
CARTOON  ANIMATION  TRAINING  FOR  STUDENTS ( 4 days)

Lesson 1
    കാരടണ സിനിമയ കഥ കെണതക (  െകാച കഥ),   തിരകഥ തയറാകക,    ോസാറി ോബാരഡ് തയാറാകക, 

  കാരടണ കഥാപാതങെള വരയക,       അവെയ അനിോമറ് െചയക,     കഥാപാതങളക് ശബവം സിനിമയ് 
 സംഗീതവം നലക,          ചലചിതതിന ോപര നലക തടങി സിനിമയെട എലാ ഘടങളം പരിശീലനതില 

ഉളെപടതിയിടണ്.   

  ഉപോയാഗെപടതന ോസാഫ് െവയറകള

GIMP  :    കാരടണ കഥാപാതങെള വരയാന
KToon  :   അനിോമറ് െചയാന
Audacity  :      കഥാപാതങളക് ശബവം സിനിമയ് സംഗീതവം നലകാന
Open Shot Video Editor  :   വീഡിോയാ എഡിറ് െചയാന

KToon       ോസാഫ് െവയര മാതം ഉപോയാഗിചെകാണ്    െചറിയ ഒര ആനിോമഷന (3    െസകന് െകാണ് ഒര പകി 
 പറനോപാകന സീന)  തയാറാകി ോനാകാം. 

Applications --> Graphics --> KTooN:2D Animation Toolkit    എന രീതിയില നമക് ഇത് 
തറകാം.   തറനവരന ജാലകം ശദിക.

Step 1. Close Tip of the day window

Step 2. File --> New --> New project.
Create a new project       എന ോപോരാടകടിയ ഒര െചറിയ ജാലകം തറന വരം.   ഇതില ആവശയമായ വിവരങള 
(Project name, Author, Dimension, Options)  നലി OK   ബടണില കിക് െചയക. ( FPS - frames per 
second.     കാരടണ സിനിമകള സാധാരണയായി 12  fps     ഉം സാധാരണ സിനിമകള 24  fps   ഉം ആണ് 
എടകാറളത്. )    ഇോപാള വനിരികന ജാലകം ശദിക.

     ഒര പകി പറനോപാകന ഭാഗമാണ് ോവണെതങില pencil   ടെളടത് Workspace     ല ഒര പകിയെട ചിതം 
വരയക. Color Palette        ല നിനം ആവശയമായ നിറം െസലക് െചയ് Internal fill   ടളപോയാഗിച് ചിതതിന് 

 നിറം നലാം.  KToon          ോസാഫ് െവയര മാതം ഉപോയാഗികനത െകാണള പരിമിതികള ഈ ഘടതില 
മനസിലാകം.

    െചയെകാണിരികന ഫയല ോസവ് െചയാന മറകരത്. 
  ോസവ് െചയാന : File → Save Project / Save Project As …....

   ഇോപാള നാം വരചിരികനത് Frame 1 ലാണ്. ( Right side bar   െന Exposure sheet   െല Scene 1 െന 
Layer 1  െല Frame 1      െസലക് ആയി നിലകനത് കാണനതിലെട ഇത് മനസിലാകാം.)

3         െസകന് െകാണ് ഒര പകി പറനോപാകന ഭാഗമാണ് നമക് ോവണത്.    ഒര െസകനില 12  െഫയിമകളെട 
   ചലനം എനാണ് നമള എടതിരികനത്.   അതിനാല 3   െസകനില 36  െഫയിമകളാണ് ചലിോകണത്. 

    അതെകാണ് ഒനാമെത െഫയിമിെല ചിതതിെന 36  െഫയിമകളിോലക് െകാണവരണം.



Right click on the 1st Frame → Copy frame → Select 2nd Frame → Right click → Paste 
in frame 
Select 3rd Frame → Right click → Paste in frame 
Select 4th Frame → Right click → Paste in frame 
…................... 
…...................
Select 32nd Frame → Right click → Paste in frame

 ഇോപാള 36      െഫയിമകളിലം ഒനാമെത െഫയിമിെല ചിതം വനിടണാകം.     ഇോപാള നാം കാണനത് 
 മപതിയാറാമെത െഫയിമാണ്.  (     മപതിയാറാമെത െഫയിമാണ് െസലകായി നിലകനത്.  )    ഇനി നാം 

         െചോയണത് രണാമെത െഫയിം മതല മപതിയാറാമെത െഫയിമില വെരയള പകിെയ അലാലം മോമാട് 
 നീകി െവയണം.

          ഇവിെട നാം ശദിോകണ ഒര കാരയം ഒനാമെത െസകന് കഴിയോമാള പകിയെട സാനം എവിെടയായിരികം, 
     രണാമെത െസകന് കഴിയോമാള പകിയെട സാനം എവിെടയായിരികം,    മനാമെത െസകന് കഴിയോമാള 

     പകിയെട സാനം എവിെടയായിരികം എനതിെനകറിച ഒര ധാരണയണായിരികണം.     ഒനാമെത െസകന് 
  കഴിയോമാള നാം Frame 12  ലം,     രണാമെത െസകന് കഴിയോമാള Frame 24  ലം,   മനാമെത െസകന് 
 കഴിയോമാള Frame36  ലം എതിയിരികം.      അതാനാല ഈ മന െഫയിമകെള Key Frames   എന പറയാം. 

      എലാ കീ െഫയിമകളിെലയം പകിയെട സാനം ആദയം കമീകരികാം.     അതിനോശഷം കീ െഫയിമകളകിടയിലള 
    ഫയിമകളിലം പകിയെട സാനവം ദിശയം കമീകരികാം.

      വരചിരികന പകിയെട സാനവം ദിശയം കമീകരികല എങെനയാെണന ോനാകാം.    Frame 1  െസലക് 
െചയക.      നാം വരചിരികന ചിതം Work  space   െന മഥയതിലാകാം.    നമകിതിെന Work  space  െന 

   മോറെതങിലം ഒര ഭാഗോതക് (Right, Left, Up, Down) മാറണം.  Object Selection   ടളില കിക് െചയതിന 
    ോശഷം ഏെതങിലം വരക്സ്പസിലള ഒര object      ല കിക് ചയാല ആ object െസലകാകം.  ഈ അവസയില 

(Click and drag)     അതിെന സാനവം വലിപവം മാറാന സാധികം. (    അെലങില െസലക് െചയതിനോശഷം Key 
Board  െല Arrow Key  കള ഉപോയാഗികാം. )         വീണം ഒനകെട കിക് െചയ് ഏെതങിലം ഒര മലയില കിക് 

    െചയ് ഡാഗ് െചയാല ആ object    െന ദിശ മാറാന സാധികം.    ഈ രിതി അവലംബിചെകാണ് കഥാപാതങളക് 
   വയകമായ ചലനം നലാന സാധികം.       ഇങെന എലാ െഫയിമകളിോലയം ചിതങെള ആവശയമായ സാനങളില 

 കമീകരിചതിനോശഷം Modules   െമനവിെല Animation       ല കിക് െചയാല ലഭികന വിനോഡായിെല play 
     ബടണില കിക് െചയാല അനിോമഷെന ഒര preview  കാണാം.   വീണം Modules   െമനവിെല Drawing 

(Illustration)          ല കിക് െചയാല ലഭികന വിനോഡായില എതിയാല െചയിരികന ഭാഗങളില മാറങള 
     വരതാനം കടതല െഫയിമകള ഉളെപടതാനം മറം സാധികം.

  തയാറാകിയ അനിോമഷെന Export െചയല
File → Export Project → Video Formats → AVI Video or OGV Video or..... → Next → 
Scene 1 → Using the arrow mark transfer Scene 1 to the right side → Next → Save. 

Home   ോഫാളഡറില അനിോമഷന video file വനിടണാകം.



Lesson 2

അനിമേമേഷന് ചിമത്രം തയ്യാറാക്കുന്നതിമനുമുമ്പ് േസ്റ്റാറിമ േബാര്ഡ് തയ്യാറാക്കാന് മേറക്കരുത്. ഒന്നാമേെ അത 
അധ്യായതിമല് വളരെ അരെ ലളരിമതമോയ ഒരു ചിമത്രം നാം വരെച്ചത് Ktoon േസാഫ്റ്റ് െ അവയറിമെ അല ഫ്രയിമമേിമല് 
തെ അന്നയായിമരുന.  ഇനിമ  നാം  തയ്യാറാക്കുന്ന  അനിമേമേഷനുേവണ്ട  ചിമത്രങ്ങളെ അളരല്ലാം  Ktoon  ല് 
വരെയ്ക്കുന്നതിമനു പകരെം  GIMP  ലാണ്  വരെയ്ക്കുന്നത്.  ആമേയുടേടേയുടം  മേയലിമേന്റേയുടം  തലകള,  കാലുകള, 
ഉടേല്, വാല് തുടേങ്ങളിമയവെ അയല്ലാം പ്രത്യേതയകം വരെയ്ക്കണം. 

Applications  Graphics  GIMP Image Editor→ → എന്ന രെീതീയിമല് ജിമമ്പ് തുറക്കാം. 
File  New  Create  a  new  → → എന്ന േപേരൊടുകൂടേിമ  വരുന്ന ഡയേലാഗ്  േബാക്സിമല്  Image  Size 
എന്നതിമല്  Width,  Height  (520  ലും  380 ലും  വളരെ അരെ  കുറവ്  മേതിമ)  എന്നിമവ ആവശ്യാനുസരെണം 
മോറ്റിമയതിമനുേശ്ഷം  Advanced  Options  എന്നതിമല്  ക്ലിമക്ക്  െ അചയ്ത്  Fill  with  എന്നതിമല് 
Transparency െ അസലക്ട് െ അചയ്ത് O K ബട്ടണിമല് ക്ലിമക്ക് െ അചയ്യുക.   തുടേര്ന്ന് മുയലിമെ അന്റേ തലഭാഗം മോത്രം 
വരെയ്ക്കുക. ഇതിമെ അന png േഫാര്മോറ്റിമല് േസവ് െ അചയ്യുക. ഇങ്ങളെ അന കഥാപാത്രങ്ങളളുടെ അടേ വയതയസ്ത ഭാഗങ്ങളള 
ഓരേരൊനം വരെച്ച് png േഫാര്മോറ്റിമല് ഒരു േഫാളഡറിമല് േസവ് െ അചയ്തു വയ്ക്കുക. (Desktop ല് Images 
എന്ന േഫാളഡറിമലാണ് ഞാന് ചിമത്രങ്ങളള േസവ് െ അചയ്തുവച്ചിമരെിമക്കുന്നത്. )  ധ്ാരൊളരം സമേയെ അമേടുത് 
വളരെ അരെ  മേേനാഹരെമോയിമ  ആമേയുടേടേയുടം  മുയലിമേന്റേയുടം  ശ്രെീരെ  ഭാഗങ്ങളള  വരെയ്ക്കാന്  സാധ്ാക്കും. 
അനിമേമേഷന് നിമര്മ്മാണതിമെ അന്റേ വളരെ അരെ പ്രത്യധ്ാനെ അപ്പെട്ട േജാലിമയാണ് ജിമമ്പിമലൂടെ അടേ നാം െ അചയ്യുന്നത്. 

ജിമമ്പിമല് മേേനാഹരെമോയ ഒരു  background  (േസ്റ്റാറിമ  േബാര്ഡിമന്  േയാജിമച്ച)  വരെയ്ക്കുക.  Ktoon  െ അല 
ഫ്രയിമമേിമെ അന്റേ  അെ അത  അളരവു  തെ അന്നയായിമരെിമക്കണം  (Dimension  X  :520  Y  :  380  )  ജിമമ്പിമലും 
എടുേക്കണ്ടത്. 

ഇനിമ നമുക്ക്  KToon ജാലകം തുറക്കാം.  െ അമേനുബാറിമെ അല Insert  Bitmap → എന്ന ക്രമേതിമല് ക്ലിമക്ക് 
െ അചയ.  അേപ്പൊള ലഭിമക്കുന്ന  Import an image  എന്ന േപേരൊടുകൂടേിമ വരുന്ന ഡയേലാഗ് േബാക്സിമല് 
നിമനം നമ്മള ജിമമ്പിമല് തയ്യാറാക്കിമവച്ചിമരെിമക്കുന്ന ചിമത്രം (background image) െ അസലക്ട് െ അചയ്ത് open 
ബട്ടണിമല് ക്ലിമക്ക്  െ അചയ്താല്  KToon  ജാലകതിമെ അല ഒന്നാമേെ അത  ഫ്രയിമമേിമല്  background  ചിമത്രം 
വരും. (നമ്മള ജിമമ്പിമല് തയ്യാറാക്കിമയ ചിമത്രതിമെ അന്റേ  size,   KToon  െ അല വര്ക്ക് േസ്പേസിമേനക്കാള 
കൂടുതലാെ അണങ്കിമല്  Image  is  bigger  than  workspace.  Do  you  want  to  resize  it  ?  എന്ന 
Information വരും. അേപ്പൊള Yes ബട്ടണിമല് ക്ലിമക്ക് െ അചയ്താല് മേതിമ. ) 

ഇടേതു വശ്ത്തുനിമനം Object Selection ടൂളെ അളരടുത് വര്ക്ക് േസ്പേസിമലുള്ള background image ല് ക്ലിമക്ക് 
െ അചയ്താല് അത് െ അസല്ക്ടാവുയുടം ഏതെ അതങ്കിമലും ഒരു മൂലയിമല് ക്ലിമക്ക് െ അചയ്ത് ഡ്രാഗ്ഗ് െ അചയ്താല് background 
image െ അന്റേ size മോറുകയുടം െ അചയ്യും. 

മുയലിമെ അന്റേ തല, െ അചവിമ, വാല്, മുന്പിമെ അല രെണ്ട് കാലുകള, പുറകിമെ അല ഒരു കാല് ഇവെ അയല്ലാംപ്രത്യേതയകം 
വരെച്ചിമട്ടുണ്ടാകും.  മുന്പ് പറഞ്ഞരെീതിമയിമല് ( Insert  Bitmap)  → എല്ലാ ചിമത്രങ്ങളേളരയുടം െ അകാണ്ടുവന്ന് 
ശ്രദ്ധാപൂര്വ്വം ക്രമേീകരെിമക്കുക. ഇതുേപാെ അല ആമേയുടെ അടേ ശ്രെീരെഭാഗങ്ങളളുടം ക്രമേീകരെിമക്കുക. എത്ര െ അസക്കന്റേ് 
െ അകാണ്ടാേണാ ഒന്നാമേെ അത സീന് പൂര്തീകരെിമേക്കണ്ടത് അതിമനനുസരെിമച്ച്  ( 5 Sec = 5 x 12 =60 
frames), അത്രയുടം െ അഫ്രയിമമുകളരിമേലക്ക് ഒന്നാമേെ അത െ അഫ്രയിമമേിമലുള്ളതിമെ അന െ അകാണ്ടുവരെണം. 
(Right  click on the 1st Frame  → Copy  frame  → Select 2nd Frame  → Right  click → 
Paste in frame 



Select 3rd Frame  → Right click  → Paste in frame 
Select 4th Frame  → Right click  → Paste in frame
…. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
…. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ഇേപ്പൊള എല്ലാ െ അഫ്രയിമമുകളരിമലും ഒന്നാമേെ അത െ അഫ്രയിമമേിമലുള്ള ചിമത്രങ്ങളള വന്നിമട്ടുണ്ടാകും.ഇനിമ  നാം 
െ അചേയ്യണ്ടത്  രെണ്ടാമേെ അത  െ അഫ്രയിമം  മുതല്  അവസാനെ അത  െ അഫ്രയിമമേിമല്  വെ അരെയുടള്ള  ചിമത്രങ്ങളെ അളര 
അല്പാല്പം മുേമ്പാട്ട് നീക്കിമ െ അവയ്ക്കണം. Object Selection ടൂളളരിമല് ക്ലിമക്ക് െ അചയ്തതിമനു േശ്ഷം ഏതെ അതങ്കിമലും 
വര്ക്ക്സ്പസിമലുള്ള  ഒരു  object  ല്  ക്ലിമക്ക്  ചയ്താല്  ആ  object  െ അസലക്ടാകും.ഈ  അവസ്ഥയിമല് 
(Click and drag)അതിമെ അന്റേ സ്ഥാനവും വലിമപ്പെവും മോറ്റാന് സാധ്ിമക്കും. വീണ്ടും ഒനകൂെ അടേ ക്ലിമക്ക് െ അചയ്ത് 
ഏതെ അതങ്കിമലും ഒരു മൂലയിമല് ക്ലിമക്ക് െ അചയ്ത് ഡ്രാഗ് െ അചയ്താല് ആ object  െ അന്റേ ദിമശ് മോറ്റാന് സാധ്ിമക്കും. 
ഈ രെിമതിമ അവലംബിമച്ചുകെ അകാണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളളക്ക് വയക്തമോയ ചലനം നല്കാന് സാധ്ിമക്കും. ഇങ്ങളെ അന 
എല്ലാ െ അഫ്രയിമമുകളരിമേലയുടം ചിമത്രങ്ങളെ അളര ആവശ്യമോയ സ്ഥാനങ്ങളളരിമല് ക്രമേീകരെിമക്കുക. കൂടുതല് സമേയം 
െ അചലവഴിമച്ചുകെ അകാണ്ട്  ശ്രദ്ധാപൂര്വ്വം  ക്രമേീകരെിമക്കുകയാെ അണങ്കിമല്  മേേനാഹരെമോയ  അനിമേമേഷന് 
ചിമത്രങ്ങളള നിമര്മ്മിമക്കാന് സാധ്ിമക്കും. 

Lesson 3

കഴിമഞ്ഞ അധ്യായതിമല് സൂചിമപ്പെിമച്ച രെീതിമയിമല് െ അചറിമെ അയാരു കഥയ്ക്കനുസരെണമോയിമ മൂേന്നാ നാേലാ 
അനിമേമേഷനുകള തയ്യാറാക്കിമയിമട്ടുണ്ടാകുെ അമേന്ന് കരുതുന.  ആമേയുടം മുയലും കഥയുടമോയിമ ബന്ധപ്പെ അപ്പെട്ട് 4 
അനിമേമേഷനുകളരാണ്  തയ്യാറാക്കിമയിമട്ടുള്ളത്. ants1.avi,  ants2.avi,  ants3.avi,  ants4.avi  എന്നീ 
േപരുകളരിമല് Desktop ലുള്ള Ants  എന്ന േഫാളഡറിമലാണ് Save െ അചയ്തിമരെിമക്കുന്നത്.  അടുതതായിമ 
നമുക്ക്  ഈ  കഥയിമെ അല  കഥാപാത്രങ്ങളളക്കാവശ്യമോയ  ശ്ബ്ദം   െ അറേക്കാര്ഡ്  െ അചയ്യാം.   ശ്ബ്ദം 
െ അറേക്കാര്ഡ്  െ അചയ്യാനും  എഡിമറ്റ്  െ അചയ്യാനും  േവണ്ടിമ  ഉപേയാഗിമക്കുന്ന  ഒരു  സവതന്ത്ര  േസാഫ്റ്റ് 
െ അവയറാണ് Audacity.

Applications  Sound & Video Audacity → → എന്ന ക്രമേതിമല് ഇതു തുറക്കാം. 

Welcome to Audacity  എന്ന േപേരൊടുകൂടേിമ വരെിമന്ന ഡയേലാഗ് േബാക്സിമെ അല OK ബട്ടണിമല് ക്ലിമക്ക് 
െ അചയ്യുക. 
ടൂളള ബാറിമല് കാണുന്ന ടൂളളുടകേളരാേരൊനം എന്തിമനുള്ളതാെ അണന്ന് മേനസ്സിമലാക്കാന്  മേൗസ് േപായിമന്റേര് 
െ അകാണ്ടുവന്ന് നിമരെീക്ഷിമക്കുക.  (Pause,  Play,  Stop,  Skip to Start,  Skip to End,  Record  ,..)
കമ്പയൂട്ടര്  സിമസ്റ്റവുമോയിമ  Headset  കണക്ട്  െ അചയ്യുക.   Start  ബട്ടണ്  ക്ലിമക്ക്  െ അചയ്തതിമനുേശ്ഷം 
അവശ്യമോയ ഡയേലാഗുകള പറഞ്ഞുനേനാക.  

െ അറേക്കാര്ഡിമംഗ് പൂര്തിമയായാല് Stop ബട്ടണിമല് ക്ലിമക്ക് െ അചയ്തതിമനുേശ്ഷം Play ബട്ടണിമല് ക്ലിമക്ക് 
െ അചയ്ത് േനാക.

(ശ്ബ്ദം െ അറേക്കാര്ഡ് ആകുന്നിമെ അല്ലങ്കിമല്  System  Administration  Sound  → → എന്ന ക്രമേതിമല് 
ക്ലിമക്ക് െ അചയ്യുേമ്പാള ലഭിമക്കുന്ന  Sound Preferences ഡയേലാഗ് േബാക്സിമല്  Input  ടോബ് െ അസലക്ട് 
െ അചയ്ത് Input Volume കൂട്ടിമയാല് മേതിമ.)



ഈ ഫയലിമെ അല ആവശ്യമേിമല്ലാത ഭാഗങ്ങളള Selection tool ഉപേയാഗിമച്ച് െ അസലക്ട് െ അചയ്തതിമനുേശ്ഷം 
Delete െ അചയ്യാം.  

േസവ് െ അചയ്യാന് : File  Save Project / Save Project As → എന്ന ക്രമേതിമലും,
എക്സ്പേസ്പോര്ട്ട് െ അചയ്യാന് : File  Export  .→ → …
എക്സ്പേസ്പോര്ട്ട്  െ അചയ്തേപ്പൊള  ലഭിമച്ച  Audio ഫയല്  വീഡിമേയാ  ഫയലുകള  സൂക്ഷിമച്ചിമരെിമക്കുന്ന 
േഫാളഡറിമേലക്ക് മോറ്റിമ വയ്ക്കുക.  

Ktoon  േസാഫ്റ്റ്  െ അവയര് ഉപേയാഗിമച്ച്  തയ്യാറാക്കിമയ വീഡിമേയാ ഫയലുകളുടം  Audacity   േസാഫ്റ്റ് 
െ അവയര് ഉപേയാഗിമച്ച്  തയ്യാറാക്കിമയ  Audio  ഫയലുകളുടം  Open Shot  Video Editor  ഉപേയാഗിമച്ച് 
നമുക്ക് എഡിമറ്റ് െ അചയ്യാം.

Applications  Sound & video  Open Shot Video Editor  → → എന്ന ക്രമേതിമല് ഇതു തുറക്കാം.   

നമ്മുടെ അടേ േഫാളഡറിമലുള്ള Video,  audio ഫയലുകെ അളര File  Import Files → എന്ന ക്രമേതിമല് ( ടൂളള 
ബാറിമലുള്ള Import Files ബട്ടണിമല് ക്ലിമക്ക് െ അചേയ്താ)  Project Files ഭാഗേതക്ക് െ അകാണ്ടുവരൊം.  

നമ്മള എഡിമറ്റ് െ അചയ്യാന് േപാകുന്ന ചിമത്രീകരെണതിമന് ൈടേറ്റിമലുകള നല്കാന് െ അമേനുബാറിമെ അല Title → 
New Title എന്ന ക്രമേതിമല് ക്ലിമക്ക് െ അചയ്യുക. അേപ്പൊള ലഭിമക്കുന്ന Title Editor ജാലകതിമെ അന്റേ വലതു 
വശ്െ അത ബൗക്സിമല് നിമന്ന്  Title  Template  െ അതരെെ അഞ്ഞടുത്  Create  New Title  ടോബിമല് ക്ലിമക്ക് 
െ അചയ്ത് ൈടേറ്റിമലിമന് േപരെ് നല്കിമ    O K  ബട്ടണിമല് ക്ലിമക്ക് െ അചയ്യുക.  തുടേര്ന്ന് വരുന്ന ജാലകതിമല് 
ആവശ്യമോയ ൈടേറ്റിമലുകള നല്കിമ Apply ബട്ടണിമല് ക്ലിമക്ക് െ അചയ്യുേമ്പാള വീണ്ടും വരുന്ന ജാലകതിമല് 
Apply ബട്ടണിമല് ക്ലിമക്ക് െ അചയ്യുക. 

ഇേപ്പൊള തയ്യാറായ  Title  ഫയലും െ അതാട്ടുമുമ്പ്  Import  െ അചയ്ത  Video,  audio  ഫയലുകളക്ക് താെ അഴ 
വന്നിമട്ടുണ്ടാകും.  

ഇങ്ങളെ അന െ അകാണ്ടുവന്ന  Title  ഫയലും,  Video  ഫയലുകളുടം താെ അഴയുടള്ള ൈടേൈലനിമെ അല മുകളരിമെ അല 
ട്രാക്കിമേലക്ക് വലിമച്ചിമടുക.  െ അതട്ടുേതാെ അഴയുടള്ള ട്രാക്കിമേലക്ക്  audio  ഫയലുകളുടം  വലിമച്ചിമടുക.  ഈ 
ട്രാക്കിമല്  െ അവച്ചാണ്  ഫയലുകെ അളര  മുറിമക്കുകെ അയ  കൂട്ടിമേച്ചര്ക്കുകേയാ  െ അചയ്യുന്നത്.   Video  Preview 
ഭാഗത്തുള്ള  Play  ബട്ടണിമല് ക്ലിമക്ക് െ അചേയ്താ  Play Back Curzor  ചലിമപ്പെിമേച്ചാ ഒഴിമവാക്കാണ്ട ഭാഗം 
കെ അണ്ടതാം.   ടൂളള േബാക്സിമല് നിമനം  Razor Tool െ അസലക്ട് െ അചയ്ത് മുറിമേക്കണ്ട ഭാഗം ക്ലിമക്ക് െ അചയ്യുക. 
Arrow Tool  െ അസലക്ട് െ അചയ്ത്  ഒഴിമവാേക്കണ്ട  Video Clip  ല്  Right Click  െ അചയ്ത്  Remove Clip 
ക്ലിമക്ക് െ അചയ്താല് ആ ഭാഗം ഒഴിമവാകും.  

േസവ് െ അചയ്യാന് : File  Save Project / Save Project As → എന്ന ക്രമേതിമലും,
എക്സ്പേസ്പോര്ട്ട് െ അചയ്യാന് : File  Export Video  .→ → …
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