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1.       ചിതങളള ഒറിജിനല ോഫാളഡറിെന ോകാപി എടത് അതില Right 
Click  െചയ് open in Terminal   വഴി െടരമിനല തറകക. 

mogrify -type Grayscale *.* 

      എന കമാന് ോകാപി ോപസ് െചയ് എനര െചയക.      ഇനി ചിതങള ബാക് ആന് ൈവറ് ആകനത് 
    ോഫാളഡര തറന് ോനരിട കണ് ആസവദികാം.

   ഇതിെനെയാപം തെന ഫയല resize    െചയണെമനെണങില താെഴയള കമാന് ഉപോയാഗികാം

mogrify -type Grayscale -resize 95x90 *.* 

95x90  എനത് pixel ആണ്.      ഈഅളവിന് പകരം ആവശയമായ ൈസസ് നലകക.  എനാല ഓോരാ 
     ോഫാോടായം മാനവലായി ോകാപ് െചയനതാണ് കടതല സരകിതം. 

NB: imagemagick      എന ോസാഫ്െവയറിെന സഹായോതാെടയാണ് ഈ കണെവരഷന നടനത്. ഇത് 
   നമെട സിസതിലോണാ എനറിയാന System-Administration-Synaptic Package Manager  െല Quick 

Search  ല imagemagick     എന നലകി െസരച െചയ ോനാകക.    റിസലടിലഈ ോപരിെനാപം പച 
     ചതരം കാണനെണങിലഈ ോസാഫ്െവയര നമെട സിസതിലണ്.  െവളത ചതരമാെണങില 
    അതില ൈററ് കിക് െചയ് mark for installation  നലകി apply  െചയാല installation നടകം. തടരന് 
   മകളിെല വിദയ പരീകിച ോനാകാം.

Imagemagick    െന കറിച് കടതലറിയാന   ഇവിെട കിക് െചയ

   ോഫാോടാ ോകാപ് െചയന വിധം

1.            ോഫാളഡറിെല കറച ചിതങള ഡാഗ് െചയ് െസലക് െചയ ോശഷം ൈററ് കിക് െചയ് gThumb 
Image Viewer തറകക.
2.         വലത വശെത ചതരതില കാണന ചിതങളിെലാനില ഡബിള കിക് െചയ് തറകക. മകളിെല 

  െമനവില നിനം image-crop    എന കമതില കിക് െചയക.
3.     വലത വശത തറകെപടന മാരജിനില Aspect Ratio  എനത് custom  ആകിെകാടകകയം അതിന 

   താെഴയള രണ് ോബാകകളിലം 25  എനം 25  എനം നലകക.

     മലപറം ജിലയിെല വളാോഞരി സവോദശിയം ഇടകി ഐടി@    സള െപാജകിെല മാസര െടയിനറമായ 
എ.പി.        അഷറഫ് സാറില നിന ലഭിച കണവരസീന എന ോസാഫ്െവയറിെനകറിചള വിവരങള 
ോനാകാം.      ഒര ോഫാളഡറിനളിെല മഴവന ഇോമജകളം ഒരമിച്  format    മാറകോയാ  resize   െചയകോയാ   

 െചയനതിനായി  converseen    എന ോസാഫ്   െവയര ഉപോയാഗികാം  . Digital Camera ഉപോയാഗിച് 

http://en.wikipedia.org/wiki/ImageMagick
http://www.imagemagick.org/script/convert.php
http://3.bp.blogspot.com/-cXXy5KuRF9w/TnNVz-9CbvI/AAAAAAAAA_U/oFqWe3l7xGk/s1600/converseen.png


    എടത ോഫാോടാകള ഇത് ഉപോയാഗിച് െചറതാകാവനതാണ്.  മലപറം ഐടി@  സള മാസര 
      െടയിനറായ ഹൈസനാര സാറാണ് ഈ ോസാഫ്െവയറിെനകറിച് വിവരം നലകിയത്.  ഉബണവില ഇത് 

         ഇനസാള െചയനതിനായി താെഴ കാണന കമാനകള ഓോരാനായി െടരമിനലില ൈടപ് െചയ് Enter 
െചയക. (       ഇവിെട നിന് ോകാപിെയടത് െടരമിനലില ോപസ െചയാലം മതി.)

sudo add-apt-repository ppa:faster3ck/converseen
sudo apt-get update
sudo apt-get install converseen

(    വിനോഡാസിന ോവണിയള ോവരഷന ഇവിെടയണ്)
  ഇനസോലഷന ോശഷം Application-Graphics-Converseen തറകക.

Add images   കിക് െചയ് image folder  െസലക് െചയക. Ctrl,A  എനീ keys  ഉപോയാഗിച് എലാ
images    ഉം ഒരമിച് െസലക് െചയാവനതാണ്.  ോശഷം open  കിക് െചയക. check all  കിക് െചയ

 ോശഷം convert to   എനതിെല നിനം file format  െസലക് െചയക.

Resize    െചയനതിനായി ഇടത ഭാഗതള dimensions  എനതില %  മാറി px ആകി 
width, height  ഇവ കമീകരികക. (Size 100kb   യില താെഴ കമീകരികനതിനായി 
width, height  ഇവ 800, 600  ആകിയാല മതി.) Save in  എനതില folder െസലക് 
െചയക.  ോശഷം convert   എനതില കിക് െചയക.   െസലക് െചയിടള ോഫാളഡറിോലക് 

 ഇോമജകള Convert ആയിടണാകം.

ശദികക:   വയതയസ വലിപമള ോഫാോടാകെളയാണ് 
 െചറതാോകണെതങില width, height   ഇവ നലകാെത % 

  മാതം നലകിയാല മതി.  ബീന ഉദാഹരണസഹിതം 
   കമന് ോബാകില അത് വയകമാകിയിടണ്.

 വയതയസ resolution   ഉള ഒര portrait  ചിതവം ഒര 
landscape   ചിതവം ഒനിച resize  െചയന .

    …ചിതങള താെഴ .........

http://downloads.sourceforge.net/project/converseen/Converseen/Converseen%200.4/0.4.6/Converseen-0.4.6-win32-setup.exe?r=&ts=1316230090&use_mirror=nchc
http://1.bp.blogspot.com/-qbKlyihjIYQ/TnNOvCXH2VI/AAAAAAAAA-8/wIrxNeNDCMs/s1600/001.png


 

 

രണിനം pixel 200 X 150  െകാടതോപാള കിടിയ output  താെഴ



 

 

രണിെനയം % 50  െകാടതോപാള കിടിയ output താെഴ 

 

 
     അോപാള വയതയസ തരം ചിതങള ഒനിച resize  െചയോമാള pixel   എടകനതിലം നലത് % 

 എടകനതാണ് .

       ോസാരടസിനായി അപ് ോലാഡ് െചയാനാെണങില ോഫാോടായെട ഫയല ൈസസ് 100 െക.ബി 
 യില താെഴയാവണം.
 ഒപം

width =400
height=400

 ആണ് ൈസസ്...  അതായത് 400x400
…...COURTESY – MATHS BLOG & TEAM  -----------R.PRESANNA KUMAR


