച്ചിട്ടാണ് 

കേ?ാഗ്രാം ലെസറ്റ് ലെചയ്യുന്നത്. 
• കേകാഡുകളില് ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത് സ്മൈ?റ്റിലെന്റ ?വര്ത്തനം നിരീക്ഷിക്കാം. 
• https://scratch.mit.edu/   എന്ന ലെവബ്മൈസറ്റ് സ്ക്രാച്ച് സകേപ്പാര്ട്ട് നല്കുന്നു.

https://scratch.mit.edu/
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Turtle Blocks

logo-inspired graphical ആയ ടര്ട്ടിലിലെനലെകാണ്ട്, വിഷ്വല് കേ?ാഗ്രാമിംഗ് ഘടകങ്ങള് 
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വര്ണ്ണാഭമായ കലലെയ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ?വര്ത്തനമാണ് ടര്ട്ടില് 
കേ�ാക്ക്സിലൂലെട സാധ്യമാക്കുന്നത്. അതിലെന്റ ലളിതവും എളുപ്പവുമായി കേകാഡിങ്, 
തുടക്കക്കാര്ക്ക് കേ?ാഗ്രാമിങ് കേലാകകേത്തക്ക് എളുപ്പത്തില് ഒരു എന്ട്രി കേപായിന്റ് 
നല്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഉയര്ന്നതല കേ?ാഗ്രാമിങ് സവികേശഷതകളും ടര്ട്ടില് 
കേ�ാക്ക്സിലൂണ്ട്.

• Applications – Education – TurtleBlocks എന്ന ക്രമത്തില് ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത് ടര്ട്ടില് 
കേ�ാക്ക്സ് തുറക്കാം.

• ടര്ട്ടില് കേ�ാക്ക്സിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് - Project Toolbar, Turtle Palette, Main 
Area.

• Turtle Palette ല് നിന്ന് ആവശ്യമായ കേകാഡുകള് ക്ലിക്ക് ലെചകേയ്താ ഡ്രാഗ് ലെചകേയ്താ
Main Area യില് ഉള്ലെപ്പടുത്തുന്നു.

• Main Area യിലെല കേകാഡുകള് ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത് ടര്ട്ടിലിലെന്റ ?വര്ത്തനം നിരീക്ഷിക്കാം
• ആവശ്യമില്ലാത്ത കേകാഡുകള്  Turtle Palette കേലക്ക് ഡ്രാഗ് ലെചയ്ത് ഡിലിറ്റ് 

ലെചയ്യാം

• Project Toolbar ലെല സൗകര്യങ്ങള് ?കേയാജനലെപ്പടുത്തി വിവിധ ഗ്രാഫിക് 
കേ?ാഗ്രാമുകള് തയ്യാറാക്കാം

• ലെമനുബാറിലെല ഓപ്ഷനുകളും ?കേയാജനലെപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. 
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Trouble Shooting
ഡസ്ക്ലടാപ്പ് തീം, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, പാനലുകള്, പാനല് അപ് ലറ്റുകള്, എന്നിവ 
റീചെസറ്റ് ചെചയ്യാൻ  .

◦ Home  ലെല  Reset  Settings   എന്ന  കേഫാള്ഡര്  തുറന്ന്  Reset  Desktop
Settings  എന്ന  ഫയല്  ഡബിള്ക്ലിക്ക്  ലെചയ്യുക.  തുടര്ന്ന്  ഇകേത  കേഫാള്
ഡറിലുള്ള Log Out ?വര്ത്തിപ്പിച്ച് വീണ്ടും കേലാഗിന് ലെചയ്യുക.

പല ആപ്ലികേക്കഷനുകളും ശരിയായ രീതിയില് തുറക്കുകകേയാ ?വര്ത്തിക്കുകകേയാ 
ലെചയ്യുന്നില്ല.

ആപ്ലികേക്കഷന് കേക്ലാസ്സ് ലെചയ്ത്  Home  ലെല  Reset Settings  എന്ന കേഫാള്ഡര് തുറന്ന്
അതത് ആപ്ലികേക്കഷനുമായി ബന്ധലെപ്പട്ട Reset ഫയല് ഡബിള്ക്ലിക്ക് ലെചയ്യുക. തുടര്ന്ന്
ആപ്ലികേക്കഷന് വീണ്ടും ?വര്ത്തിപ്പിച്ച് കേനാക്കുക.

?കേത്യക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
Reset Desktop Settings ഡബ്ള് ക്ലിക്ക് ലെചയ്യുകേമ്പാള് പാനലുകള് രണ്ടും നഷ്ടലെപ്പടും.
ഇത്തരം  സാഹചര്യങ്ങളില്  അതിനു  ലെതാട്ടടുത്ത്  കാണുന്ന  Log  Out ഐക്കണ്
ഡബ്ള് ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത് കേലാഗൗട്ട് ലെചയ്ത് വീണ്ടും കേലാഗിന് ലെചയ്യുക
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ഫയലുകള് കേകാപ്പിലെചയ്യുകേമ്പാള് ?വര്ത്തനത്തിലെന്റ കേ?ാഗ്രസ്ബാര് 
കാണുന്നില്ല.
ഫയലുകള് കേകാപ്പി ലെചയ്യുകേമ്പാള് ?വര്ത്തനത്തിലെന്റ കേ?ാഗ്രസ് ബാര് ?ത്യക്ഷലെപ്പടില്ല.
ഇത് കാണുന്നതിന് ?വര്ത്തനവുമായി ബന്ധലെപ്പട്ട് കാണലെപ്പടുന്ന  ഐക്കണില് ക്ലിക്ക്
ലെചയ്താല് മതി (ചിത്രം കേനാക്കുക)

?കേത്യകം  ശ്രദ്ധിക്കുക  :  ഉബുണ്ടു  18.04  ഓപ്പകേററ്റിങ്  സിസ്റ്റത്തില്  ഒരു  ഫയല്
ഡസ്ക്കേടാപ്പികേലക്ക്  കേകാപ്പിലെചയ്യുകേമ്പാള്  ?വര്ത്തനത്തിലെന്റ  കേ?ാഗ്രസ്  ബാര്  കാണാന്
കഴിയില്ല.  ഫയലുകള്  ഡസ്ക്കേടാപ്പികേലക്ക്  കേകാപ്പി  ലെചയ്യുന്നത്  അഭികാമ്യമല്ല.  എന്നാല്
ഡസ്ക്കേടാപ്പില് ഒരു കേഫാള്ഡര് നിര്മിച്ച് അതികേലക്ക് കേകാപ്പി ലെചയ്യുകയാണങ്കില് കേ?ാഗ്രസ്
ബാര് കാണാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്.

ശബ്ദം ലഭിക്കുന്നില്ല.

• പാനലിലെല  Audio  ഐക്കണില്  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്ത്  ശബ്ദം  മ്യൂട്ട്  ലെചയ്തിട്ടുകേണ്ടാ  എന്ന്
പരികേശാധിക്കുക.

• Sound  Settings  (System  Settings  Sound)  ല്  device  for  sound  output
എന്നതിനു താലെഴ കാണുന്ന ഡിമൈവസ് ലെസലക്ട്  ലെചയ്യുക. (ഒന്നില് കൂടുതല്
കാണുന്നുലെണ്ടങ്കില് ആവശ്യമായത് ലെസലക്ട് ലെചയ്യുക)
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• Applications > Sound & Video > GNOME ALSA Mixer  തുറന്ന്  Volume Control
കളുലെട എല്ലാ മൈ�ഡറുകളും ഉയര്ത്തുക. 

• Applications > Sound & Video > PulseAudio Volume Control  തുറന്ന്  Output
Devices ടാബിലെല Volume Control മൈ�ഡര് വലകേത്താട്ട് നീക്കുക.

യൂസര് പാസ് ലവഡ് റീചെസറ്റ് ചെചയ്യാൻ 
(Reset password)

ഐ.ടി@സ് കൂള് ഗ്നു/ലിനക്സ്  സിസ്റ്റത്തില്  യൂസര് പാസ് കേവഡ്  മാറ്റാനായി  ലെടര്മിനല്
തുറന്ന്  sudo  passwd  username  (username  എന്നിടത്ത്  ഏത്  യൂസറിലെന്റ
പാസ് കേവഡാകേണാ  മാകേറ്റണ്ടത്  ?സ്തുത യൂസര്നാമം)  എന്ന  കമാന്റ്  നല്കി  എന്റര്
ലെചയ്താല്  മതി.  ഈ  ?വര്ത്തനത്തിന്  അഡ്മിനികേ/റ്റീവ്  പാസ് കേവഡ്
ആവശ്യമായതിനാല് ?സ്തുത ?ിവികേലജ് ഉള്ള യൂസറിലാണ് ?വര്ത്തനം ലെചകേയ്യണ്ടത്.

• ഗ്രാഫിക്കലായി  ഈ  ?വര്ത്തനം  ലെചയ്യുന്നതിന്   Users  and  Groups
സംവിധാനവും System Settings - Users ലെല സൗകര്യവും ഉപകേയാഗിക്കാം.

എന്നാല് യൂസറുലെട  പാസ് കേവഡ് മറന്നു കേപാവുകയാലെണങ്കില് അത് റീലെസറ്റ് ലെചയ്യാന്
ഈ മാര്ഗം പറ്റില്ല.  പകരം താലെഴ നല്കിയിരിക്കുന്ന രീതിയില് പാസ് കേവഡ് റീലെസറ്റു്
ലെചയ്യാവുന്നതാണ്.

• ബൂട്ട് ലെചയ്തു വരുകേമ്പാഴുള്ള ഗ്രബ് ലെമനുവിലെല Recovery Mode ല് ?കേവശിക്കുക 
(ഒരു  OS  മാത്രമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളില്  Grub Menu  ?ത്യക്ഷലെപ്പടാറില്ല. Grub Menu

?ത്യക്ഷമാക്കാന് ബൂട്ടിങ് തുടങ്ങുകേമ്പാള്  തലെന്ന  Left  Shift  key  അമര്
ത്തിപ്പിടിക്കുക)
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ഗ്രബ്  ലെമനുവിലെല   Advanced  options  for  Ubuntu  ലെസലക്ട്  ലെചയ്ത്  എന്റര്
ലെചയ്യുക.
അകേപ്പാള്  താലെഴ  കാണുന്ന  രീതിയില്  ജാലകം  ദൃശ്യമാകുന്നു.  ഇതില്  നിന്നും

റിക്കവറി കേമാഡ് ലെസലക്ട് ലെചയ്യാവുന്നതാണ്.

• തുടര്ന്ന്  ദൃശ്യമാവുന്ന  സ്ക്രീനില്  നിന്നും  “Drop  to  root  shell  prompt’’  ല്
?കേവശിക്കുക.

• Root  ലെഷല്ലില്  ?കേവശിക്കുകേമ്പാള്  ജാലകത്തിനു  താലെഴ  ചുവലെട  കാണുന്ന

രീതിയില് നിര്കേദശം ലഭ്യമാകും. ഇവിലെട എന്റര് ലെചയ്യുക.
• ഇകേതാലെട കമാന്റ് കേ?ാംപ്റ്റ് ലഭ്യമാകുന്നു.
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• യൂസര് പാസ് കേവഡ് മാറ്റാന് ഇവിലെട 
passwd username  എന്ന കമാന്റ് മൈടപ്പ് ലെചയ്ത് എന്റര് കീ അമര്ത്തുക

▪ (യൂസര്ലെനയിം എന്നിടത്ത് ഏത് യൂസറിലെന്റ പാസ് കേവഡാകേണാ മാകേറ്റണ്ടത്
?സ്തുത യൂസറിലെന്റ നാമമാണ് നല്കേകണ്ടത്.  Eg:  passwd kitetvm )

▪ തുടര്ന്ന് പുതിയ പാസ് കേവഡ് നല്കി എന്റര് ലെചയ്യുക.  (പാസ് കേവഡ് കണ്
ഫര്കേമഷനായി വീണ്ടും എന്റര് ലെചയ്യാന് ആവശ്യലെപ്പടുകേമ്പാള് നല്കുക.)

• reboot   ( സിസ്റ്റം റീബൂട്ട് ലെചയ്യാന്  )
(ഈ  രീതിയില്  പാസ് കേവര്ഡ്  മാറുന്നിലെല്ലങ്കില്  താലെഴ  കാണുന്ന  കമാന്റുകള്
ഓകേരാന്നായി മൈടപ്പ് ലെചയ്ത് എന്റര് ലെചയ്യുക

mount -rw -o remount /  (ലെപര്മിഷകേനാലെട ഫയല് സിസ്റ്റം റീമൗണ്ട് ലെചയ്യാന്)
passwd username  - പാസ് കേവഡ് മാറ്റാന് )
എന്നാല്  സിസ്റ്റത്തില്  ?കേത്യകം  root  യൂസലെറ  ക്രികേയറ്റു്  ലെചയ്തിട്ടുലെണ്ടങ്കില്

മുകളില്  നല്കിയിരിക്കുന്ന  രീതിയില്  പാസ് കേവഡ്  റീലെസറ്റു  ലെചയ്യാന്  സാധിക്കില്ല.
അത്തരം സന്ദര്ഭങ്ങളില് ചുവലെട നല്കിയിരിക്കുന്ന മാര്ഗമാണ് അവലംബികേക്കണ്ടത്.

• ബുട്ട് ലെചയ്യുകേമ്പാഴുള്ള ഗ്രബ് ലെമനു ?ത്യക്ഷലെപ്പടുകേമ്പാള് ആകേരാ കീ  ഉപകേയാഗിച്ച്
ബൂട്ടിങ് �ീസ് ലെചയ്യുക.

• ഗ്രബ് ലെമനുവില് നിന്നും ബൂട്ട് ലെചകേയ്യണ്ട കേകര്ണല് എന്ട്രി ലെസലക്ട്  ലെചയ്യുക.
( Don’t select Recovery Mode) 

• ഈ കേകര്ണല്  എന്ട്രി എഡിറ്റ് ലെചയ്യാന് കീകേബാര്ഡില് ' e ' അമര്ത്തുക.
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• Linux എന്നു തുടങ്ങുന്ന വരിയുലെട അവസാനമുള്ള ro എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്തിന്
പകരം  താലെഴ  പറയുന്നവ  കൂട്ടികേച്ചര്ക്കുക.  (ലെതാട്ടടുത്ത  വരികളില്  മാറ്റം
വരുകേത്തണ്ടതില്ല.)

• rw init=/bin/bash എന്ന് 'മൈടപ്പ് ലെചയ്യുക.

• തുടര്ന്ന് Ctrl+X അമര്ത്തി ഇതില് നിന്നും ബൂട്ട് ലെചയ്യിക്കുക. 
• ഇങ്ങലെന ബൂട്ട് ലെചയ്യുകേമ്പാള് root shell കേ?ാംപ്റ്റില് എത്തികേച്ചരുന്നു. 
• തുടര്ന്ന്  ലെഷല്ലില്  താലെഴ  കാണുന്ന  കമാന്റുകള്  ഓകേരാന്നായി  മൈടപ്പ്  ലെചയ്ത്

എന്റര് ലെചയ്യുക
• mount -rw -o remount /  (ലെപര്മിഷകേനാലെട ഫയല് സിസ്റ്റം റീമൗണ്ട് ലെചയ്യാന്)
• passwd username  ( യൂസര് പാസ് കേവഡ് മാറ്റാന് )

▪ (യൂസര്  ലെനയിം  എന്നിടത്ത്  ഏത്  യൂസറിലെന്റ  പാസ് കേവഡാകേണാ
മാകേറ്റണ്ടത് ?സ്തുത യൂസറിലെന്റ നാമമാണ് നല്കേകണ്ടത്.  Eg: passwd
its )

• തുടര്ന്ന് പുതിയ പാസ് കേവഡ് നല്കി എന്റര് ലെചയ്യുക.  ( കണ്ഫകേമഷനായി വീണ്ടും
എന്റര് ലെചയ്യാന് ആവശ്യലെപ്പടുകേമ്പാള് നല്കുക.

• തുടര്ന്ന് സിസ്റ്റം റീബൂട്ട് ലെചയ്യുക.(സിസ്റ്റം മാന്വലായി റീബൂട്ട് ലെചയ്യികേക്കണ്ടി വരാം.)

യൂസര് അക്കൗണ്ട് ഡിലിറ്റ് ചെചയ്യാൻ
സിസ്റ്റത്തിലെല  യൂസര്  വിവരങ്ങള്  ഡീലിറ്റ്  ലെചയ്യാന്  User  Accounts  ല്  തലെന്ന
സൗകര്യമുണ്ട്.  താലെഴ പറയുന്ന കമാന്റ് ഉപകേയാഗിച്ച്  യൂസര് അക്കൗണ്ടും അനുബന്ധ
വിവരങ്ങളും റിമൂവ് ലെചയ്യാവുന്നതാണ്.

• sudo  userdel  -r  username (username  എന്നിടത്ത്  ഏത്  യൂസര്
അക്കൗണ്ടാകേണാ ഡീലിറ്റു  ലെചകേയ്യണ്ടത്   ?സ്തുത യൂസറിലെന്റ  നാമമാണ്  നല്
കേകണ്ടത്. Eg:  sudo userdel -r itsmlp

സമയം, തീയ്യതി തുടങ്ങിയവ ക്രമീകരിക്കാൻ
സിസ്റ്റത്തിലെന്റ  സമയം,  തിയ്യതി  തുടങ്ങിയവ  ക്രമീകരിക്കുന്നതിന്  ഉപകേയാഗിക്കുന്ന
സംവിധാനമാണ്  Date  &  Time.  സിസ്റ്റം ലെസറ്റിങ്സ്  തുറന്ന്   Date  &  Time   എന്ന
ക്രമത്തില്   ലെസലക്ട്  ലെചകേയ്താ,  ലെഡസ ്ക്കേടാപ് പാനലില് സമയം കാണിക്കുന്ന ഇന്
ഡികേക്കറ്റര്  അപ് ലെലറ്റില്  ക്ലിക്കു ലെചയ്യുകേമ്പാള് ലഭിക്കുന്ന സമയജാലകത്തിലുള്ള  Time &
Date Settings ലെസലക്ട് ലെചയ്കേതുാ സമയക്രമീകരണ ജാലകത്തില് ?കേവശിക്കാം.
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സിഡി/വിസിഡി ലകാപ്പി ചെചയ്യാം ( CD/DVD Burning Software)

ഈ  ഓ.എസില്  ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന  ?ധാനലെപ്പട്ട  CD/DVD  Burning
കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറുകളാണ്  Brasero,   K3b  എന്നിവ. ഡാറ്റാ  സിഡി,  വീഡികേയാ
സിഡി/ഡിവിഡി,  ഓഡികേയാ  സിഡി,  സിഡി  കേകാപ്പി,  iso ഇകേമജ്  തയാറാക്കല്  എന്നീ
?വര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഇവ ഉപകേയാഗിക്കാം
Applications → Sound&Video → Brasero Disc Burner, 
Applications →   Sound&Video  → K3b എന്നീ ക്രമത്തില് ഇവ ?വര്ത്തിപ്പിക്കാം.

ഗ്രബ് റീ-ഇന്സ്റ്റാള് ലെചയ്യാം (Grub Re-install)
IT@School  GNU/Linux  18.04   ഇന്സ്റ്റാള്  ലെചയ്ത  സിസ്റ്റങ്ങളില്  ചില  സന്ദര്ഭങ്ങളില്
ഗ്രബ് നഷ്ടലെപ്പടാറുണ്ട്. ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളില് ഗ്രബ് റീ-ഇന്സ്റ്റാള് ലെചയ്യാന് ചുവലെട നല്
കിയ ?വര്ത്തനം ലെചയ്യാം.

grub-efi ഇൻസ്റ്റാള് ചെചയ്യുന്ന വിധം
(EFI കേമാഡില് ഗ്രബ് ഇന്സ്റ്റാള് ലെചയ്യുന്ന വിധമാണ് ഇവിലെട അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.)  

• IT@School  GNU/Linux 18.04 ലെന്റ ബൂട്ടബ്ള് ഡിസ്ക് ഉപകേയാഗിച്ച്  EFI കേമാഡില്
ബൂട്ട് ലെചയ്ത്  'Try Ubuntu without installing' വഴി ലെഡസ്ക്കേടാപില് ?കേവശിക്കുക.

• തുടര്ന്ന് സിസ്റ്റത്തില് ഇന്സ്റ്റാള് ലെചയ്ത ഉബുണ്ടു ഓ.എസിലെന്റ  Root  പാര്ട്ടീഷന്,
EFI പാര്ട്ടീഷന് തുടങ്ങിയവ  ഏതാലെണന്ന് കലെണ്ടത്തുക. ഇതിനായി, 
◦ Applications → Accessories → Disks വഴി കേõാം-ഡിസ്ക്സ് തുറക്കുക.
◦ ഹാര്ഡ് ഡിസ്ക് ലെസലക്ട് ലെചയ്ത് ഓകേരാ പാര്ട്ടീഷനിലും ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത്  root,  EFI

മൈഡ്രവുകള് ഏതാലെണന്ന് കലെണ്ടത്തുക.  ഉദാഹരണത്തിന്  root,  EFI  പാര്
ട്ടീഷനുകള് യഥാക്രമം /dev/sda6,  /dev/sda1 എന്നിവയാലെണന്നിരിക്കലെട്ട.
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ഇനി ഈ പാര്ട്ടീഷനുകലെള മൈലവ് ഫയല് സിസ്റ്റത്തിലെല mnt കേഫാള്ഡറികേലക്ക് മൗണ്ട്
ലെചയ്യണം.  ഇതിനായി ലെടര്മിനല് തുറന്ന് ചുവലെട നല്കിയ കമാന്റുകള് ഓകേരാന്നായി
മൈടപ്പ് ലെചയ്ത് എന്റര് ലെചയ്യുക.
sudo mount /dev/sda6 /mnt   (റൂട്ട് ഫയല് സിസ്റ്റം മൗണ്ട് ലെചയ്യാന്)
sudo mount /dev/sda1 /mnt/boot/efi  (EFI ഫയല് സിസ്റ്റം മൗണ്ട് ലെചയ്യാന്)
(ചില സന്ദര്ഭങ്ങളില് efi ഡയറക്ടറി നിലവിലില്ല എന്ന ലെമകേസജ് 
?ത്യക്ഷലെപ്പടുകയാലെണങ്കില് ലെടര്മിനലില് sudo mkdir -p /mnt/boot/efi 
എന്ന കമാന്റ് നല്കി  efi കേഫാള്ഡര് ?കേത്യകം നിര്മ്മികേക്കണ്ടി വരും.)
ഇനി ലെടര്മിനലില് താലെഴയുള്ള കമാന്റുകള് ഓകേരാന്നായി റണ് ലെചയ്യുക. 
sudo mount -B /dev /mnt/dev  (dev കേഫാള്ഡര് മൗണ്ട് ലെചയ്യാന്)

sudo mount -B /dev/pts /mnt/dev/pts (dev/pts  കേഫാള്ഡര്  മൗണ്ട്
ലെചയ്യാന്)

sudo mount -B /proc /mnt/proc  (proc കേഫാള്ഡര് മൗണ്ട് ലെചയ്യാന്)

sudo mount -B /sys /mnt/sys (sys കേഫാള്ഡര് മൗണ്ട് ലെചയ്യാന്)

sudo mount -B /run /mnt/run (run കേഫാള്ഡര് മൗണ്ട് ലെചയ്യാന്)

ഇനി  chroot  ആയി  മൈലവ്  ഫയല്സിസ്റ്റത്തിലെല  mnt  കേഫാള്ഡറില്  ?കേവശിക്കാം.
ഇതിനായി, 
sudo chroot /mnt എന്ന് മൈടപ്പ് ലെചയ്ത് എന്റര് ലെചയ്യുക.
ഇനി  ഗ്രബ് ഇന്സ്റ്റാള് ലെചയ്യാം. 
grub-install /dev/sda  
ഇകേതാലെട efi പാര്ട്ടീഷനില് ഗ്രബ് ഇന്സ്റ്റാള് ആവുന്നു.  ഇനി ഗ്രബ് എന്ട്രി അപ്കേഡറ്റ്
ലെചയ്യാം
update-grub    
ഇനി exit എന്ന കമാന്റ്  നല്കി chroot ല് നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കുക.
തുടര്ന്ന്  സിസ്റ്റം  റീബൂട്ട് ലെചയ്യാം.
sudo reboot

MBR  പാര്ട്ടീഷ്യനിങ്  ഉള്ള  ഹാര്ഡ്  ഡിസ്കില്  grub-i386  ഇന്സ്റ്റാള്  ലെചകേയ്യണ്ടി  വരും.
Grub-i386 ഇന്സ്റ്റാള് ലെചയ്യുന്ന വിധം അടുത്ത കേപാജില് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
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grub-i386 ഇൻസ്റ്റാള് ചെചയ്യുന്ന വിധം
• IT@School  GNU/Linux 18.04 ലെന്റ ബൂട്ടബ്ള് ഡിസ്ക് ഉപകേയാഗിച്ച്  ബൂട്ട് ലെചയ്ത് 'Try

Ubuntu without installing' വഴി ലെഡസ്ക്കേടാപില് ?കേവശിക്കുക.
• Disks ഉപകേയാഗിച്ച്  (Applications →  Accessories → Disks) ഹാര്ഡ് ഡിസ്കിലെല

റൂട്ട് പാര്ട്ടീഷ്യന് കലെണ്ടത്തുക ( ഉദാ. /dev/sda7 )
• ഇനി  ഈ  പാര്ട്ടീഷ്യലെന  മൈലവ്  ഫയല്  സിസ്റ്റത്തിലെല  mnt  കേഫാള്ഡറികേലക്ക്

മൗണ്ട് ലെചയ്യണം. ഇതിനായി ലെടര്മിനല് തുറന്ന് ചുവലെട നല്കിയ കമാന്റ് മൈടപ്പ്
ലെചയ്ത് എന്റര് കീ അമര്ത്തുക.

• sudo mount /dev/sda7 /mnt   (റൂട്ട് ഫയല് സിസ്റ്റം മൗണ്ട് ലെചയ്യാന്)
• ഇനി  ഗ്രബ് ഇന്സ്റ്റാള് ലെചയ്യാനുള്ള കമാന്റ് മൈടപ്പ് ലെചയ്ത് എന്റര് കീ അമര്ത്തുക.
• sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda  
• കമ്പ്യൂട്ടര്  റീസ്റ്റാര്ട്ട് ലെചയ്യുക
• Ubuntu  വികേലക്ക്  ബൂട്ട്  ലെചയ്തതിനു  കേശഷം  ഗ്രബ്  അപ്കേഡറ്റ്  ലെചയ്യണം.

ഇതിനായി sudo update-grub എന്ന കമാന്റ്  ഉപകേയാഗിക്കുക
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ലസാഫ്റ്റ് ചെവയര് ഇൻസ്റ്റാള് ചെചയ്യല് (Software 

Installation)
 ല�ാം ലസാഫ്റ്റ് ചെവയര് ( gnome-software)

നിങ്ങളുലെട  കമ്പ്യൂട്ടറില്  ഇന്സ്റ്റാള്  ലെചയ്തിട്ടുള്ളകേതാ  ഇന്സ്റ്റാള്  ലെചയ്യാനുള്ളകേതാ  ആയ
കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറുകള്  അറിയലെപ്പടുന്നത്  പാകേക്കജുകള്  എന്ന  കേപരിലാണ്.  നിങ്ങളുലെട
കമ്പ്യൂട്ടറില്  ഇന്സ്റ്റാള്  ലെചയ്തിട്ടുള്ള  പാകേക്കജുകലെള  അതിലെന്റ  ലഭ്യമായ  പുതിയ  കേവര്
ഷനികേലക്ക് അപ് കേഗ്രഡ് ലെചയ്യുവാനും ആവശ്യമാണങ്കില് നീക്കം ലെചയ്യുവാനും അല്ലങ്കില്
പുതിയ  പാകേക്കജുകള്  ഇന്സ്റ്റാള്  ലെചയ്യുവാകേനാ   കേõാം  -  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര്
?കേയാജനലെപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. 

• Applications  → Software  എന്ന  ക്രമത്തില്  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്ത്  കേõാം  -  കേസാഫ്റ്റ് 
ലെവയര് തുറക്കുക.

• തുറന്നു  വരുന്ന  ജാലകത്തില്  നിന്ന്  Categories ലെല  വിഭാഗം  തിരലെ±ടുത്ത്
അതില്  കാണുന്ന  പാകേക്കജ്  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്താല്  ?ത്യക്ഷലെപ്പടുന്ന  ജാലകത്തിലെല
install ബട്ടണ് ?കേയാജനലെപ്പടുത്തി പാകേക്കജ് ഇന്സ്റ്റാള് ലെചയ്യാവുന്നതാണ്.

• Install  ലെചയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് ആ പാകേക്കജിലെനപറ്റിയുള്ള വിശദാംശങ്ങള്  (Features,
License, Reviews, Ratings, ......) കേനാക്കാവുന്നതാണ്.

• കേനരലെത്ത  ഉണ്ടായിരുന്ന  software  –  center ന്   പകരമാണ്  ഈ  gnome-
software ഉള്ലെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 

• കേõാം  -  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറിലെന്റ  ഒരു  ?ധാന  സവികേശഷത  ലെഡബിയന്
പാകേക്കജുകള്ക്ക്  പുറലെമ  സ്നാപ്പ്  പാകേക്കജുകളും  ഇന്സ്റ്റാള്  ലെചയ്യാന്  കഴിയും
എന്നതാണ്.
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സിനാപ്റ്റിക്ക് പാലക്കജ് മാലനജര് (Synaptic Package Manager) 

നിങ്ങളുലെട  കമ്പ്യൂട്ടറില്  ഇന്സ്റ്റാള്  ലെചയ്തിട്ടുള്ളകേതാ  ഇന്സ്റ്റാള്  ലെചയ്യാനുള്ളകേതാ  ആയ
കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറുകള് പാകേക്കജുകള് എന്ന കേപരിലാണ്. പുതിയ പാകേക്കജുകള് ഇന്സ്റ്റാള്
ലെചയ്യുവാകേനാ,  ഇന്സ്റ്റാള്  ലെചയ്ത  പാകേക്കജുകള്  അപ് കേഗ്രഡ്  ലെചയ്യുവാകേനാ,   നീക്കം
ലെചയ്യുവാകേനാ സിനാപ്റ്റിക്ക് പാകേക്കജ് മാകേനജര് ?കേയാജനലെപ്പടുത്താം.

• Applications  →  Administration  → Synaptic  Package  Manager  എന്ന
ക്രമത്തില് സിനാപ്റ്റിക്ക് പാകേക്കജ് മാകേനജര് തുറക്കുക. 

• ഇന്റര്ലെനറ്റ്  കണക്ഷന് ആക്ടീവ്  ആക്കിയതിന്കേശഷം സിനാപ്റ്റിക്ക്  പാകേക്കജ്
മാകേനജറിലെല  റീകേലാഡ്  ബട്ടണ്  ഉപകേയാഗിച്ച്  പാകേക്കജുകളുലെട  ഏറ്റവും  പുതിയ
വിവരങ്ങള് റികേപ്പാസിറ്ററിയില് അപ് കേഡറ്റ് ലെചയ്യണം. 

• തുടര്ന്ന് Search കേബാക്സിലൂലെട പാകേക്കജ് തിരലെ±ടുക്കുക. 
• Package  ലെമനുവിലെല  Mark for Installation, Mark for Reinstallation, Mark for

Upgrade, Mark for Removal, Mark for Complete Removal എന്നീ ഓപ്ഷനുകള്
ഉപകേയാഗിച്ച്  അതത്  ?വര്ത്തനത്തിനായി  പാകേക്കജിലെന  മാര്ക്ക്  ലെചയ്യുക.
(പാകേക്കജിലെന്റ  മുകളില്  മൈററ്റ്  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്തും  പാകേക്കജിലെന  കേമല്  സൂചിപ്പിച്ച
തരത്തില് മാര്ക്ക് ലെചയ്യാവുന്നതാണ് )

• തുടര്ന്ന് Apply ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത് മാര്ക്ക് ലെചയ്ത ?വര്ത്തനം പൂര്ത്തിയാക്കുക. 
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ജി ചെഡബി പാലക്കജ് ഇൻസ്റ്റാളര് (GDebi Package Installer)

നിങ്ങളുലെട  കമ്പ്യൂട്ടറില്  ഇന്സ്റ്റാള്  ലെചയ്യാന്  ഉകേശിക്കുന്ന  പാകേക്കജുകളുലെട  ലെഡബ്
ഫയലുകള് ലഭിച്ചാല്,   ജിലെഡബി പാകേക്കജ് ഇന്സ്റ്റാളര് വഴി അവ വളലെര എളുപ്പത്തില്
ഇന്സ്റ്റാള്  ലെചയ്യാന്  കഴിയും.  അതുകേപാലെല  തലെന്ന  ഇന്സ്റ്റാള്  ലെചയ്ത  ലെഡബ്
പാകേക്കജുകള്  അണ്ഇന്സ്റ്റാള്  ലെചയ്യാനും  ജിലെഡബി  പാകേക്കജ്  ഇന്സ്റ്റാളര്
?കേയാജനലെപ്പടുത്താം. 
ഒരു  deb  ഫയല് ഡബ്ള് ക്ലിക്ക് ലെചയ്താല് അത്  GDebi Package Installer  ല് ആണ്
തുറന്നുവരുന്നത്.  ഇനി  Install  Package  എന്നതില്  ക്ലിക്ക്  ലെചയ്താല്  മതി.  ചുവലെട
ലെകാടുത്തിട്ടുള്ള രീതിയിലും gdebi  ഉപകേയാഗിക്കാം.

• Applications → System Tools → GDebi Package Installer ക്രമത്തില് ക്ലിക്ക് 
ലെചയ്ത് ജി ലെഡബി പാകേക്കജ് ഇന്സ്റ്റാളര് തുറക്കുക. 

• File – Open വഴി ലെഡബ് ഫയല് ബ്രൗസ് ലെചയ്ത് തുറക്കുക. (ലെഡബ് ഫയല് 
ഡബിള് ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത്  GDebi Package Installer ല് തുറക്കുകയും ആവാം )

• തുടര്ന്ന് Install Package ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത് ഇന്സ്റ്റകേലഷന് ലെചയ്യുക.
Uninstall ലെചയ്യാന് അകേത ലെഡബ് പാകേക്കജ് GDebi Package Installer ല് തുറന്ന് 
Remove Package ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ലെചയ്താല് മതി. 
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apt  - Command Line Tool 

നിങ്ങളുലെട  കമ്പ്യൂട്ടറില്  ഇന്സ്റ്റാള്  ലെചയ്യാന്  ഉകേശിക്കുന്ന  പാകേക്കജുകള്  വളലെര
എളുപ്പത്തില്  ഇന്സ്റ്റാള്  ലെചയ്യാനുള്ള  കമാന്റ്  മൈലന്  ടൂളാണ്  apt  (Advanced

Package Tool)  .  ഉദാഹരണമായി  supertux എന്ന  ലെഗയിം  എങ്ങലെനയാണ്  apt  വഴി
ഇന്സ്റ്റാള്  ലെചയ്യുന്നലെതന്ന്  കേനാക്കാം.  ഒരു  പാകേക്കജ്  ഇന്സ്റ്റാള്  ലെചയ്യുന്നതിന്
അതിലെന്റ  പാകേക്കജ്  ലെനയിം  കൃത്യമായി  അറി±ിരിക്കണം.  Supertux  ലെഗയിമിലെന്റ
പാകേക്കജ്  ലെനയിം  എന്നത്   supertux  എന്ന്  തലെന്നയാണ്.  എല്ലാ  പാകേക്കജികേന്റയും
പാകേക്കജ്  ലെനയിം  ആ  കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര്  കമ്പ്യട്ടറില്  (ലെമനുവില്)  ദൃശ്യമാവുന്ന  കേപര്
തലെന്നയാവണലെമന്നില്ല. 

ഇന്റര്ലെനറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തിയ കേശഷം 

• Applications → Accessories → Terminal എന്ന ക്രമത്തില് ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത് ലെടര്
മിനല് എടുക്കുക.

• അവിലെട sudo apt update എന്ന് മൈടപ്പ് ലെചയ്ത് എന്റര് കീ അമര്ത്തുക. 

(നിങ്ങളുലെട കമ്പ്യൂട്ടറിലെല പാകേക്കജുകളുലെട റികേപ്പാസിറ്ററിയുലെട വിവരങ്ങള് അപ് 
കേഡറ്റ് ലെചയ്യുന്ന ?വര്ത്തനമാണ് ഇവിലെട നടക്കുക. കൂടാലെത പാകേക്കജുകളുലെട 
ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളും കേശഖരിക്കും. അതിന് കുറച്ച് സമയം എടുകേത്തക്കാം)

• തുടര്ന്ന് sudo apt install supertux എന്ന് മൈടപ്പ് ലെചയ്ത് എന്റര് കീ 
അമര്ത്തുക.

• ഇന്സ്റ്റകേലഷന് നടന്നുകഴി±ാല് ആ വിവരം കാണിക്കുന്ന ലെമകേസ്സജ് 
?ത്യക്ഷലെപ്പടും.

• തുടര്ന്ന് ആ കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര് ലെമനുവിലൂലെടകേയാ കേടര്മിനലില് supertux എന്ന് 
മൈടപ്പ് ലെചകേയ്താ ?വര്ത്തിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

പ്രധാനചെപ്പട്ട apt കമാന്റുകള്

apt command function of the command

apt install Installs a package

apt remove Removes a package

apt purge Removes package with configuration

apt update Refreshes repository index

apt upgrade Upgrades all upgradable packages
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apt autoremove Removes unwanted packages

apt full-upgrade Upgrades packages with auto-handling of dependencies

apt search Searches for the program

apt show Shows package details

• പുതിയ പാകേക്കജ് ഇന്സ്റ്റാള് ലെചയ്യുന്നതിന് 

• ഉദാ: mplayer ഇന്സ്റ്റാള് ലെചയ്യുന്നതിന് 

• ഇന്സ്റ്റാള് ലെചയ്ത ഒരു പാകേക്കജ് അണ്ഇന്സ്റ്റാള് ലെചയ്യാന് ഒരു രീതി

• ഇന്സ്റ്റാള് ലെചയ്ത ഒരു പാകേക്കജ് അണ്ഇന്സ്റ്റാള് ലെചയ്യാന് മലെറ്റാരു രീതി. 

apt remove ല് പാകേക്കജിലെന്റ മൈബനറിഫയലുകള് മാത്രമാണ് റിമൂവ് ലെചയ്യുന്നത്. 
എന്നാല് apt purge ല് പാകേക്കജിലെന്റ കേകാണ്ഫിഗകേറഷന് ഫയല് ഉള്ലെപ്പലെട 
ബന്ധലെപ്പട്ട എല്ലാ ഫയലുകളും റിമൂവ് ലെചയ്യും.

• ഒരു പാകേക്കജിലെന്റ വിശദാംശങ്ങള്  കാണുവാനായി 
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ലസാഫ്റ്റ് ചെവയര് അപ് ലഡറ്റര് (Software Updater)

നിങ്ങളുലെട കമ്പ്യൂട്ടറില് ഇന്സ്റ്റാള് ലെചയ്തിട്ടുള്ള കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര് പാകേക്കജുകള് ഒരുമിച്ച് 
അപ് കേഡറ്റ് ലെചയ്യാന് ?കേയാജനലെപ്പടുത്താവുന്ന ആപ്ലികേക്കഷനാണ് കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര് 
അപ് കേഡറ്റര്. 

• ഇന്റര്ലെനറ്റ് കണക്ഷന് ആക്ടീവ് ആക്കിയതിന്കേശഷം Applications – System 

Tools – Administration – Software Updater എന്ന ക്രമത്തില് കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര് 
അപ് കേഡറ്റര് തുറക്കുക. 

• Checking for Updates എന്ന ?വര്ത്തനത്തിനുകേശഷം ഏലെതാലെക്ക 
പാകേക്കജുകള്ക്ക് അപ് കേഡഷനുകള് നിലവിലുലെണ്ടന്ന് കാണിക്കുന്ന ജാലകം 
?ത്യക്ഷലെപ്പടും. 

• ആ ജാലകത്തിലെല Install Now ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത് ആ പാകേക്കജുകളുലെട ഏറ്റവും 
പുതിയ പതിപ്പുകളികേലക്ക് അപ് കേഗ്രഡ് ലെചയ്യാവുന്നതാണ്. 

• ഈ അപ് കേഡഷന് ?വര്ത്തനം കൃത്യമായ ഇടകേവളകളില് ലെചയ്യുന്നത് 
അഭികാമ്യമാണ്.  
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ലസാഫ്റ്റ് ചെവയര് & അപ് ലഡറ്റ്സ്  (Software & Updates) – Setting Software 

Repository

നിങ്ങളുലെട കമ്പ്യൂട്ടറില് ഇന്സ്റ്റാള് ലെചയ്യാന് ഉകേശിക്കുന്ന കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര് 
പാകേക്കജുകളുലെട കേസാഴ്സുകള് കേരഖലെപ്പടുത്താനും ഹാര്ഡ് ലെവയറുകളുലെട മൈഡ്രവര്  
അപ് കേഡറ്റുകളുലെട വിവരം അറിയാനും ഈ ആപ്ലികേക്കഷന് ?കേയാജനലെപ്പടുത്താം. 

• Applications → System Tools → Administration → Software &  Updates 

എന്ന ക്രമത്തില് കേസാഫ്റ്റ് ലെവയര് & അപ് കേഡറ്റ്സ് തുറക്കുക. 

• തുറന്ന ജാലകത്തിലെല Ubuntu Software ടാബിലെല Downloadable from the 

Internet നടിയിലായി കാണുന്ന നാല് കേബാക്സുകളിലും ടിക്ക് മാര്ക്ക് ഉണ്ടന്ന് 
ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

• Other Software ടാബിലെല ഒന്നാമലെത്ത ലെചക്ക് കേബാക്സും  (Canonical 

Partners) മൂന്നാമലെത്ത ലെചക്ക്കേബാക്സും ടിക്ക് ലെചയ്യുക

• Updates ടാബിലെല Install Updates from : ലെല മൂന്ന് ലെചക്ക്കേബാക്സുകളും 
ലെചക്ക് ലെചയ്യുക.
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Additional Drivers ടാബില് എലെതങ്കിലും അഡീഷണല് മൈഡ്രവറുകള് അവിലെട 
കാണുന്നുണ്ടങ്കില് Apply Changes ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ലെചയ്ത് മൈഡ്രവര് ഇന്സ്റ്റാള് 
ലെചയ്യാവുന്നതാണ്.     

ഗ്രാഫിക്സ് മൈഡ്രവറുകളും വയര്ലെലസ് 
മൈഡ്രവറുകളും ഇന്സ്റ്റാള് ലെചയ്യാം. (Install 
graphics drivers)
സിസ്റ്റത്തില്  കേ?ാപമൈററ്റി  ഗ്രാഫിക്സ്  മൈഡ്രവറുകളും  വയര്ലെലസ്  മൈഡ്രവറുകളും  ഇന്സ്റ്റാള്
ലെചയ്യാനും അണ്-ഇന്സ്റ്റാള് ലെചയ്യാനും   സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് AdditionalDrivers.

SystemTools->Administration-->Software&Updates->AdditionalDriversഎന്ന ക്രമത്തില്
ഇത് ഉപകേയാഗിക്കാം.

?കേത്യക ശ്രദ്ധക്ക്:മൈഡ്രവര് ഇന്സ്റ്റാള് ലെചയ്യുന്നതിനായി,ഈ ജാലകത്തിലെല  OtherSoftware

ടാബ് തുറന്ന് പാകേക്കജ് ഇന്ഡക്സ് ലിസ്റ്റ് റീകേലാഡ് ലെചയ്ത് സിസ്റ്റം റീബൂട്ട് ലെചയ്യണം. ഇതിനായി
ഇന്റര്ലെനറ്റ് കണക്ഷന് ആവശ്യമാണ്.
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