
  െകടണ അനിേമഷന േനോട്
Application Graphics Ktoon 2D animation toolkit   എന കമതില േസോഫ് 

 െവയര തറകക. File  െമനവില New Project Click െചയക.    തറന വരന ജോലകതില െപോജകിെന 
 േപര് , FPS(Frame per Second)  എനിവ നലകക. FPS '6'  നലകിയോല മതിയോവം.

        തറന വരന പതലതില െപനസില ടള െസലക് െചയ് ചിതം വരകക.  ൈകെയടകോെത ചിതം 
  വരകോന പേതയകം ശദികേണ.

   കളര ഫില െചയോന Fill color tool  െസലക് െചയക.     ആവശയമോയ കളര െസലക് െചയ് വരച 
  ചിതതിനകത് കിക് െചയക.

   െക ടണ ടള േബോക്

        ഇേപോള നിങള ചിതം വരചത് ഒനോമെത െഫയിമിലോണ് എനത് പേതയകം ഓരകേണ.

         ഇനി ഒനോമെത ഫയിമില മൗസ് േപോയിനര വച് മൗസില ൈററ് കിക് െചയക. Copy Frame എന 

 െപനസില ടള

 െസലകന ടള

  ഫില കളര ടള

െലനസ്

 െഫയിം 1



  ഓപഷനില കിക് െചയക.        േശഷം രണോമെത െഫയിം കിക് െചയ് െഫയിം ആകീവ് ആകിയതിന് 
      േശഷം അവിെട തെന ൈററ് കിക് െചയ് Paste in Frame    എന ഓപഷനില കിക് െചയക.

  ഇേത രീതിയില 3,4,5,6         ഫയിമകളിലം കിക് െചയ് െഫയിം ആകീവ് ആകിയതിന് േശഷം അവിെട 
    തെന ൈററ് കിക് െചയ് Paste in Frame    എന ഓപഷനില കിക് െചയക.

Copy Frame

Paste in Frame

Paste in Frame



      ഇേപോള നോം ഒനോമെത െഫയിമില വരച ചിതം 2,3,4,5,6    എനീ ഫയിമകളില േപസ് െചയ.ഇനി 
           രണോമെത ഫയിമില കിക് െചയ് ആകീവ് ആകിയതിന് േശഷം കോനവോസിലള ചിതം മന് െസപ് 

 മേനോട് നീകക.3,4,5,6         െഫയിമകളം ഇേത കമതില െസലക് െചയ് കോനവോസിലള ചിതം മേനോട് 
നീകക.

    െപോജക് ഇടകിടക് േസവ് െചയോന മറകരത്.(File Save Project Save)

          െപോജക് േസവ് െചയതിന് േശഷം അനിേമഷന എന ടോബില കിക് െചയ് െപോജക് Play െചയിച് 

േനോക.    അനിേമഷന തപികരമോെണങില െപോജക് AVI   ഫയല ആയി എകേസോരട് 

െചേയണതണ്.  ഇതിനോയി File Export Project Video Formats AVI Video     

Frame 2 Frame 3

Frame 4 Frame 5

Frame 6



Scene 1 Next Save    എന രീതിയില േസവ് െചയക.

ജിമ്
       െക ടണില നമകണോയ െചറിെയോര ബദിമട് ചിതം വരകനതിനോയിരന.   ഇതിന് നമക് ജിമ് 

   േസോഫ് െവയറിെന സഹോയം ഉപേയോഗെപടതോം.
Application Graphics Gimp Image Editor    എന കമതില ജിമ് തറകോം. File  െമനവില New

     കിക് െചയേമോള തറന വരന േബോകില Width,Height    എനിവ ൈടപ് െചയ് െകോടകണം.ഇവിെട 
        ശദിേകണത് െക ടണിെല െപോജകിന് നോം നലകിയ അേത Width ഉം,Height  ഉം ആയിരികണം 

നലേകണത്.   ഇവ യഥോകമം 520  380 ആയിരികം.
        ഇേപോള നമക് ലഭിച കോനവോസില ആദയം േവണത് ഒര പശോതല ചിതമോണ്. Paint Brush Tool, 

Pencil Tool, Smudge Tool      എനിവ ഉപേയോഗിച് മേനോഹര മോെയോര ചിതം തയോറോകക.  ഈചിതം 
PNG   േഫോരമോറില േസവ് െചയക.(File  Save  landscape.png)

      െക ടണ േസോഫ് െവയറിേലക് ഈ ചിതം  Import     െചയന കമം  
Insert Bitmap       കിക് െചയ് ആവശയമോയ ചിതം െസലക് െചയ് Open  കിക് െചയക.

      “ഇേപോള ലഭിച ഈ ചിതം ആവശയമോയ െഫയിമകളിേലക് Copy”, ”Paste”െചയക.
         പശോതല ചിതതിന മകളില അനിേമറ് െചയിേകണ ചിതങള ജിമില വരകേമോള അലപം കടി 

ശദിേകണതണ്.



File  െമനവില New        കിക് െചയേമോള തറന വരന കോനവോസില ഒര പതിയ െലയര 
  ഉളെപടതകയോണ് ആദയം െചേയണത്.  ഇതിനോയി Layer  െമനവില New Layer  കിക് െചയേമോള 

   വരന െലയറിലോണ് ചിതം വരേകണത്.        ചിതം വരചതിന് േശഷം ബോക്ഗൗണ് െലയര ഡിലിറ് െചയ്
PNG    േഫോരമോറില ചിതം േസവ് െചയക.

   ഓപണ േഷോട് വീഡിേയോ എഡിറര
        െക ടണിേനയം ജിമിേനയം സഹോയേതോെട നോം തയോറോകി എകേസോരട് െചെയടത സീനകള 

(  വീഡിേയോ ഫയലകള)       ഓപണ േഷോട് വീഡിേയോ എഡിററിെന കടി സഹോയേതോെട കടിേചരത് 
  ൈടറിലകള ഉളെപടതി ഭംഗിയോകോം.

Applcation Sound & Video Open Shot Video Editor   എന കമതില േസോഫ് 
 െവയര തറകക.     െപോജക് ആദയം തെന േസവ് െചയക.   േസവ് െചയേമോള Project profile DV PAL 
 െസലക് െചയക.

File Import Files     ല കിക് െചയ് ആവശയമോയ   വീഡിേയോ ഫയലകള Import െചയക.
      വീഡിേയോ ഫയലകള ഓേരോനോയി ൈടം ൈലനിേലക് ഡോഗ് െചയക.  ൈടറിലകള ഉളെപടതി 

      ആവശയമോയ സംഗീതവം ശബവം ഉളെപടതി െപോജക് എകേസോരട് െചയക.
Profile DVD, Target DVD-PAL, Video profile DV-PAL Quality High  എന രീതിയില 

  െപോജക് എകേസോരട് െചയക
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