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ആമുഖല

 ലലിറലില്കകൈററ്റ്സറ്റ്  പദ്ധതലിയലില്  അഅംഗങ്ങളളാവുന്നതലിലൂടടെ   വലിവലിധങ്ങളളായ

പരലിശശീലനളാനുഭവങ്ങളലിലൂടടെ  കൈടെന്നുപപളാകൈളാനുള്ള  അവസരമളാണറ്റ്   ഓപരളാ  വലിദദളാര്ഥലികഅം

കകൈവന്നലിരലികന്നതറ്റ്.  മലയളാളഅം  കടെപലിങറ്റ്  മുതല്  ഡലി.ടെലി.പലി.  കൈപമളാസലിങറ്റ്  വടരയഅം  ഇപമജറ്റ്

എഡലിറലിങറ്റ് മുതല് വശീഡലിപയളാ/ഓഡലിപയളാ എഡലിറലിങറ്റ്,  അനലിപമഷന് വടരയഅം ടഗയലിഅം നലിര്മളാണഅം

മുതല്  ടമളാകബൈല്  ആപറ്റ്  നലിര്മളാണഅം,  പറളാപബൈളാടലികറ്റ്   എന്നലിങ്ങടന  വലിവലിധ  പമഖലകൈള

ഉളടകളാള്ളുന്നവയളാണറ്റ് ലലിറലില്കകൈററ്റ്സറ്റ് പദ്ധതലിയലിടല പരലിശശീലനപ്രവര്ത്തനങ്ങള. 

യൂണലിററ്റ്  തല  പരലിശശീലനഅം,  കൈദളാമ്പുകൈള,  വലിദഗറ്റ്ധരുടടെ  കളാസുകൈള  എന്നലിങ്ങടന  മൂന്നറ്റ്

തലത്തലിലുള്ള  പരലിശശീലനപ്രവര്ത്തനങ്ങളലിലൂടടെയളാണറ്റ്   ഈ  പമഖലകൈള  അഅംഗങ്ങള

പരലിചയടപടുന്നതറ്റ്.  ഇതലില്  സബൈറ്റ് ജലിലളാ-ജലില-സഅംസളാന  കൈദളാമ്പുകൈളലിലുഅം   പരലിശശീലനങ്ങളലിലുഅം

പടങ്കെടുകളാനുള്ള  അവസരഅം തലിരടഞ്ഞെടുത്ത വലിദദളാര്ഥലികൈളകറ്റ്  മളാത്രമളാണറ്റ്  ലഭലികന്നടതങ്കെലിലുഅം

പ്രസറ്റ്തുത കൈദളാമ്പുകൈളലില് പടങ്കെടുത്ത വലിദദളാര്ഥലികൈടള ഉപപയളാഗടപടുത്തലി  മറ്റുള്ളവര്കഅം ഉയര്ന്ന

പമഖലകൈള  പരലിചയടപടുന്നതലിനുള്ള  ക്രമശീകൈരണങ്ങള   യൂണലിററ്റ്തലത്തലില്  ഒരുകന്നതറ്റ്

അഭലികൈളാമദമളായലിരലികഅം.

ലലിറലില്കകൈററ്റ്സറ്റ്  പരലിശശീലനപദ്ധതലികൈളലിടല   പ്രധളാന  പ്രവര്ത്തനമളാണറ്റ്  കൈദളാമ്പുകൈള.

സഅംഘപഠനത്തലിനത്തലിടന്റെയഅം   സഹവര്ത്തലിത  പഠനത്തലിടന്റെയഅം  കവവലിധദമളാര്ന്ന

അനുഭവങ്ങളളാണറ്റ്  ഓപരളാ  കൈദളാമ്പുഅം  സമളാനലികന്നതറ്റ്.  ഇതലിനുതകുന്ന  രശീതലിയലിലളാണറ്റ്

ലലിറലില്കകൈററ്റ്സറ്റ്  കൈദളാമ്പുകൈളഅം  ആസൂത്രണഅം  ടചപയ്യേണ്ടതറ്റ്.  ഓപരളാ  ആഴ്ചയലിലുമുള്ള  യൂണലിററ്റ്തല

പരലിശശീലനപ്രവര്ത്തനങ്ങളലില്നലിന്നുഅം  വലിഭലിന്നമളായലി  കൂടുതല്  സമയഅം

ലഭലികന്നതുടകൈളാണ്ടുതടന്ന കൈദളാമ്പുകൈള അലഅംകൂടെലി ഉയര്ന്ന പശഷലികൈള പരലിശശീലലികഅംവലിധമളാണറ്റ്

ആസൂത്രണഅം ടചയലിരലികന്നതറ്റ്. കകൈററ്റ് മളാപസ്റ്റേഴറ്റ്സലിടനക്കൂടെളാടത മളാസ്റ്റേര് ടട്രെയലിനര്മളാര്, സറ്റ്കൂള

ഐ.ടെലി.പകൈളാര്ഡലിപനറര്മളാര് എന്നലിവരുടടെയഅം പലിന്തുണ ഇത്തരഅം ടമളാഡഡ്യൂളകൈളടടെ വലിനലിമയത്തലിനറ്റ്

ഉപപയളാഗടപടുപത്തണ്ടതളാണറ്റ്.  

അഅംഗങ്ങളകള്ള യൂണലിററ്റ്തല കൈദളാമറ്റ്  ദദലിദലിനമളായലിടളാണറ്റ്  വലിഭളാവനഅം ടചയലിട്ടുള്ളടതങ്കെലിലുഅം

വലിവലിധ  കൈളാരണങ്ങളളാല്  ഈ  വര്ഷപത്തതറ്റ്(2018-19)  ഏകൈദലിനമളായലിടളാണറ്റ്  ടഷഡഡ്യൂള

ടചയലിരലികന്നതറ്റ്.  തുടെര്കൈദളാമ്പുകൈളലിപലകറ്റ് വലിദദളാര്ഥലികൈടള തലിരടഞ്ഞെടുകന്നതലിനുള്ള മളാനദണഅം

യൂണലിററ്റ്തല  പ്രവര്ത്തനങ്ങളലിടല  പ്രകൈടെനമളായതലിനളാല്  എലളാവലിദദളാര്ഥലികൈടളയഅം  ഈ

ഏകൈദലിനകൈദളാമലില് പടങ്കെടുപലികളാന് ചുമതലയള്ള അധദളാപകൈര് ശ്രദ്ധലിപകണ്ടതളാണറ്റ്.  പരലിശശീലന

ടമളാഡഡ്യൂളലില്  അവതരലിപലിചലിരലികന്ന  കൈളാരദങ്ങള  കൈളാരദക്ഷമമളായലി  വലിനലിമയഅം  ടചയ്യേളാനുഅം

എലളാവലിദദളാര്ഥലികൈളകഅം  പ്രളാപയളാഗലികൈപരലിശശീലനത്തലിനറ്റ്  അവസരഅം  നല്കുന്നവലിധഅം

വലിവലിധടസഷനുകൈള ക്രമശീകൈരലികളാനുഅം പരലിശശീലകൈര് ശ്രദ്ധലികണടമന്നറ്റ് അഭദര്ഥലികന്നു.

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്- ഏകൈദലിന കൈദളാമറ്റ് (യൂണലിററ്റ് തലഅം) ടമളാഡഡ്യൂള
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9.30 മുതല് 10.00 വമരെ രെജലിസറ്റ്ടട്രേഷന

10.00 -10.15 വമരെ ടകൈക്യാഴറ്റ്സറ്റ് ബബ്രീഫലിങറ്റ്, യൂണലിററ്റ്തല പരെലിശബ്രീലന അവടലക്യാകൈനല

 

10.15 മുതല് 11.30 വമരെ വബ്രീഡലിടയക്യാ എഡലിറലിങറ്റ്

പ്രവര്ത്തനല 1 അനലിടമഷന സബ്രീനുകൈമളെ  കൂടലിടച്ചേര്കക്യാല

ലലിറലില്കകൈററ്റ്സറ്റ്  ആദദ  അഞറ്റ്  ആഴ്ചയലിടല  ടമളാഡഡ്യൂളലിടന്റെ  പൂര്ത്തശീകൈരണമളാ ണറ്റ്

യൂണലിററ്റ്തല  കൈദളാമറ്റ്  പരലിശശീലനപ്രവര്ത്തനങ്ങള.  ഒരു  അനലിപമഷന്  സലിനലിമ  തയളാറളാകന്ന

സമയത്തറ്റ്   ശബ്ദവുഅം  കടെറലിലുടമലളാഅം  അവയലില്  ഉളടപടുപത്തണ്ടലി  വരുമപലളാ.   മളാത്രമല,

പലപപളാഴഅം ഒന്നലിലധലികൈഅം സശീനുകൈളള്ള അനലിപമഷനുകൈള വലിദദളാര്ഥലികൈള തയളാറളാകലിയലിട്ടുമുണ്ടളാവുഅം.

ഇവടയലളാഅം  കൂടലിപയളാജലിപലിചറ്റ്  ശബ്ദവുഅം  കടെറലിലുഅം  ഉളടപടുത്തുപമളാഴളാണറ്റ്  പൂര്ണമളാടയളാരു

സലിനലിമയലിപലകറ്റ്  അവ  എത്തലിപചരുന്നുള.   ഈ  പ്രവര്ത്തനമളാണറ്റ്  ഈ  പരലിശശീലനത്തലില്

നടെപകണ്ടതറ്റ്.

വലിദദളാര്ഥലികൈള  അവരുടടെ  മുന്പ്രവര്ത്തനത്തലില്  തയളാറളാകലിയ  അനലിപമഷന്

ഫയലുകൈടളയളാണറ്റ് ഇതലിടല പ്രളാപയളാഗലികൈപ്രവര്ത്തനത്തലിനറ്റ് ഉപപയളാഗലിപകണ്ടതറ്റ്. അപതളാടടെളാപഅം

പരലിശശീലകൈടന്റെ  ടഡപമളായളായലി  സദന്തമളായലി  അനലിപമഷന്  വശീഡലിപയളാ  ഫയലുകൈള

തയളാറളാകലിടവകകൈപയളാ  വലിദദളാര്ഥലികൈള  തയളാറളാകലിയവ  ഉപപയളാഗലികകൈപയളാ

ടചയ്യേളാവുന്നതളാണറ്റ്.  

സക്യാമഗലികൈള

• അനലിപമഷന് വശീഡലിപയളാ കലിപ്പുകൈള

ടെശീചര് അവതരലിപലികന്നു.

TUPI  TUBE  DESK  പസളാഫറ്റ്ററ്റ് ടവയര്  ഉപപയളാഗലിചറ്റ്  അനലിപമഷനുകൈള  നളാഅം

തയളാറളാകലിയപലളാ.  നളാഅം  തയളാറളാകന്ന  അനലിപമ ഷനലില്  ഒന്നലിലധലികൈഅം  വശീഡലിപയളാകൈള

ഉടണ്ടങ്കെലില്(റ്റുപലിയലില്  ഒരു  പപക്ഷ,  അവ  വലിവലിധ  സശീനുകൈളളായലി  തയളാറളാകലിയതളാവളാഅം)  അവ

ഒറഫയലളായലി   കൂടലിപചര്പകണ്ടലിവരുമപലളാ.   അടതളാടടെളാപഅം  നമ്മുടടെ

പസ്റ്റേളാറലിപബൈളാര്ഡലിനനുസരലിചറ്റ് അനലിപമഷനലില് ശബ്ദവുഅം പചര്പകണ്ടലിവരുഅം.

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്- ഏകൈദലിന കൈദളാമറ്റ് (യൂണലിററ്റ് തലഅം) ടമളാഡഡ്യൂള
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ഒന്നലിലധലികൈഅം  സശീനുകൈടള  കൂടലിപചര്കളാന്  സളാധലികടമങ്കെലിലുഅം  ശബ്ദഅം,കടെറലില്  എന്നലിവ

ഉളടപടുത്തുകൈ തുടെങ്ങലിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ടചയ്യുന്നതലിനറ്റ് റ്റുപലിയലില്  ഇപപളാള ലഭദമളായ പതലിപലില്

ചലില പരലിമലിതലികൈള ഉണ്ടറ്റ്.    ഇതലിനുപകൈരഅം  Open Shot Video Editor  എന്ന പസളാഫറ്റ്ററ്റ് ടവയര്

ഉപപയളാഗലികളാവുന്നതളാണറ്റ്.  ഇതറ്റ്  ഉപപയളാഗലിച്ചുള്ള  പ്രവര്ത്തനമളാണറ്റ്  നളാഅം  ഇവലിടടെ

പരലിചയടപടുന്നതറ്റ്.

ഇതലിനളായലി നളാഅം പനരടത്ത തയളാറളാകലിയ അനലിപമഷന് വശീഡലിപയളാകൈള നമുകറ്റ് ഉപപയളാഗലികളാഅം. 

തുടെര്ന്നറ്റ്  ടെശീചര്  ചുവടടെ  നല്കൈലിയ  രശീതലിയലില്  ഓപണ്പഷളാടറ്റ്  വശീഡലിപയളാ  എഡലിറര്  ഉപപയളാഗലിചറ്റ്

വശീഡലിപയളാ കലിപ്പുകൈള പയളാജലിപലികന്ന പ്രവര്ത്തനഅം അവതരലിപലികന്നു.

പരെലിശബ്രീലകൈടരെക്യാടറ്റ്

ഒമതളാഅം  കളാസറ്റ്  ഐ.സലി.ടെലി.  പളാഠഭളാഗത്തലിടല  അധദളായഅം  :  9,  ദൃശദസഅംപയളാജനഅം

എന്ന  അധദളായത്തലില്  വലിശദമളായലി  അവതരലിപലിചലിട്ടുണ്ടറ്റ്.   ഓപണ്പഷളാടറ്റ്  വശീഡലിപയളാ

എഡലിറലിങറ്റ്  പസളാഫറ്റ്ററ്റ്  ടവയര്  പരലിചയടപടുന്നതലിനറ്റ്  പ്രസറ്റ്തുത  അധദളായഅം  റഫര്

ടചയ്യുന്നതറ്റ്  നന്നളാവുഅം.  അപതളാടടെളാപഅം  പ്രസറ്റ്തുത  പളാഠഭളാഗത്തലിടന്റെ  വലിനലിമയത്തലിനറ്റ്

സഹളായലികന്ന  ഒരു  വശീഡലിപയളാ  ടൂപടളാറലിയല്(22  മലിനുടറ്റ്)  https://youtu.be/cgkBIURstAc

എന്ന  ലലിങ്കെലില്  അപറ്റ് പലളാഡറ്റ്  ടചയലിട്ടുമുണ്ടറ്റ്.  ഓപണ്പഷളാടറ്റ്  വശീഡലിപയളാ  എഡലിറലിങറ്റ്

പരലിചയടപടുന്നതലിനളായലി  ആവശദടമങ്കെലില്  പരലിശശീലകൈര്കറ്റ്  ഇവ

പ്രപയളാജനടപടുത്തളാവുന്നതളാണറ്റ്.

പ്രവര്ത്തന ക്രമല

• Applications  ⟶ Sound  &  Video  ⟶OpenShot  Video  Editor  എന്ന  ക്രമത്തലില്

പസളാഫറ്റ്ററ്റ് ടവയര് തുറകകൈ

പസളാഫറ്റ്ററ്റ് ടവയറലിടല ടൂളകൈളഅം സസൗകൈരദങ്ങളഅം ടെശീചര് പരലിചയടപടുത്തുന്നു.

( സഹക്യായത്തലിനറ്റ് വബ്രീഡലിടയക്യാ ടൂടടക്യാറലിയല്  https://youtu.be/cgkBIURstAc  റഫര് മചെയ്യുകൈ.)

കുടലികൈള പസളാഫറ്റ്ററ്റ് ടവയര് തുറന്നറ്റ് അവ പരലിചയടപടെടട.

തുടര്നറ്റ്, വബ്രീഡലിടയക്യാ ഉളമപ്പെടുത്തലി അവ എഡലിററ്റ് മചെയ്യുന വലിധല ടബ്രീച്ചേര് അവതരെലിപ്പെലിക്കുന.

• ഓപണ്പഷളാടലില് പുതലിയ ടപ്രളാജകൈറ്റ്ടെറ്റ് തയളാറളാകകൈ.  ടപ്രളാജകൈറ്റ്ടെറ്റ് പസവറ്റ് ടചയ്യുകൈ.

▪ ടപ്രക്യാജകൈറ്റ്ടറ്റ് തയക്യാറക്യാക്കുനവലിധല വബ്രീഡലിടയക്യാ ടൂടടക്യാറലിയലലില് ലഭകമക്യാണറ്റ്)

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്- ഏകൈദലിന കൈദളാമറ്റ് (യൂണലിററ്റ് തലഅം) ടമളാഡഡ്യൂള

https://youtu.be/cgkBIURstAc
https://youtu.be/cgkBIURstAc
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• പശഷഅം File  ⟶ Import Files കലികറ്റ് ടചയറ്റ്തറ്റ് എഡലിററ്റ് ടചയ്യേളാനുള്ള വശീഡലിപയളാ കലിപ്പുകൈള

Import ടചയ്യുകൈ. (വശീഡലിപയളാ, ഓഡലിപയളാ, ചലിത്ര ഫയലുകൈള എന്നലിവടയലളാഅം ഈ രശീതലിയലില്

Import ടചയ്യേളാഅം)

• വശീഡലിപയളാ കലിപ്പുകൈള Track 1, Track 2 എന്നലിവയലിപലകറ്റ് ഡളാഗറ്റ് ടചയറ്റ്തറ്റ് ടവകകൈ.

• പശഷഅം Space Bar/Play icon ഉപപയളാഗലിചറ്റ് വശീഡലിപയളാ പ്രവര്ത്തലിപലികകൈ.

ഇതുവടരയള്ള  പ്രവര്ത്തനഅം  കുടലികൈള  ടചയറ്റ്തു  പനളാകടട.  പപ്രളാജകൈറ്റ്ടെറ്റ്  ഫയല്  സദന്തഅം

പഫളാളഡറലില് ഇടെകലിടടെ പസവറ്റ് ടചയ്യേളാന് നലിര്പദ്ദേശലിപകണ്ടതളാണറ്റ്

ടബ്രീച്ചേര് അവതരെലിപ്പെലിക്കുന.

അനലിപമഷന്  തയളാറളാകലിയപപളാള  ചലിലയലിടെങ്ങളലില്  ഒഴലിവളാപകണ്ടവ  ഭളാഗങ്ങളടണ്ടങ്കെലില്

അവ റപലിയലില് വചറ്റ് തടന്ന ടചയ്യേളാവുന്നതളാണപലളാ.  ഇതലിനറ്റ് റ്റുപലിയടടെ പപ്രളാജകൈറ്റ്ടെറ്റ് ഫയല് (.tup)

പസവറ്റ് ടചയറ്റ്തറ്റ്  സൂക്ഷലിചലിട്ടുണ്ടളാവണഅം.  എന്നളാല് നമ്മുടടെ കൈയ്യേലില് റ്റുപലിയലില്നലിന്നുഅം എകറ്റ്പപളാര്ടറ്റ്

ടചടയടുത്ത വശീഡലിപയളാ മളാത്രമളാണറ്റ് ലഭദടമങ്കെലിപലളാ? 

ഇത്തരഅം സന്ദര്ഭങ്ങളലില് വശീഡലിപയളാ എഡലിറലിങറ്റ് പസളാഫറ്റ്ററ്റ് ടവയര് മളാത്രമളാണറ്റ് പരലിഹളാരഅം. 

തുടര്നറ്റ്,   വബ്രീഡലിടയക്യാ  കലിപ്പെലില്നലിനല  ഒഴലിവക്യാടകണ്ട  ഭക്യാഗല  ഓപ്പെണ്ടഷക്യാടറ്റ്  ഉപടയക്യാഗലിച്ചേറ്റ്

ഒഴലിവക്യാക്കുനവലിധല  ടബ്രീച്ചേര് അവതരെലിപ്പെലിക്കുന.

• വശീഡലിപയളായലില്  ഒഴലിവളാപകണ്ട  ഭളാഗങ്ങളടണ്ടങ്കെലില്  അവ  ഒഴലിവളാകളാഅം.  ഇതലിനളായലി  കലിപറ്റ്

ടസലകൈറ്റ്ടെറ്റ്  ടചയ്യുകൈ  ഒഴലിവളാപകണ്ട  ഭളാഗഅം  Add  Marker  Tool ഉപപയളാഗലിചറ്റ്

അടെയളാളടപടുത്തുകൈ.

• Tool Box ല് നലിന്നുഅം Razor Tool ടസലകൈറ്റ്ടെറ്റ് ടചയറ്റ്തറ്റ് അടെയളാളടപടുത്തലിയ ഭളാഗത്തറ്റ് കലികറ്റ്

ടചയ്യുകൈ.  കലികറ്റ് ടചയ സളാനത്തറ്റ് വശീഡലിപയളാ മുറലി ഞ്ഞെറ്റ് കൈളാണളാഅം.  ഒഴലിവളാപകണ്ട ഭളാഗത്തറ്റ്

Right click ടചയറ്റ്തറ്റ് Remove Clip കലികറ്റ് ടചയ്യുകൈ

• വശീഡലിപയളായടടെ  ഇടെകള്ള  അലഅം  ഭളാഗമളാണറ്റ്  ഒഴലിവളാപകണ്ടടതങ്കെലില്  രണ്ടറ്റ്  ഭളാഗത്തുഅം

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്- ഏകൈദലിന കൈദളാമറ്റ് (യൂണലിററ്റ് തലഅം) ടമളാഡഡ്യൂള
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അടെയളാളടപടുത്തലി രണ്ടലിലുഅം  Razor Tool  ഉപപയളാഗലിചറ്റ് കലികറ്റ് ടചയറ്റ്തറ്റ് ഇടെകള്ള ഭളാഗത്തറ്റ്

Right click ടചയറ്റ്തറ്റ് Remove Clip കലികറ്റ് ടചയ്യുകൈ

ഒരു കലിപലില് നലിന്നറ്റ് അടുത്ത കലിപലിപലകള്ള മളാറഅം പ്രപതദകൈ ലയപത്തളാടടെ അനുഭവടപടുന്നതലിനറ്റ്

ട്രെളാന്സലിഷന് ഇഫകൈറ്റ്ടെറ്റ് നല്കൈളാഅം. 

• ഇതലിനളായലി, ടമനുവലിടന്റെ തളാടഴയളായലി കൈളാണുന്ന Transitions ല് നലിന്നറ്റ് പയളാജലിചതറ്റ്  രണ്ടറ്റ്

കലിപ്പുകൈള കൂടെലിപചരുന്ന ഭളാഗങ്ങളകലിടെയലില് ഡളാഗറ്റ് ടചയറ്റ്തറ്റ് ടവകകൈ. 

• ടപ്രളാജകൈറ്റ്ടെറ്റ് പസവറ്റ് ടചയ്യുകൈ (File⟶ Save Project Type  ⟶ Filename⟶Destination

DV/DVD PAL ⟶Save Project)

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്- ഏകൈദലിന കൈദളാമറ്റ് (യൂണലിററ്റ് തലഅം) ടമളാഡഡ്യൂള
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കുടലികൈള ഈ പ്രവര്ത്തനഅം ടചയ്യുന്നു.

ഈ മസഷനലില് മചെയറ്റ്ത പ്രവര്ത്തനങ്ങള ടസവറ്റ് മചെയറ്റ്തറ്റ് മപ്രക്യാജകൈറ്റ്ടറ്റ് ടകക്യാസറ്റ് മചെയക്യാന

ടബ്രീച്ചേര് ആവശകമപ്പെടുന.  ഉച്ചേയറ്റ്കറ്റ്  ടശഷമുള്ള തുടര്പ്രവര്ത്തനത്തലിനറ്റ്  ഈ മപ്രക്യാജകൈറ്റ്ടറ്റ്  ഫയല്

ഉപടയക്യാഗലിടകണ്ടലി വരുമമന കൈക്യാരെകല കുടലികൈമളെ പ്രടതകകൈല  ഓര്മലിപ്പെലിടകണ്ടതക്യാണറ്റ്.

ടബ്രീച്ചേര് അവതരെലിപ്പെലിക്കുന.

നളാഅം തയളാറളാകലിയ വശീഡലിപയളാ കലിപ്പുകൈളലില് (സശീനുകൈള) ഒഴലിവളാപകണ്ട ഭളാഗങ്ങളടണ്ടങ്കെലില്

അവ  ഒഴലിവളാകലിയപലളാ.  ഇനലി  കൈഥളാപളാത്രങ്ങളകഅം  പസ്റ്റേളാറലിപബൈളാര്ഡലില്  വലിവരലിചതറ്റ്  പപളാടല

സന്ദര്ഭത്തലിനുമനുസരലിച്ചുള്ള ശബ്ദഅം നല്കൈണഅം.

11.30 മുതല് 1.00 വമരെ ഓഡലിടയക്യാ റലിടകക്യാര്ഡലിങറ്റ്

പ്രവര്ത്തനല 2 ശബല മറടകക്യാര്ഡറ്റ് മചെയക്യാല

അനലിപമഷനലിടല  കൈഥളാപളാത്രത്തലിനനുപയളാജദമളായലി  ശബ്ദഅം  പചര്കന്നതലിനറ്റ്  അവ  ആദദഅം

ഡലിജലിറല്  രൂപത്തലില്  തയളാറളാപകണ്ടതുണ്ടറ്റ്.  ഇതലിനളായലി  ഇവ  കൈമഡ്യൂടറലിപലകറ്റ്  റലിപകളാര്ഡറ്റ്

ടചയ്യേണഅം  ഈ പ്രവര്ത്തനമളാണറ്റ് ഇവലിടടെ പരലിചയടപടുത്തുന്നതറ്റ്.  ഇതലിടന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തലിനറ്റ്

ടഡസറ്റ് കൈറ്റ്പടെളാപറ്റ്  ഉപപയളാഗലികന്ന  കൈമഡ്യൂടറുകൈളലില്  റലിപകളാര്ഡലിങ്ങലിനുള്ള  സജശീകൈരണഅം

പ്രപതദകൈഅം ഒരുപകണ്ടതളാണറ്റ്.

ഏടതങ്കെലിലുഅം  ഒരു  ഗ്രൂപറ്റ്  തയളാറളാകലിയ  അനലിപമഷന്  കൈഥയറ്റ്  ആവശദമളായ  സഅംഭളാഷണഅം

റലിപകളാര്ഡറ്റ്  ടചയ്യുന്ന  പ്രവര്ത്തനമളായളാണറ്റ്  ഈ  പ്രളാപയളാഗലികൈപരലിശശീലനഅം  കളാസറ്റ്റൂമലില്

നടെപകണ്ടതറ്റ്.  ഇതലിനളായലി  വലിദദളാര്ഥലികൈടള  സജമളാപകണ്ടതളാണറ്റ്.  കൂടെളാടത,  അവര്

തയളാറളാകലിയ  അനലിപമഷന്  ഫയല്    ടെശീചര്  ടഡപമളായളായലി  സദന്തഅം  കൈമഡ്യൂടറലില്

പശഖരലിപകണ്ടതളാണറ്റ്.

പ്രടതകകൈ  ശ്രദ്ധകറ്റ്:  എലക്യാ  വലിദകക്യാര്ഥലികൈളല  ഒടരെ  സമയല  റലിടകക്യാര്ഡലിങറ്റ്  നടത്തുനതറ്റ്

പ്രക്യാടയക്യാഗലികൈമലക്യാത്തതലിനക്യാല്  റലിടകക്യാര്ഡലിങറ്റ്  പ്രവര്ത്തനല  ഗ്രൂപ്പെറ്റ്  അടലിസക്യാനത്തലില്

പരെലിശബ്രീലലിക്കുനതക്യാണറ്റ്  നലതറ്റ്.  തുടര്നറ്റ്  ഈ  ഫയലലിമന  ഗ്രൂപ്പെലിമല  മറലഗങ്ങളകറ്റ്

പരെലിശബ്രീലനത്തലിനക്യായലി  നല്കൈക്യാവുനതറ്റ്.  പരെലിശബ്രീലനപ്രവര്ത്തമത്തലിനറ്റ്  ടശഷല  സസ്വനല

അനലിടമഷനറ്റ്  ശബല  നല്കൈലി  പൂര്ണസലിനലിമയക്യാക്കുന  പ്രവര്ത്തനല  അകസനമമനക്യായലി

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്- ഏകൈദലിന കൈദളാമറ്റ് (യൂണലിററ്റ് തലഅം) ടമളാഡഡ്യൂള
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പൂര്ത്തലിയക്യാകക്യാന നലിര്ടദ്ദേശലികക്യാവുനതക്യാണറ്റ്.

ഉപകൈരണങ്ങള/സളാമഗലികൈള

• എലളാ കൈമഡ്യൂടറലിലുഅം ശബ്ദസഅംവലിധളാനഅം  - റലിപകളാര്ഡറ്റ് ടചയ്യേളാനുഅം പകൈളപലികളാനുഅം

ടബ്രീച്ചേര് അവതരെലിപ്പെലിക്കുന.

നമ്മുടടെ  അനലിപമഷനലിടല കൈഥളാപളാത്രങ്ങളകറ്റ്  ശബ്ദഅം നല്പകൈണ്ടതുണ്ടപലളാ.  ഇതലിനളായലി  ആദദഅം

നമുകറ്റ് അവ റലിപകളാര്ഡറ്റ് ടചയ്യേളാഅം.

 റലിപകളാര്ഡലിങറ്റ്  പ്രവര്ത്തനഅം  ആരഅംഭലികന്നതലിനുമുമറ്റ്  ചലില  ക്രമശീകൈരണങ്ങള   കൈമഡ്യൂടറലില്

ടചപയ്യേണ്ടതുണ്ടറ്റ്.

 ഇതലിനറ്റ്  ലളാപറ്റ്പടെളാപലിടന്റെ  Inbuilt  കമകറ്റ്  തടന്നപയളാ   ടഹഡറ്റ്പഫളാപണളാ,  കമപക്രളാപഫളാപണളാ

ഉപപയളാഗലികളാഅം. ആദദമളായലി Audio Input കൃതദമളായലി പ്രവര്ത്തലികന്നുടണ്ടന്നറ്റ് ഉറപറ്റ് വരുത്തണഅം.

തുടര്നറ്റ് ടബ്രീച്ചേര് കൈമഡ്യൂടറലിമല ശബസലവലിധക്യാനല ക്രമബ്രീകൈരെലിക്കുനതറ്റ് പരെലിചെയമപ്പെടുത്തുന.

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്- ഏകൈദലിന കൈദളാമറ്റ് (യൂണലിററ്റ് തലഅം) ടമളാഡഡ്യൂള

Applications ⟶ System Tools⟶ System Settings⟶ Sound 

എന്ന ക്രമത്തലില് Sound  ജളാലകൈഅം തുറകകൈ Input ടെളാബൈലില്  Input level

 പ്രവര്ത്തലികന്നുടണ്ടന്നറ്റ്  പരലിപശളാധലികകൈ.

(ശബ്ദമുണ്ടളാകുപമളാള Input Level ല് waves ചലലികന്നതറ്റ് കൈളാണളാഅം)
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വലിദദളാര്ഥലികൈള അവരുടടെ കൈമഡ്യൂടറലിടല Input/Output ശബ്ദക്രമശീകൈരണഅം നടെത്തുന്നു.  

തുടര്നറ്റ്   ശബല  നല്ടകൈണ്ട  അനലിടമഷന  തയക്യാറക്യാകലിയ  ഗ്രൂപ്പെലിമന  സഹക്യായത്തക്യാല്  ശബല

റലിടകക്യാര്ഡറ്റ് മചെയ്യുന വലിധല ചുവമട നല്കൈലിയരെബ്രീതലിയലില് ടബ്രീച്ചേര് അവതരെലിപ്പെലിക്കുന.

പ്രവര്ത്തനക്രമല

• Applications ⟶ Sound & Video⟶ Audacity  എന്ന  ക്രമത്തലില്  Audacity

പസളാഫറ്റ്ററ്റ് ടവയര് തുറകകൈ.

• Record Button കലികറ്റ് ടചയറ്റ്തറ്റ് സഅംഭളാഷണഅം ആരഅംഭലികകൈ

• സഅംഭളാഷണഅം അവസളാനലിചളാല് Stop Button കലികറ്റ് ടചയ്യുകൈ

• സഅംഭളാഷണഅം Play ടചയറ്റ്തറ്റ് പരലിപശളാധലികകൈ

• റലിപകളാര്ഡറ്റ്  ടചയവയലില്  ഒഴലിവളാപകണ്ട  ഭളാഗമുടണ്ടങ്കെലില്  പ്രസറ്റ്തുത  ഭളാഗഅം  ടസലകൈറ്റ്ടെറ്റ്

ടചയറ്റ്തറ്റ് കൈശീപബൈളാര്ഡലിടല ഡശീലലിററ്റ് കൈശീ അമര്ത്തുകൈ.

• പശഷഅം ടപ്രളാജകൈറ്റ്ടെറ്റ് പസവറ്റ് ടചയ്യുകൈ.

 ഫയല് Save മചെയ്യുന പ്രവര്ത്തനക്രമല.

• File ⟶ Save Project

 കുടലികൈള അവരുടടെ കൈമഡ്യൂടറലില് റലിപകളാര്ഡലിങറ്റ് നടെത്തുന്നു

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്- ഏകൈദലിന കൈദളാമറ്റ് (യൂണലിററ്റ് തലഅം) ടമളാഡഡ്യൂള
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ആവശദമളായ എഡലിറലിങറ്റ് നടെത്തലി ഫയല് പസവറ്റ് ടചയ്യുന്നു.

ടബ്രീച്ചേര് അവതരെലിപ്പെലിക്കുന.

നളാഅം ഇപപളാള പസവറ്റ് ടചയ ഫയല്  aup  എകറ്റ്റന്ഷനലിലളായലിരലികഅം  (audacity project).

ഇത്തരഅം  ഫയല്   Open  Shot  Video  Editor  ല്  ഉളടപടുത്തളാന്  സളാധലികലില.  മളാത്രവുമല,

അവടയ മററ്റ് മശീഡലിയളാടപ്ലെയറുകൈളലില് പ്രവര്ത്തലിപലികളാനുഅം സളാധദമല. 

ആയതലിനളാല് ഇവടയ ശബ്ദഫയല് പഫളാര്മളാറലിപലകറ്റ്(mp3/wav/ogg) Export ടചപയ്യേണ്ടതുണ്ടറ്റ്.

തുടെര്ന്നറ്റ് ഒഡളാസലിറലിയലില് ഓഡലിപയളാ എകറ്റ്പപളാര്ടറ്റ് ടചയ്യുന്നവലിധഅം ടെശീചര് അവതരലിപലികന്നു.

പ്രവര്ത്തനക്രമല

• File ⟶ Export  Audio  (Select  Folder  to  Export,  and  Type  File  Name)⟶

Format Options (.mp3/.wav/ogg) Save  OK⟶

കുടലികൈള അവര് റലിപകളാര്ഡറ്റ് ടചയ ശബ്ദഅം mp3 പഫളാര്മളാറലിപലകറ്റ് എകറ്റ്പപളാര്ടറ്റ് ടചയറ്റ്തറ്റ് സദന്തഅം

പഫളാളഡറലില് പസവറ്റ് ടചയ്യുന്നു.

1.00 – മുതല് 1.50  വമരെ ഉച്ചേഭക്ഷണല

1.50  – മുതല് 2.30  വമരെ

പ്രവര്ത്തനല. 3 വബ്രീഡലിടയക്യായലില് ശബല ടചെര്കല്

റലിപകളാര്ഡറ്റ്  ടചയ  ശബ്ദഫയല്  അനലിപമഷന്  വശീഡലിപയളായലിപലകറ്റ്  ഉളടപടുത്തുന്നതറ്റ്

പരലിചയടപടുത്തുന്നതലിനുള്ള ടസഷന്. എലളാ കൈമഡ്യൂടറലിലുഅം ഇതലിനളാവശദമളായ ഓഡലിപയളാ ഫയല്

ലഭദമളായലിട്ടുടണ്ടന്നറ്റ് ടെശീചര് ഉറപറ്റ് വരുപത്തണ്ടതളാണറ്റ്.  ഓഡലിപയളാ  പ്രവര്ത്തലിപലിപകണ്ട സമയത്തറ്റ്

ടഹഡറ്റ്പഫളാണ് ഉപപയളാഗലികളാനുഅം വലിദദളാര്ഥലികൈപളളാടെറ്റ് നലിര്പദ്ദേശലിപകതളാണറ്റ്.

സക്യാമഗലികൈള

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്- ഏകൈദലിന കൈദളാമറ്റ് (യൂണലിററ്റ് തലഅം) ടമളാഡഡ്യൂള
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• റലിപകളാര്ഡറ്റ് ടചയ ശബ്ദ ഫയലുകൈള 

• ടഹഡറ്റ് പഫളാണ് സഅംവലിധളാനഅം

ടെശീചര് ചുവടടെ നല്കൈലിയ രശീതലിയലില് പ്രവര്ത്തനഅം അവതരലിപലികന്നു.

പ്രവര്ത്തനക്രമല.

• വശീഡലിപയളാ  കലിപലില്  ശബ്ദമുടണ്ടങ്കെലില്  Mute  ടചയ്യുകൈ.  (വശീഡലിപയളാ  കലിപലിലുള്ള  സശീകര്

അടെയളാളത്തലില് കലികറ്റ് ടചയ്യുകൈ)

• File  ⟶ Import  Files എന്ന ക്രമത്തലില്  തയളാറളാകലി  ടവച ശബ്ദ ഫയല് ഇഅംപപളാര്ടറ്റ്

ടചയ്യുകൈ

• Open  Shot  Video  Editor  പസളാഫറ്റ്ററ്റ് ടവയര്  ടൂളബൈളാറലില്  നലിന്നറ്റ്  Add  Track  ടൂള

ടസലകൈറ്റ്ടെറ്റ് ടചയറ്റ്തറ്റ് ഒരു ട്രെളാകറ്റ് കൂടെലി ഉളടപടുത്തുകൈ.

• Import  ടചയ ശബ്ദ ഫയലുകൈള പുതലിയ ട്രെളാകലിപലകറ്റ്(Track 3)ഡളാഗറ്റ് ടചയറ്റ്തറ്റ് സളാനഅം

പനളാകലി ട്രെളാകലില് ടവകകൈ.

( സഹക്യായത്തലിനറ്റ് വബ്രീഡലിടയക്യാ ടൂടടക്യാറലിയല് റഫര് മചെയ്യുകൈ.)

• ടപ്രളാജകൈറ്റ്ടെറ്റ് പസവറ്റ് ടചയ്യുകൈ

കുടലികൈള പ്രവര്ത്തനഅം പരലിശശീലലികന്നു.

2.30  – മുതല് 3.50  വമരെ

പ്രവര്ത്തനല. 4

അനലിടമഷനലില് കടറലിലുകൈള ഉളമപ്പെടുത്തല്

രളാവലിടല  നടെന്ന  പ്രവര്ത്തനഅം  1  ല്  പസവറ്റ്  ടചയറ്റ്തറ്റ്  സൂക്ഷലിച  പപ്രളാജകൈറ്റ്ടെറ്റ്ഫയല്(osp)

ഉപപയളാഗലിചളാണറ്റ് ഈ പ്രവര്ത്തനഅം ടചപയ്യേണ്ടതറ്റ്.

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്- ഏകൈദലിന കൈദളാമറ്റ് (യൂണലിററ്റ് തലഅം) ടമളാഡഡ്യൂള
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സക്യാമഗലികൈള/ഉപകൈരെണങ്ങള

• പ്രവര്ത്തനഅം 1 ല് പസവറ്റ് ടചയ osp  ടപ്രളാജകൈറ്റ്ടെറ്റ് ഫയല്

 

പ്രവര്ത്തനഅം 1 ല് പസവറ്റ് ടചയ osp  ടപ്രളാജകൈറ്റ്ടെറ്റ് ഫയല് തുറന്നറ്റ്  ചുവടടെ നല്കൈലിയ കൈളാരദങ്ങള

ടെശീചര് അവതരലിപലികന്നു.

• ടപ്രളാജകൈറ്റ്ടെലില് പുതലിയ കടെറലില് തയളാറളാകന്ന വലിധഅം

• കടെറലില് വശീഡലിപയളായലില് ഉളടപടുത്തുന്ന വറ്റ്ധഅം

•  വശീഡലിപയളായലില് കൂടെളാടത വശീഡലിപയളായറ്റ് overlay ആയഅം ഉളടപടുത്തുന്ന വലിധഅം 

• കടെറലിലലിനറ്റ് വശീഡലിപയളാ എഫറ്റ്കൈറ്റ്ടെറ്റ് നല്കുന്നവലിധഅം(Fade In, Fade Out)

• Use Advanced Editor ഉപപയളാഗലിചറ്റ് ഇങ്കെറ്റ്പസ്കേപലില് കടെറലില് തയളാറളാകന്ന വലിധഅം

വലിശദക്യാലശങ്ങളകറ്റ് വബ്രീഡലിടയക്യാ ടൂടടക്യാറലിയല് റഫര് മചെയ്യുകൈ.

തയക്യാറക്യാകലിയ കടറലില് കലിപ്പെറ്റ് അനുടയക്യാജകമക്യായ സക്യാനത്തറ്റ് കുടലികൈള ക്രമബ്രീകൈരെലിക്കുന 

3.50   – മുതല് 4.00  വമരെ

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്- ഏകൈദലിന കൈദളാമറ്റ് (യൂണലിററ്റ് തലഅം) ടമളാഡഡ്യൂള

പ്രടതകകൈ ശ്രദ്ധകറ്റ്: 

ഓപ്പെണ്ടഷക്യാടറ്റ്  കടറലില് എഡലിററലിമല Use Advanced Editor ഉപടയക്യാഗലിക്കുടമക്യാള

• Use Advanced Editor കലികറ്റ് മചെയറ്റ്തറ്റ് ഇങ്കെറ്റ്പസ്കേപറ്റ് ജളാലകൈത്തലിടലത്തലിപചരുകൈ.

• കടെറലിലലില് ആവശദമളായ മളാറഅം/പുതലിയ കടെറലില് തയളാറളാകകൈ. 

• കടെറലില് തയളാറളാകലിയതലിനു പശഷഅം ഇങ്കെറ്റ്പസ്കേപലിടല  Save ഐകണ് കലികറ്റ് ടചയറ്റ്തറ്റ്

ഫയല് പസവറ്റ് ടചയ്യുകൈ.

• അപതളാടടെ  വശീണ്ടുഅം  നളാഅം  ഓപണ്പഷളാപറ്റ്   കടറലില്  എഡലിറര് ജളാലകൈത്തലില്

എത്തലിപചരുന്നു.

• ഇവലിടടെ  Apply  ടചയ്യുന്നപതളാടടെ  തയളാറളാകലിയ  കടെറലില്  Project  Files  ല്

എത്തലിപചരുന്നു.
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പ്രവര്ത്തനല. 5 വബ്രീഡലിടയക്യാ Export മചെയക്യാല

സക്യാമഗലികൈള/ഉപകൈരെണങ്ങള:

• മുന്ടസഷനലിടല ടപ്രളാജകൈറ്റ്ടെറ്റ് ഫയല്

ടബ്രീച്ചേര് അവതരെലിപ്പെലിക്കുന

നളാഅം  തയളാറളാകലിയ  അനലിപമഷന്  വശീഡലിപയളാകറ്റ്  ശബ്ദഅം,  കടെറലില്  എന്നലിവ

ഉളടപടുത്തലിയപലളാ.  ഇവടയലളാഅം  ഇപപളാള  ടവപവ്വേടറ  ട്രെളാകലിലളാണറ്റ്  ഉള്ളതറ്റ്.  ഇവടയ  ഒടരളാറ

ഫയലളാകലി  മളാറണഅം.  ഇതലിനളായലി  ഓപണ് പഷളാടലില്നലിന്നുഅം  ഇതലിടന  വശീഡലിപയളാഫയലളായലി

എകറ്റ്പപളാര്ടറ്റ് ടചപയ്യേണ്ടതുണ്ടറ്റ്.

തുടെര്ന്നറ്റ് വശീഡലിപയളാ എകറ്റ്പപളാര്ടറ്റ് ടചയ്യുന്ന വലിധഅം ടെശീചര് അവതരലിപലികന്നു.

പ്രവര്ത്തന ക്രമല.

• File  ⟶ Export Video കലികറ്റ് ടചയ്യുകൈ.

• കൈളാണുന്ന  ജളാലകൈത്തലില് പസവറ്റ് ടചപയ്യേണ്ട ഫയല്നളാമഅം,  പസവറ്റ് ടചപയ്യേണ്ട പഫളാളഡര്

എന്നലിവ നല്കുകൈ

• Profile,  Target, Video Profile, Quality എന്നലിവ നല്കുകൈ.

◦ mp4  വശീഡലിപയളായലി  എകറ്റ്പപളാര്ടറ്റ്  ടചയ്യേളാന്  ചുവടടെ  ചലിത്രത്തലില്  നല്കൈലിയ  രശീതലിയലില്

ടപ്രളാകഫല് ക്രമശീകൈരലികളാഅം

• ജളാലകൈത്തലില്  ചുവടടെയള്ള Export Video കലികറ്റ് ടചയ്യുകൈ.

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്- ഏകൈദലിന കൈദളാമറ്റ് (യൂണലിററ്റ് തലഅം) ടമളാഡഡ്യൂള
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• പ്രവര്ത്തനഅം പൂര്ത്തലിയളായളാല് ടപ്രളാജകൈറ്റ്ടെറ്റ് പകളാസറ്റ് ടചയ്യുകൈ.

കുടലികൈള പ്രവര്ത്തനഅം പൂര്ത്തലിയളാകന്നു.

4.00   – മുതല് 4.30 വമരെ

• തയക്യാറക്യാകലിയ വബ്രീഡലിടയക്യായുമട അവതരെണല- കൈഥ പൂര്ത്തലിയക്യായവ മക്യാതല

• അകസനമമനറ്റ് നല്കൈല്

◦ സറ്റ്കൂളതല  പ്രവര്ത്തനത്തലില്  ടസക്യാറലിടബക്യാര്ഡറ്റ്  അനുസരെലിച്ചേറ്റ്  തയക്യാറക്യാകലിയ

അനലിടമഷനറ്റ് ശബല നല്കൈലി അനലിടമഷന സലിനലിമ പൂര്ത്തലിയക്യാക്കുകൈ.

• തയക്യാറക്യാകലിയ അനലിടമഷന സലിനലിമകൈളമട സറ്റ്കൂളതല അവതരെണ ല

◦ തലിയതലി നലിശ്ചയലികല്

◦ ചുമതലക്യാ വലിഭജനല

• ഫബ്രീഡറ്റ്ബക്യാകറ്റ്

* * * * * * * * 

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്- ഏകൈദലിന കൈദളാമറ്റ് (യൂണലിററ്റ് തലഅം) ടമളാഡഡ്യൂള


