
1.     രണു തരം ചിതഫയലുകള
 െവകടര ചിതഫയല  റാസര ചിതഫയല

  വലുതാകിയാലും വയകത നഷടെപടുനില,   വലുതാകിയാല വയകത നഷടെപടുനു,
കാരണം,   വലുതാകുംോതാറും നിറം നലകെപട  കാരണം,  വലുതാകുോമാള ചതുരങള
ചതുരങളുെട/   ബിനുകളുെട എണവും കൂടുനു. /  ബിനുകള വലുതാകെപടുകയാണ്

 െചയുനത്.
Eg:- Inkscape, Open Office Draw, Dia മുതലായ Eg:- GIMP Image Editor
          ഓപണ ോസാഴസ് ോസാഫറെവയറുകള,
        Coral Draw, Adobe Illustrator...

2.   Inkscape Vector Graphics Editor     ജാലകവും പധാന ടൂളുകളും

3.   Inkscape-  ല save  െചയുോമാള default     ആയി ോസവ് െചയെപടുന ോഫാരമാറ് ?    
.svg  (Scalable Vector Graphics)

   [     ഇതിെന റാസറര ഫയലാകി മാറാന File – Export Bitmap – Selection –    – ഫയലിന് ോപര് നലകുക Export]
4.   പവരതനം - 1    
     600 X 150 pixles    വലിപതില ഈ  ോലാോഗാ തയാറാകുക .

• Applications – Graphics – Inkscape Vector Graphics Editor    എനകമതില Inkscape തുറകുക
• File – Document Properties – Custom size   ല Width 600, Height 150  നലകുക
• Create rectangle Tool  ഉപോയാഗിച് 3  ചതുരം വരയുക.     ഓോരാനും െസലക് െചയത് Tools Control Bar

 െല H, W   ചതുരങളില ആവശയമായ size   നലകി വലിപം കൃതയമാകാം.
•        ഓോരാ ചതുരവും െസലക് െചയത് അനുോയാജയമായ നിറം നലകുക.
• Text Tool  വഴി IT @ School        എന് ൈടപു െചയത് അനുോയാജയമായ നിറം നലകിയ ോശഷം Select 

Tool  ഉപോയാഗിച് Text   െന ചതുരങളിോലക് കമീകരികുക.
• Edit – Select All     വഴി മുഴുവനും െസലക് െചയത് Object – Group  െചയത് ഒനാകുക. 

Select & transform Tool      െസലക് െചയത് വലുതാകാനും െറാോടറ് െചയാനും
Edit paths by nodes Tool     ഒബജകിെന ഇഷമുള രീതിയിോലക് മാറാന

Zoom in or out    വലുതാകാനും െചറുതാകാനും

Create rectangles & squares   ചതുരം വരയാന

Create circles, ellipses & arcs     വൃതോമാ അരദവൃതോമാ ചാപോമാ വരയാന

Draw freehand / Pencil Tool  െപനസില വരയ്

Draw Bezier curves & straight lines    നീണ വരോയാ രൂപങോളാ നിരമികാന

Text Tool  അകരം ഉളെപടുതാന

Gradient Tool    ഒനിലകൂടുതല നിറങെള ലയിപിചു ോചരകാന



•  Save െചയുക

5.   പവരതനം - 2
 തിമാനരൂപങള നിരമികുക      

 
• Applications – Graphics – Inkscape Vector Graphics Editor    എനകമതില Inkscape തുറകുക
• Create circles Tool    ഉപോയാഗിച് ഒരു വൃതം വരയുക.   അനുോയാജയമായ നിറം നലകുക.
• Gradient Tool   െസലക് െചയുക.   ഇോപാള മുകളിെല Tools Control Bar    ല വനവയില നിനും Create

Radial Gradient  െസലക് െചയുക.     വൃതതിനുളില ഡബിള കിക് െചയുോമാള gradient ലഭികും.
• Edit path by node    എന ടൂള ഉപോയാഗിച് gradient      മായി ബനെപട മൂന് ോനാഡുകളിെല മധയ ഭാഗ

          െത ചതുര ോനാഡ് െസലക് െചയത് കളര െപലറില നിനും ഒരു നിറം െതരെഞടുകുക.
       മോറെതങിലും ഒരു ോനാഡ് െസലക് െചയത് ോവെറാരു നിറം െതരെഞടുകുക.  ോനാഡുകള ചലിപി

 ച് തിമാനദൃശയമാകുക.
• Save െചയുക

[Create rectangles Tool  ഉം Create circles Tool    ഉപോയാഗിച് വൃതസതംഭവും Pencil Tool ഉപോയാഗിച്
  വൃതസതൂപികയും നിരമികാവുനതാണ്]

6.   പവരതനം - 3
  അമീബയുെട രൂപം വരയല

• Applications – Graphics – Inkscape Vector Graphics Editor    എനകമതില Inkscape തുറകുക
• Draw Bezier line      ടൂള ഉപോയാഗിച് ഒരു ബഹുഭുജം വരയുക.
• Edit path by node   എന ടൂള എടുത്,    ോനാഡുകളകിടയിെലസലത് െവച്

  മൗസ് െകാണ് drag െചയത്,      ഓോരാ വശവും അനുോയാജയമായ രീതിയില വളച്
 അമീബയുെട രൂപതിോലകാകുക.

• Create circles Tool     ഉപോയാഗിച് ോകാശമരമവും ോഫനവും വരയുക. Gradient Tool  ഉപോയാഗിച്
  അനുോയാജയമായ നിറം നലകുക.

• Object –  Fill and stroke     ടൂള ഉപോയാഗിച് ോകാശദവയതിനു ോയാജിച Gradient  നിറം നലകുക.
• Text Tool   എടുത് ഭാഗങളഅടയാളെപടുതുക.
• Edit – Duplicate   െചയത ോശഷം Select Tool   െകാണ് drag  െചയത് പകരെപടുകുക.
• Save െചയുക

7.   പവരതനം - 4
   ോഗറ് കമാനം നിരമികല

• Applications – Graphics – Inkscape Vector Graphics Editor    എനകമതില Inkscape തുറകുക
• Create circles Tool    ഉപോയാഗിച് ഒരു വൃതം വരയുക.
• Edit path by node       എന ടൂള എടുത് വൃതതില കിക് െചയത ോശഷം,  വൃതാകാര handle പിടിച്

 വൃതെതഅരദവൃതമാകുക.
•   രണു തവണ Edit – Duplicate     െചയത ോശഷം ഓോരാനും വലിപം കുറച്

   ചിതതിോലതുോപാെല മൂന് അരദവൃതങളായി കമീകരികുക.
• Text Tool       എടുത് സകൂളിെന ോപര് താെഴ ൈടപു െചയുക.
•      മധയഭാഗെതഅരദവൃതം െസലക് െചയത് Shift Key  അമരതി,    ൈടപു െചയത ോപരും

 െസലക് െചയുക. Text – Put on path   കിക് െചയതാല Text    ആ അരദവൃതതിോലക് എതും.
•      മധയഭാഗെതഅരദവൃതം മാതം െസലക് െചയത് Object –  Fill and stroke   ടൂള ഉപോയാഗിച്

     സോടാക് കളറും ഫില കളറും ഒഴിവാകുക (No Paint എടുത്).
•       മറ് രണ് അരദവൃതങള െസലക് െചയത് Path – Difference   ല കിക് െചയത്,   ോചരന്

  നിലകുനെതാഴിചുള ഭാഗം കളയുക.
• File – Export Bitmap  ഉപോയാഗിച്  .png  ോഫാരമാറില Save െചയുക. (  ഇത് zoom in  െചയത് ോനാകൂ)

8.   പവരതനം - 5
 പൂകള വരയാം

• Pencil Tool (Draw freehand lines Tool)       എടുത് മുകളിലും താെഴയും കിക് െചയത് ഒരു െചറിയ 
വരയുണാകുക.

•     െസലക് െചയതഈ വര Edit – Clone – Create Tiled Clones – Symmetry   ടാബില നിനും
PM : reflection  ഉം Row,Column  ല 1x2  ഉം നലകി,  Create    കിക് െചയത് വിനോഡാ അടയുക.

•    വര െസലക് െചയത് Edit – Clone – Select original ആകുക. 
• Edit – Path by nodes       എടുത് വരയില പിടിച് ഒരു വശോതക് വലികുോമാള ഇതളുോപാെലയാകും.

Ctrl + A          വഴി ഇതളിെന രണുഭാഗവും െസലക് െചയത് ഒരു നിറം നലകി, Edit – Clone – Unlink Clone 



െതരെഞടുത്, Path – Union    നലകി നിറമുള ഒറ ഇതളാകുക.
•    ഇതള െസലക് െചയത് Edit – Duplicate  വഴി 4   ഇതളുകെളങിലും ഉണാകി, Object – Rotate കൂടി

 ഉപോയാഗിച് ,     ഒരു പൂവിെന ആകൃതിയില നിരതി െവകുക.
• Ctrl + A      വഴി എലാം െസലക് െചയത് Path – Union  നലകി ഒനാകുക.  Edit – Duplicate എടുത്

Object – Transform – Rotate     ലആവശയതിന് ഡിഗി നലകി തിരികുക.  ആദയ 4   ഇതളുകളുെട മീെത
   പകരെപടുതഈഇതളുകള വയുക.      എലാം െസലക് െചയത് Path – Union  നലകി ഒനാകുക.

•  ഈ step    ആവരതിച് ഇതളുകളുെട എണം കൂടാം.   
•  Save െചയുക.

                     Inkscape ല    നാം ഉപോയാഗിച ചില Menu ഫങഷനുകള
Edit – Duplicate    -                  ോകാപിെയടുകാന Edit – Clone   -   തനിപകരെപടുകാന
Object – Group      -                       ഒരുമിപികാന Path – Union  -    ഒറ ഒബജകാകാന
Text – Put on path  -    ഒബജകിെന പാതയുെട ആകൃതിയില text  കമീകരികാന

 


