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സ്വതന്ത്ര ലേസോഫ്റ്റ് ഫെ യര്

ങ്കേസാഫ്റ്റ് ന്റെവയര് സ്വതന്ത്രമാണ്  എന്നു ഉങ്കേkശിക്കുന്നത് ആ ങ്കേസാഫ്റ്റ് ന്റെവയര് ഉപങ്കേയാക്താക്കളുന്റെട

അടിസ്ഥാന സ്വാതന്ത്ര്യന്റെത്ത മാനിയ്ക്കുന്നു എന്നതാണ്. അതായത്, ഒരു ങ്കേസാഫ്റ്റ് ന്റെവയറിന്റെന പ്രവര്

ത്തിപ്പിക്കാനും,  അതിന്റെന  പറ്റി  പഠിക്കാനും,  അതില്  മാറ്റം  വരുത്താനും,  നവീകരിZങ്കേതാ

അല്ലാത്തങ്കേതാ  ആയ  പകര്പ്പുകൾ  വിതരണം  ന്റെFയ്യാനും  ഉള്ള  സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്,  അല്ലാന്റെത

വി#യുങ്കേടതല്ല.  ഈ  സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ  വളന്റെര  പ്രാധാന്യം  അര്ഹിയ്ക്കുന്നതാണു്.  വ്യക്തിഗതമായ

കാര്യങ്ങൾക്കുങ്കേവണ്ടി  മാത്രമല്ല,  മറിച്ചു,  പര½ര സഹകരണത്തിലൂങ്കേടയും  പങ്കുന്റെവയ്ക്ക#ിലൂങ്കേടയും,

സാമൂഹിക  ദൃഢത  വളര്ത്താൻ  സഹായിക്കുന്നു  എന്നതുന്റെകാണ്ടാണ്  ഇതു

അത്യന്താങ്കേപക്ഷിതമാകുന്നതു്. 

1983 ല് റിZാര്ഡ് സ്റ്റാൾമാനാണ് സ്വതന്ത്രങ്കേസാഫ്റ്റ് ന്റെവയര് പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിZത്. 

ഉബുണ്ടു

പ്രമുഖ ഗ്നു/#ിനക്സ് വിതരണമായ ന്റെഡബിയൻ ആധാരമാക്കി നിര്മ്മിZിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര

കമ്പ്യൂട്ടര്  ഓപ്പങ്കേററ്റിങ്  സിസ്റ്റമാണ്  ഉബുണ്ടു.  വളന്റെരയധികം  ജനപ്രീതിയാര്ജ്ജിZ  #ിനക്സ്

വിതരണമാണിത്.  ദഷിണാഫ്രിക്കൻ  വ്യവസായിയായ  മാര്ക്ക്  ഷട്ടില്വര്ത്തിന്റെ�

ങ്കേനതൃത്വത്തിലുള്ള  കാങ്കേനാനിക്കല്  #ിമിറ്റഡ്  എന്ന  കമ്പനിയാണ്  ഉബുണ്ടു  ങ്കേ½ാണ്സര്

ന്റെFയ്യുന്നത്.  #ളിതമായ  ഇൻസ്റ്റങ്കേ#ഷനും  ഉപങ്കേയാഗക്ഷമതയുമുള്ള  തുടZയായി

നവീകരിക്കന്റെപ്പടുന്ന,  സ്ഥിരതയുള്ള  ഓപ്പങ്കേററ്റിങ്  സിസ്റ്റമാണ്  ഉബുണ്ടു.  ഓപ്പണ്  ങ്കേസാഴ്സ്

അനുമതിയുള്ള  വിവിധ  ങ്കേസാഫ്റ്റ് ന്റെവയര്  പാങ്കേക്കജുകൾ  ഉപങ്കേയാഗിZാണ്  ഉബുണ്ടു

സൃഷ്ടിക്കന്റെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്. ഉബുണ്ടുവിന്റെ�  പുതിയ  പതിപ്പുകൾ  എല്ലാ  ആറുമാസവും

പുറത്തിറങ്ങുന്നു.  അതിനു  ങ്കേശഷം  18  മാസം  ആ  പതിപ്പിന്  സഹായങ്ങളും  #ഭ്യമാണ്.

എല്.ടി.എസ്  (LTS  -  Long  Term  Support)  എന്നറിയന്റെപ്പടുന്ന  പതിപ്പുകൾ  രണ്ട്  വര്ഷം

കൂടുങ്കേമ്പാൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നു.  ഇത്തരം പതിപ്പുകളുന്റെട ന്റെഡസ്ങ്കേക്ടാപ്പ് പതിപ്പുകൾക്ക്  3  വര്ഷവും,

ന്റെസര്വര് പതിപ്പുകൾക്ക്  5  വര്ഷവും  ഔങ്കേദ്യാഗിക  സഹായം  #ഭ്യമാണ്.  ങ്കേനാര്മല് റി#ീസ്

അന്റെല്ല�ില് പതിപ്പിന്റെ� ക്രമ സംഖ്യയായി, പുറത്തിറങ്ങുന്ന വര്ഷവും മാസവും ഉപങ്കേയാഗിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്  ആദ്യ  പതിപ്പ്  4.10  (വാര്റ്റി  വാര്ങ്കേത്താഗ്)  2004  ഒങ്കേക്ടാബര്  മാസം

പുറത്തിറങ്ങിയതാണ്.  ദീര്ഘകാ#  ങ്കേസവന  പതിപ്പ്  6.06  മാത്രം  ആറുമാസത്തില്  പുതിയ

പതിപ്പിറക്കുക എന്നതിനു വ്യത്യസ്തമായി  എട്ടു  മാസം  തികഞ്ഞങ്കേപ്പാഴാണു പുറത്തിറങ്ങിയത്.

പതിപ്പ്  5.04  മുതല്  ഉബുണ്ടുവില്  സ്വതങ്കേവയുള്ള  എൻ ങ്കേകാഡിങ്  യൂണിങ്കേകാഡായി.

വിൻങ്കേഡാസില് നിന്നും ഉബുണ്ടുവിങ്കേ#യ്ക്ക്  കുടിങ്കേയറുന്നവര്ക്ക് സഹായകമാകത്തക്ക വിധത്തില്

പതിപ്പ്  7.04  മുതല്  വിൻങ്കേഡാസിന്റെ#  നിരവധി  സജ്ജീകരണങ്ങളും  ങ്കേശഖരിച്ചു  വZിരിക്കുന്ന

വിവരങ്ങളും ഉബുണ്ടുവിങ്കേ#യ്ക് എടുത്ത് ങ്കേFര്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണം കൂട്ടിങ്കേZര്ത്തിട്ടുണ്ട്.

സ്വതന്ത്ര ലേസോഫ്്റ്റ ഫെ യര് പഠനസഹോയി
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 1 ഫെ(സ്ലേ)ോപ്പ്

കമ്പ്യൂട്ടര് എളുപ്പത്തില് ഉപങ്കേയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ന്റെപാതു Fട്ടക്കൂടിന്റെന ന്റെഡസ്ങ്കേക്ടാപ്പ് എൻ

വിങ്കേയാണ്ന്റെമ�് എന്ന് വിളിക്കാം. ഒരു കൂട്ടം ങ്കേസാഫ്റ്റ് ന്റെവയറുകളുന്റെട ങ്കേശഖരവും ഏങ്കേകാപിപ്പിച്ചുള്ള

പ്രവര്ത്തനവുമാണ്    ന്റെഡസ്ങ്കേക്ടാപ്പ്  എൻവിങ്കേയാണ്ന്റെമ�്  എന്നു  പറയുന്നത്.  ഓLീസ്  സ്യൂട്ട്,

ന്റെവബ്  ന്റെgൗസര്  തുടങ്ങി  നിരവധി  ങ്കേസാഫ്റ്റ് ന്റെവയറുകൾ  ഇതിന്റെ�  ഭാഗമാകാം.  ഉബുണ്ടുവില്

സ്വതങ്കേവ  വരുന്നത്  യൂണിറ്റി  എന്ന   ന്റെഡസ്ക്  ങ്കേടാപ്പ്  ആണ്.   സ്വതങ്കേവ  ഉള്ള

ങ്കേസാഫ്റ്റ് ന്റെവയറുകളുന്റെട  കൂന്റെട  കുറZധികം  ങ്കേസാഫ്റ്റ്  ന്റെവയറുകളും  ങ്കേFര്ന്നാ#ാണ്  കമ്പ്യൂട്ടര്  പൂര്

ണ്ണമായും നമ്മുന്റെട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപങ്കേയാഗന്റെപ്പടുന്നത്.

 1.1 യൂണിറ്റി  ഫെ(സ്ക് ലേടോപ്പ്

ങ്കേനാട്ടി#സ് Lയല് മാങ്കേനജര്,  Lയര് ങ്കേLാക്സ് ന്റെവബ്ബ്രåൗസര്,  ങ്കേകാംമ്പിസ് വിൻങ്കേഡാ മാങ്കേനജര്,

യൂണിറ്റി ങ്കേഡാക്ക് തുടങ്ങിയ ആപ്ലിങ്കേക്കഷനുകളാണ് ഇതില് ഉൾന്റെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.  ങ്കേæാം

ന്റെഡസ്ങ്കേക്ടാപ്പിന്റെ�   ഒരു  വകങ്കേഭദമാണിത്   ങ്കേകാങ്കേമ്പാസിറ്റിങ്ങ്  എന്ന  സാങ്കേ�തിക  വിദ്യ

പ്രങ്കേയാജനന്റെപ്പടുത്തിന്റെക്കാണ്ടാണ്  ങ്കേകാംമ്പിസ്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.  വളന്റെര  ന്റെമZന്റെപ്പട്ട  വിഷ്വല്

ഇLക്റ്റുകൾ നല്കാൻ ങ്കേകാംമ്പിസിന് സാധിക്കും.  ങ്കേകാംമ്പിസ് ഉപങ്കേയാഗിക്കുങ്കേമ്പാൾ ശരിയായ

ഗ്രാLിക്സ് സൈèവര് ഇന്റെല്ല�ില് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ� പ്രവര്ത്തന ങ്കേവഗം വല്ലാന്റെത കുറഞ്ഞുങ്കേപായതായി

ങ്കേതാന്നാം.  കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ#  ങ്കേപ്രാന്റെസസ്സറിന്റെ�   ങ്കേശഷിയുന്റെട  നന്റെല്ലാരു  ഭാഗം  ങ്കേകാംമ്പിസ്

ഉപങ്കേയാഗിക്കുന്നതുന്റെകാണ്ടാണിത്  സംഭവിക്കുന്നത്.  എടുത്തു പറയാവുന്ന Fി# പ്രങ്കേത്യകതകൾ

താന്റെഴ പറയുന്നു.

1.1.1 ഇടതുവശങ്കേത്തക്ക്  മാറിയിരിക്കുന്ന ങ്കേêാസ്,  മിനിസൈമസ്  ബട്ടണുകൾ.  ആപ്പ്ലിങ്കേക്കഷൻ

തുറക്കുന്ന  ന്റെമനു  കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ�  ഇടതു  ഭാഗത്ത്  ആണ്.  അതുന്റെകാണ്ട്  ആപ്പ്ലിങ്കേക്കഷൻ

അടയ്ക്കുന്നതും ആ ഭാഗത്ത് ആണ് നല്ലത് എന്റെന്നാരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്.

1.1.2 ആപ്ലിങ്കേക്കഷനുകളിന്റെ# ന്റെമനു ബാര് ഏറ്റവും മുകളിങ്കേ#ക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു.  ന്റെമനു ബാര്

സ്ഥിരമായി ഒരിടത്ത് തന്റെന്ന നില്ക്കുന്നതാണ് കൂടുതല് നല്ലത് എന്റെന്നാരു വാദം ഉണ്ട്.

പ്രങ്കേത്യകിZ് #ിന്റെg ഓLീസ് ങ്കേപാന്റെ# വ#ിയ ന്റെമനു ഉള്ള ആപ്ലിങ്കേക്കഷനുകളില്.

1.1.3 ആമങ്കേസാണ് ആപ്പ് ഉൾന്റെപ്പടുത്തി.  ഇതുവഴി കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ# എല്ലാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുങ്കേടയും

ചുരുക്കം  ആമങ്കേസാണ്  സര്വറിങ്കേ#ക്ക്  അയക്കാനും,  അതുവഴി  ഉബുണ്ടു

ഉപങ്കേയാഗിക്കുന്നവര്ക്ക്  ന്റെമZന്റെപ്പട്ട  ആമങ്കേസാണ്  ങ്കേഷാപ്പിങ്ങ്  അനുഭവം  നല്കാൻ

സാധിക്കും എന്ന് കങ്കേനാനിക്കല് #ിമിറ്റഡ് അവകാശന്റെപ്പടുന്നു.

1.1.4 പരമ്പരാഗത പാന#ിന് പകരം ങ്കേഡാക്ക് ഗണത്തില് വരുന്ന പാനല് ഉപങ്കേയാഗിZാണ്

അപ്ലിങ്കേക്കഷൻ  ന്റെമനുവും  മിനിസൈമസ്  ന്റെFയ്യുന്ന  ആപ്ലിങ്കേക്കഷനുകളും  സൈകകാര്യം

ന്റെFയ്യുന്നത്.
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 2 ലേ�ോഗിൻ മോലേനജര്

ഗ്നൂ#ിനക്സ്  സിസ്റ്റം എല്ലാം ഒങ്കേര സമയം ഒന്നില് കൂടുതല് ആളുകൾക്ക് ഉപങ്കേയാഗിക്കുന്നതിന്

ങ്കേവണ്ടി  രൂപകല്പന  ന്റെFയ്തതാണ്.  ഉപങ്കേയാക്താവ്,  ഭാഷ,  ന്റെഡസ്ങ്കേക്ടാപ്പ്  എൻവിങ്കേയാണ്ന്റെമ�്

തുടങ്ങിയ  എല്ലാ  കാര്യങ്ങളും  തിരന്റെഞ്ഞടുക്കാൻ  സഹായിക്കുന്ന  സംവിധാനമാണ്  ങ്കേ#ാഗിൻ

മാങ്കേനജര്.  ഉബുണ്ടുവില്  lightdm  എന്ന  ഡിസ്ങ്കേപ്ല  മാങ്കേനജര്  ആണ്  ങ്കേ#ാഗിൻ  സമയത്ത്

ഉപങ്കേയാഗന്റെപ്പടുത്തുന്നത്.  എട്ട്  തരം  ന്റെഡസ്ക്  ങ്കേടാപ്പ്  എൻവിങ്കേയാണ്ന്റെമന്റുകളാണ്

സാധാരണയായി  ഉപങ്കേയാഗിച്ചു  വരുന്നത്.  നിങ്ങളുന്റെട  കമ്പ്യൂട്ടറില്  ഒന്നില്  കൂടുതല്  എൻ

വിങ്കേയാണ്ന്റെമ�് ഉന്റെണ്ട�ില് Fിത്രത്തിന്റെ# പZ വട്ടത്തില് ഉള്ളതുങ്കേപാന്റെ# ഒരു Fിത്രം ഉണ്ടാവും.

അത്  അമര്ത്തിയാല്  ങ്കേവണ്ട  എൻവിങ്കേയാണ്ന്റെമ�്  തിരന്റെഞ്ഞടുക്കാം.  നിങ്ങളുന്റെട  കമ്പ്യൂട്ടറില്

ഒങ്കേരന്റെയാരു  ന്റെഡസ്ങ്കേക്ടാപ്പ് എൻവിങ്കേയാണ്ന്റെമ�ാണുള്ളന്റെത�ില്  ഈ  ബട്ടണ്

ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. 

 3 യൂണിറ്റി ഫെ(സ്ലേ)ോപ്പ്   ഫെപോതു പരിചയം

 3.1 �യലുകള് തുറക്കോൻ

യൂണിറ്റിയില് Lയല് മാങ്കേനജര് ലേനോട്ടി�സ് ആണ്,  സിസ്റ്റം ന്റെമനുവില് നിന്നും File എന്ന് സൈടപ്പ്

ന്റെFങ്കേയ്താ,  ഇടതുവശന്റെത്ത  Lയല്  അന്റെല്ല�ില്  Lയല്  മാങ്കേനജര്  എന്ന  ഐക്കണില്  അമര്

ത്തിങ്കേയാ Lയല് മാങ്കേനജര് തുറക്കാം.  സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾ എത്തിങ്കേZരുന്നത് നിങ്ങളുന്റെട

ങ്കേഹാം  ങ്കേLാൾഡറില്  ആണ്.  ഇതിന്റെന  റൂട്ട്  ങ്കേLാൾഡറിന്റെ#  ങ്കേഹാം  ങ്കേLാൾഡറുമായി

ന്റെതറ്റിങ്കേപ്പാകരുത്.  കൂടുതല്  മനസ്സി#ാക്കുന്നതിനായി  <Ctrl>+<L>  അമര്ത്തുക.  അങ്കേപ്പാൾ

Fിത്രത്തില്  കാണുന്നതു  ങ്കേപാന്റെ#  നിങ്ങൾ  ഇങ്കേപ്പാൾ  നില്ക്കുന്ന  സ്ഥ#ങ്കേത്തക്കുള്ള  വഴി  പൂര്
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ണ്ണമായും കാണിക്കും.  അതില് “/”  മാത്രം ഉള്ള ങ്കേLാൾഡറിന്റെന ആണ് റൂട്ട് ങ്കേLാൾഡര് എന്ന്

വിളിക്കുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടറില് ഉള്ള മന്റെറ്റല്ലാ സ്ഥ#ങ്ങളും ഇതിന്റെ� ഉള്ളില് ആണ് വരുന്നത്.

റൂട്ടില് എല്ലാവര്ക്കും എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഉണ്ടാകില്ല. ഒരു ഉപങ്കേയാക്താവിന് സ്വതങ്കേവ എല്ലാ

അധികാരങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ങ്കേLാൾഡര് ആണ് ങ്കേഹാം ങ്കേLാൾഡര്.  റൂട്ട് ങ്കേLാൾഡറിന്റെ� ഉള്ളില്

home  എന്ന ങ്കേLാൾഡറിനുള്ളില് അതാത്  ഉപങ്കേയാക്താവിന്റെ� ങ്കേപരി#ാണ്  സാധാരണയായി

ങ്കേഹാം  ങ്കേLാൾഡര്  ഉണ്ടാവുക.  അതുങ്കേപാന്റെ#  ഗ്നൂ#ിനക്സ്  ഓപ്പങ്കേററ്റിങ്ങ്  സിസ്റ്റങ്ങളില്  എത്ര

ഉപങ്കേയാക്താക്കന്റെള ങ്കേവണന്റെമ�ിലും ഉണ്ടാക്കാം. സാധാരണഗതിയില് അവര്ക്ക് ആര്ക്കും തന്റെന്ന

എല്ലാ ങ്കേLാൾഡറിങ്കേ#ക്കും പൂര്ണ്ണ അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല.  ഒരു ഉപങ്കേയാക്താവിന് സ്വതങ്കേവ

എല്ലാ  അവകാശവും  ഉള്ള  ഒരു  ങ്കേLാൾഡര്  ആണ്  ങ്കേഹാം  ങ്കേLാൾഡര്.  ഓങ്കേരാ

ഉപങ്കേയാക്താവിന്റെ�യും  അപ്ലിങ്കേക്കഷനുകളിന്റെ#  ങ്കേകാണ്Lിഗങ്കേറഷനുകൾ  ഇതി#ാണ്

സംരക്ഷിക്കുന്നത്.

അവരവരുന്റെട ങ്കേഹാം ങ്കേLാൾഡറില് എവിങ്കേടയും ന്റെമൗസിന്റെ# വ#തു ബട്ടണ് അമര്ത്തിയാല് New

Folder  ഉണ്ടാക്കാം.  F2  അമര്ത്തി അതിന്റെ� ങ്കേപര്  മാറ്റുകയും ന്റെFയ്യാം.  സമാനമായ രീതിയില്

തന്റെന്ന Lയലുകളും ഉണ്ടാക്കാം.  അതുങ്കേപാന്റെ# ഒരു Lയങ്കേ#ാ ങ്കേLാൾഡങ്കേറാ പകര്ത്താൻ പകര്

ങ്കേത്തണ്ട  Lയ#ിന്റെ�ങ്കേയാ  ങ്കേLാൾഡറിന്റെ�ങ്കേയാ  മുകളില്  ഇതുങ്കേപാന്റെ#   ന്റെമൗസ്  ങ്കേപായി�ര്

ന്റെവZിട്ട് ന്റെമൗസിന്റെ# വ#തു ബട്ടണ് അമര്ത്തിയാല് മതി.  ങ്കേLാൾഡറിന്റെ�ങ്കേയാ Lയ#ിന്റെ�ങ്കേയാ

ങ്കേപരിന് മുന്നില് “.”(കുത്ത് അഥവാ പൂര്ണ്ണ വിരാമം) ഇട്ടാല് അത് ഹിഡ്ഡണ് ങ്കേLാൾഡര് ആയി

മാറും. യൂസര് ന്റെ#വ#ിന്റെ# എല്ലാ ങ്കേകാണ്Lിഗങ്കേറഷൻ Lയലുകളും ഇതുങ്കേപാന്റെ# ഹിഡ്ഡണ് ങ്കേLാൾ

ഡര് ആക്കി അതാത് ഉപങ്കേയാക്താവിന്റെ� ങ്കേഹാം ങ്കേLാൾഡറില് സൂക്ഷിക്കുകയാണ് പതിവ്.

ഐസിലേ�ോസ്സ് 
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Create New Folder or Paste

 Copy File

 4 ഭോഷയും നിലേ ശനരീതികളും (ഇൻപുട്ട് ഫെമലേGഡുകളും)

നമ്മൾ  കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെന  പ്രധാനമായും  ഒരു  സൈടപ്പ്  സൈററ്റിങ്ങ്  ന്റെമഷീൻ  ങ്കേപാന്റെ#  ആണ്

ഉപങ്കേയാഗിക്കുന്നത്.  അതുന്റെകാണ്ട്  തന്റെന്ന കമ്പ്യൂട്ടര്  ഭാഷന്റെയ എങ്ങന്റെന സൈകകാര്യം  ന്റെFയ്യുന്നു

എന്നുള്ളത് മനസ്സി#ാങ്കേക്കണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

കമ്പ്യൂട്ടര്  ആദ്യകാ#ത്ത്  സൈകകാര്യം  ന്റെFയ്തിരുന്ന  ഭാഷ  ഇംഗ്ലീഷ്  മാത്രമായിരുന്നു.  സൈടപ്പ്

ന്റെFയ്യുങ്കേമ്പാൾ ഉങ്കേkശിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങന്റെള അതുങ്കേപാന്റെ# കാണിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു ന്റെപാതുങ്കേവ

ഉള്ള #ക്ഷ്യം. ഇന്ന് സ്ഥിതി മാറി. അക്ഷരങ്ങന്റെള കുറിZ് പറയുങ്കേമ്പാൾ ശ്രദ്ധിങ്കേക്കണ്ട ഒരു പ്രധാന

സ്വതന്ത്ര ലേസോഫ്്റ്റ ഫെ യര് പഠനസഹോയി
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കാര്യം  കമ്പ്യൂട്ടറിന്  അക്കങ്ങൾ  മാത്രമായിട്ടാണ്  അക്ഷരങ്ങന്റെള  സൈകകാര്യം  ന്റെFയ്യാൻ

സാധിക്കുക.  അതിനായി  സ്കൂളിന്റെ#  ഹാജര്  പട്ടിക  ങ്കേപാന്റെ#  അക്ഷരങ്ങൾക്കും  ഒരു

പട്ടികയുണ്ടാക്കണം.  ആങ്കേരാഹണക്രമത്തില്  എഴുതുക,  അവങ്കേരാഹണക്രമത്തില്  എഴുതുക

എന്റെന്നാന്റെക്ക പറയും ങ്കേപാന്റെ#, അക്ഷരങ്ങൾ അടുക്കുന്നതിനും ഒരു മാനകം ഉണ്ട്. ഓങ്കേരാരുത്തരും

ങ്കേതാന്നിയതു ങ്കേപാന്റെ# ഒങ്കേര അക്ഷരങ്ങന്റെള പട്ടികയില് വ്യത്യസ്ത സ്ഥാനത്ത് ന്റെകാണ്ടിരുത്തിയാല്

ഒരാളുന്റെട  കയ്യി#ിരിക്കുന്ന  വിവരം  മന്റെറ്റാരാൾക്ക്  സൈകമാറാൻ  സാധിക്കില്ല.  ഈ  പ്രശ്നം

ങ്കേനരിടാനായി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്കുങ്കേവണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ആദ്യകാ# മാനകീകരണന്റെത്ത നമ്മൾ ASCII

എന്നു വിളിച്ചു. ഈ പട്ടികയില് ങ്കേകവ#ം 255 അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ങ്കേFര്ക്കാൻ സാധിക്കുക.

അതിനാല്  ഒങ്കേരാ  പുതിയ  ഭാഷയിങ്കേ#ക്കും  മാറുങ്കേമ്പാൾ  ഭാഷയ്ക്കനുസരിZ്  പട്ടിക  മാറ്റി

എഴുങ്കേതണ്ടിവന്നു.  അങ്ങന്റെന ഇന്ത്യൻ ഭാഷയ്ക്കു ങ്കേവണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ മാനകം ആണ്  ISCII.  ദൗര്

ഭാഗ്യവശാല്  ഈ  മാനകം  ന്റെപാതുവില്  ആരും  പിന്തുടരുകയുണ്ടായില്ല.  അതുന്റെകാണ്ട്

ആദ്യകാ#ത്ത് മങ്കേനാരമയുന്റെട ങ്കേLാണ്ടില് ന്റെFയ്ത വിവരം മാതൃഭൂമിയുന്റെട ങ്കേLാണ്ടില് വായിക്കാൻ

പറ്റാന്റെതവരുന്നു. ഇത് ങ്കേകവ#ം ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിന്റെ# പ്രശ്നം മാത്രമായിരുന്നില്ല, മിക്കവാറും എല്ലാ

ഭാഷയിലും  ഈ  പ്രശ്നം  ഉണ്ടായിരുന്നു.  അതിനാല്  വിവരസാങ്കേ�തികവിദ്യയുന്റെട  മുൻ

നിരക്കാന്റെരല്ലാം ങ്കേFര്ന്ന് ഒരു കണ്ങ്കേസാര്ഷ്യമുണ്ടാക്കി എല്ലാ ഭാഷയ്ക്കും ങ്കേവണ്ടി സാമാന്യം വ#ിയ

ഒരു  പട്ടിക  ഉണ്ടാക്കി.  ങ്കേനരങ്കേത്ത  അത്  255  സ്ഥാനങ്ങളായിരുന്റെന്ന�ില്  ഇന്നത്  നാ#്

#ക്ഷത്തിനും  മുകളി#ാണ്.  ഒങ്കേരാ  ഭാഷയ്ക്കും  ഒങ്കേരാ  സ്ഥാനം  ആയതുന്റെകാണ്ട്  തന്റെന്ന  ങ്കേകവ#ം

അക്കങ്ങൾ ന്റെവച്ചു തന്റെന്ന കമ്പ്യൂട്ടറില് ഉള്ള വിവരത്തില് നമ്മൾ ഉങ്കേkശിZ ഭാഷ ഏതാന്റെണന്ന്

കമ്പ്യൂട്ടറിന്  തിരിZറിയാനും അതിനനുസരിZ് ങ്കേLാണ്ടുകൾ സ്വയം ക്രമീകരിക്കാനും സാധിക്കും.

ഭാഷയിന്റെ#  Fരിത്രപഠനം  മുങ്കേന്നറുന്നതനുസരിZ്  ഈ പട്ടികയില്  ന്റെFറിയ  കൂട്ടിങ്കേZര്ക്കലുകൾ

വരുന്നുണ്ട്.  അതായത്,  പിന്നീട്  ഒരു  സമയത്ത്  പുതുതായി  തിരിZറിയുന്ന  അക്ഷരങ്ങൾക്ക്

ങ്കേപാലും ഈ പട്ടികയില് സ്ഥാനം ഒഴിZിട്ടിട്ടുണ്ട്.  ഉപങ്കേയാഗിക്കുന്ന ങ്കേLാണ്ടില് പുതിയതായി

സ്ഥാനം  പിടിZ  അക്ഷരങ്ങൾക്കുങ്കേവണ്ടി  Fിത്രങ്ങൾ  ഇല്ല  എ�ില്  ആ  Fിത്രങ്ങൾ  ഉള്ള

ഏന്റെത�ിലും  ങ്കേLാണ്ടില്  നിന്നും  കമ്പ്യൂട്ടര്  സ്വയം  ആ  Fിത്രം  കണ്ടുപിടിZ്  പ്രദര്ശിപ്പിക്കും.

അതുന്റെകാണ്ടാണ്  പഴയ യൂണിങ്കേകാഡ്  ങ്കേLാണ്ട്  ഉപങ്കേയാഗിക്കുന്ന  കമ്പ്യൂട്ടറുകളില്  Fില്ലക്ഷരം

മാത്രം മാറി പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നത്.

 4.1 അക്ഷരങ്ങളുഫെട അനോ ശ്യമോയ കൂടിലേച്ചരല്

Fി#  വാക്കുകൾ  പ്രങ്കേത്യകിZ്  ഇംഗ്ലീഷ്  വാക്കുകൾ  മ#യാളത്തില്  എഴുതുങ്കേമ്പാൾ  വാക്കുകൾ

ക്കിടയില്  Fന്ദ്രക്ക#  വരും.  മ#യാളത്തില്  ന്റെപാതുന്റെവ  ഒരു  വാക്കിനിടയില്  Fന്ദ്രക്ക#

ഇല്ലാത്തതിനാല്  കമ്പ്യൂട്ടര്  അതിന്റെന  കൂട്ടക്ഷരമായി  പരിഗണിZ്  ങ്കേFര്ന്റെത്തഴുതും.

ഉദാഹരണത്തിന്  “ങ്കേസാഫ്റ്റ് ന്റെവയര്”  എന്ന  വാക്ക്  എഴുതുങ്കേമ്പാൾ  പ#ങ്കേപ്പാഴും  “ങ്കേസാന്റെഫ്റ്റ്വയര്”

എന്നാവും വരിക.  ങ്കേസാഫ്റ്റ് എന്റെന്നഴുതിക്കഴിഞ്ഞ് സീങ്കേറാ വിഡ്ത്ത് ങ്കേനാണ്ങ്കേജായിനര്  (zwnj)

എന്ന  അദൃശ്യ  അക്ഷരം  ങ്കേFര്ത്താല്  ഈ  പ്രശ്നം  പരിഹരിക്കാം.  സീങ്കേറാ  വിഡ്ത്ത്

ങ്കേജായിനറിനും  സീങ്കേറാ  വിഡ്ത്ത്  ങ്കേനാണ്ങ്കേജായിനിനും  ഒട്ടിപ്പ്  നൂക്ക്  എന്റെന്നാന്റെക്ക

ഐസിലേ�ോസ്സ് 
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പറയാറുന്റെണ്ട�ിലും,  വ്യാപകമായി  ഉപങ്കേയാഗിക്കുന്ന  ഒരു  മ#യാള  പദം  കണ്ടിട്ടില്ല.  ഇൻ

സ്ക്രിപ്റ്റ്  പഴയ  ങ്കേ#ന്റെയൗട്ടില്  “X”-കീ  യും  പുതിയതില്  “}”-കീ  യും  ആണ്  ZWNJ-യ്ക്ക്

ഉപങ്കേയാഗിക്കുന്നത്.  ന്റെറമിങ്ങ്ടണ്  ങ്കേ#ന്റെയൗട്ടില്  “~”  ആണ്  ന്റെപാതുവില്

ഉപങ്കേയാഗിZിരിക്കുന്നത്, Fി# ങ്കേവര്ഷനില് മാറ്റമുണ്ട്. ന്റെLാണറ്റിക് കീങ്കേബാര്ഡില് ഇത് ങ്കേനരിട്ട്

സൈടപ്പ് ന്റെFയ്യാനാവില്ല.

 4.2 ടൈടപ്പ് ഫെചയ്യല്

കമ്പ്യൂട്ടറില്  ഏതു  ഭാഷയില്  സൈടപ്പ്  ന്റെFയ്യുങ്കേമ്പാഴും  അതിന്  പ്രധാനമായും  മൂന്ന്

ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത്.  ഇതില്  ആദ്യഘട്ടത്തില്  കീങ്കേബാര്ഡില്  നിന്നുള്ള  അസംസ്കൃത  നിര്

ങ്കേkശങ്ങൾ(raw  input)  സ്വീകരിക്കുക.  അതിനു  ങ്കേശഷം  ഉപങ്കേയാക്താവ്  നിര്ങ്കേkശിZിരിക്കുന്ന

തരത്തിലുള്ള  ഡാറ്റയാക്കി  മാറ്റുന്നു.  തുടര്ന്ന്  അതിനുങ്കേവണ്ടി  നിശ്ചയിZിരിക്കുന്ന

ങ്കേLാണ്ടുപങ്കേയാഗിZ്  ആ വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു.  ഈ അസംസ്കൃത നിര്ങ്കേkശങ്ങൾ നല്കാൻ

ഏത് നിങ്കേവശനരീതിയും ഉപങ്കേയാഗിക്കാം. “ഇൻപുട്ട് ന്റെമങ്കേത്തഡ് ” എന്നറിയന്റെപ്പടുന്ന രണ്ടാം ഘട്ട

ങ്കേസാഫ്റ്റ് ന്റെവയറുകൾ ഇതിന്റെന നമ്മൾ ഉങ്കേkശിക്കുന്ന ഡാറ്റയാക്കി മാറ്റിങ്കേക്കാളും.

കീങ്കേബാര്ഡ്  ഉപങ്കേയാഗിച്ചുള്ളതില്  പ്രധാനമായും  മൂന്ന്  തരം  നിങ്കേവശനരീതികളാണ്

നി#വിലുള്ളത്.  സ്ഥായിയായ  മാതൃക  (Fixed  computer  layouts)  ഉപങ്കേയാഗിച്ചുള്ളത്,  ശബ്ദം

അടിസ്ഥാനമാക്കിയത്(Phonetic  computer  layouts)  പിന്റെന്ന  രൂപം  അടിസ്ഥാനമാക്കിയത്

(Shape-based). ഇതില് മ#യാളത്തില് സാധാരണയായി ഉപങ്കേയാഗിZിരുന്നത് ആദ്യന്റെത്ത രണ്ട്

രീതികളാണ്.

 4.2.1 സ്ഥോയിയോയ മോതൃകകള് (Fixed layouts)

ഇതില് ഒാങ്കേരാ അടിസ്ഥാന അക്ഷരത്തിനും കീങ്കേബാര്ഡില് ഒരു സ്ഥിരസ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കും.

സൈടപ്പ്  ന്റെFയ്യുന്ന  ആൾക്ക്  ഈ  സ്ഥാനം  അറിയാന്റെമ�ില്  വളന്റെര  എളുപ്പത്തില്  സൈടപ്പ്

ന്റെFയ്യാവുന്നതാണ്. മ#യാളത്തില് മൂന്ന് തരം സ്ഥിരമാതൃകകളാണ് ഉപങ്കേയാഗിZ് കാണുന്നത്.

 4.2.1.1 ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് 

ഭാരതസര്ക്കാരിന്റെ�  കീഴിലുള്ള  സി-ഡാക്ക്  എല്ലാ  ഭാരതീയ  ഭാഷകൾക്കുമായി  ഉണ്ടാക്കിയ

ഔങ്കേദ്യാഗിക നിങ്കേവശക രീതിയാണ് ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ്  അഥവാ ഇൻഡിക്  സ്ക്രിപ്റ്റ്.  ഭാരതീയ

ഭാഷകളുന്റെട  #ിപിയിന്റെ#  സാമ്യം  അധികരിച്ചുണ്ടാക്കിയ  ഈ  രീതിയില്  എല്ലാ  ഭാരതീയ

ഭാഷകൾക്കും ഒങ്കേര കീ  സ്ഥാനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്.  അതുന്റെകാണ്ട് തന്റെന്ന ഒരു ഭാഷയില് സൈടപ്പ്

ന്റെFയ്യാന്റെമന്നുന്റെണ്ട�ില് മന്റെറ്റല്ലാ ഭാരതീയ ഭാഷകളിലും  സൈടപ്പ്  ന്റെFയ്യാൻ സാധിക്കും.  കൂടാന്റെത,

അക്ഷരങ്ങളുന്റെട വിന്യാസം സൈകകാര്യം ന്റെFയ്യാനും എളുപ്പമുള്ള രീതിയാണിത്.  സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ

എല്ലാം  ഇടതു  സൈകന്റെകാണ്ട്  സൈടപ്പ്  ന്റെFയ്യാൻ  സാധിക്കുങ്കേമ്പാൾ  മിക്കവാറും  എല്ലാ

വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളും  വ#തു  സൈകന്റെകാണ്ട്  സൈടപ്പ്  ന്റെFയ്യാം.  സ്വരവും  വ്യഞ്ജനവും  ഇടക#ര്ന്ന

നമ്മുന്റെട ഭാഷാ രീതിയില് ങ്കേവഗത്തില് സൈടപ്പ് ന്റെFയ്യാൻ ഈ രീതി സഹായിക്കും.

സ്വതന്ത്ര ലേസോഫ്്റ്റ ഫെ യര് പഠനസഹോയി
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 4.2.1.2 ഫെറമിങ്ങ്ടണ്

മ#യാളം  സൈടപ്പ്സൈററ്ററുകളില്  വളന്റെര  വ്യാപകമായിരുന്ന  ഒരു  നിങ്കേവശനരീതിയാണ്  ഇത്.

സൈടപ്പ്സൈററ്ററുകളില് നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിങ്കേ#ക്ക് മാറിയങ്കേപ്പാൾ പുതിയ Fി# കൂട്ടിങ്കേZര്ക്കലുകൾ വന്നു.

അത് ഓങ്കേരാ ങ്കേസാഫ്റ്റ് ന്റെവയറിലും ഓങ്കേരാ  രീതിയി#ാണ് വന്നത്. അതുന്റെകാണ്ട് ഒന്നില് കൂടുതല്

ന്റെറമിങ്ങ്ടണ് മാതൃകകൾ ഉണ്ട്.  എ�ിലും സൈടപ്പ്സൈററ്ററുകളില് ഉപങ്കേയാഗിZിരുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ

എല്ലാം  പഴയ ക്രമം  തുടര്ന്നു.  ഗ്നൂ#ിനക്സില്  ഇതിന്റെ�  മാപ്പിങ്ങ്  ന്റെFയ്തത്  സ്വതന്ത്ര  മ#യാളം

കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്  കൂട്ടായ്മയിന്റെ#  ന്റെസബിൻ  എgഹാം  ആണ്.  ASCII/ISCII  രീതിയിലും  ഏറ്റവും

വ്യാപകമായി  ഉപങ്കേയാഗിZിരുന്ന  മാതൃകയാണിത്.  ASCII/ISCII-യില്  നിന്ന്

യൂണിങ്കേക്കാഡിങ്കേ#ക്ക് മാറുങ്കേമ്പാൾ വ്യത്യാസം ഏറ്റവും കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നത് ന്റെറമിങ്ങ്ടണ്

ഉപങ്കേയാഗിക്കുന്നവന്റെരയാണ്.

 4.2.1.3 �ളിത

സ്വതന്ത്ര മ#യാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് കൂട്ടായ്മയിന്റെ# ജിങ്കേനഷ് ആണ് ഈ രീതി വികസിപ്പിZത്.  ഈ

രീതി കാര്യമായി ഉപങ്കേയാഗത്തില് വരും മുന്റെമ്പ ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ്  പുറത്തുവന്നതിനാലും ഇതിന്റെ#

Fി#  കീ  ങ്കേകാമ്പിങ്കേനഷനുകൾ  ഉപങ്കേയാഗിക്കാൻ  ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാലും  ഇതിന്  കാര്യമായ

പ്രFാരം  #ഭിZില്ല.  ഈ  മാതൃകയില്  ഷിഫ്റ്റ്  കീയ്ക്ക്  പുറന്റെമ  ആൾട്ട്  കീ  യും  അക്ഷരങ്ങന്റെള

തിരന്റെഞ്ഞടുക്കാൻ  ഉപങ്കേയാഗിക്കുന്നുണ്ട്.  ഒരു  കീ  യില്  നാ#്  അക്ഷരങ്ങൾ  വന്റെര  വരുന്ന

രീതിയി#ാണ് ഇതിന്റെ� ഘടന.

 4.2.2 ശബ്ദം അടിസ്ഥോനമോക്കിയത്(Phonetic layouts)

ഉZാരണം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത്.  മന്റെറ്റാരു ഭാഷയിന്റെ# സമാന

വരന്റെമാഴി ശബ്ദങ്ങൾ ഉപങ്കേയാഗിZ് ഒങ്കേരാ അക്ഷരത്തിനും മാപ്പ് Lയലുണ്ടാക്കുന്നു. സൈടപ്പ്

ന്റെFയ്യുന്ന വാക്കിന്റെ� ഉZാരണത്തിനനുസരിZ് ഒന്നാം ഭാഷയില്(അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള

ഭാഷ)  നിന്നും  രണ്ടാം  ഭാഷയിന്റെ#  അക്ഷരങ്ങൾ  ന്റെവZ്  മാറുന്ന  രീതിയാണ്  ഇത്.

മ#യാളത്തില് അടിസ്ഥാന ശബ്ദങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുന്റെകാണ്ട് ഇതിന്റെന

ന്റെപാതുങ്കേവ  മംഗ്ലീഷ്  കീങ്കേബാര്ഡ്  എന്ന്  വിളിക്കാറുണ്ട്.  ന്റെമാഴി,  സ്വനങ്കേ#ഖ

തുടങ്ങിയവയാണ്  ഇതില്  വ്യാപകമായി  ഉപങ്കേയാഗിZ്  വരുന്ന  രീതി.  അതായത്

ഇവയില് "മ#യാളം" എന്ന് വരാൻ ഇംഗ്ലീഷില് Malayalam എന്ന് സൈടപ്പ് ന്റെFയ്താല് മതി.

അങ്കേത സമയം ങ്കേപാ#ീസ് എന്ന് വരാൻ pOlees എന്ന് ങ്കേവണം സൈടപ്പ് ന്റെFയ്യാൻ. kollam,

koLLam, koLLAm എന്നിവ യഥാക്രമം ന്റെകാല്ലം, ന്റെകാള്ളം, ന്റെകാള്ളാം എന്ന് വരും. ഒങ്കേരാ

നിങ്കേവശനരീതിക്കും ഓങ്കേരാ മാതൃകകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവന്റെയ pാൻÎിങ്കേpഷൻ ടൂളുകൾ

എന്നും  വിളിക്കാറുണ്ട്.  നമുക്ക്  ഏറ്റവും  കൂടുതല്  സൈവവിധ്യം  ഉള്ള

നിങ്കേവശനരീതിയാണിത്.  അതില്  ഏറ്റവും  കൂടുത#ായി  ഉപങ്കേയാഗിച്ചു  വരുന്ന  രണ്ട്

രീതികളാണ് ന്റെമാഴിയും സ്വനങ്കേ#ഖയും. 

ഐസിലേ�ോസ്സ് 
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 4.2.2.1 ഫെമോഴി

#ഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ ന്റെവZ് മ#യാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങില് ഏറ്റവും ആദ്യം കൃത്യമായ സൈ#സൻ

സ്  ങ്കേസ്റ്ററ്റ്ന്റെമങ്കേ�ാടുകൂടി,  മ#യാളത്തില്  ഏറ്റവും  ആദ്യം  പുറത്തിറങ്ങിയ  ഒരു  സ്വതന്ത്ര

ങ്കേസാഫ്റ്റ് ന്റെവയര് ന്റെപ്രാജക്റ്റ്  ആണ് ന്റെമാഴി. യൂണിങ്കേകാഡ് സ്റ്റാൻങ്കേഡര്ഡ് വരുന്നതിനും വളന്റെര

മുമ്പ്  ഉപങ്കേയാഗത്തില്  വന്ന  ഇൻപുട്ട്  രീതിയാണിത്.  സിബു,  രാജ്  (ന്റെപരിങ്കേങ്ങാടൻ),

ന്റെകവിൻ  തുടങ്ങിയവരുന്റെട  ങ്കേനതൃത്വത്തിലുള്ള  വരന്റെമാഴി  കൂട്ടായ്മയുന്റെട  സംഭാവനയാണ്

ന്റെമാഴി.  ആദ്യകാ#ത്ത്  കമ്പ്യൂട്ടറിലും  ഇ�ര്ന്റെനറ്റിലും  ഏറ്റവും  കൂടുത#ായി  മ#യാളം

ഉപങ്കേയാഗിZിരുന്നത് ങ്കേ�ാഗര്മാര് ആണ്. അതുന്റെകാണ്ടുതന്റെന്ന അവരുന്റെട ഇടയില് ഏറ്റവും

പ്രFാരമുള്ള രീതിയും  ഇതാണ്.  വിൻങ്കേഡാസ്  ഓപ്പങ്കേററ്റിങ്ങ്  സിസ്റ്റത്തിന്  ങ്കേവണ്ടിയാണ്

ആദ്യം രൂപം ന്റെകാടുത്തന്റെത�ിലും പിന്നീട് ഇത് ഗ്നൂ#ിനക്സിലും വന്നു.

 4.2.2.2 സ്വനലേ�ഖ

ഗ്നൂ#ിനക്സ് ങ്കേവണ്ടി ആദ്യകാ#ത്ത് വന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് രീതിയാണിത്. സ്വതന്ത്ര മ#യാളം

കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് കൂട്ടായ്മയിന്റെ# സങ്കേന്താഷ് ങ്കേതാട്ടി�#ാണ് ഇതിന്റെ� സ്രഷ്ടാവ്.  ന്റെLാണറ്റിക്

കീങ്കേബാര്ഡ്  ഉപങ്കേയാഗിക്കുന്ന  നന്റെല്ലാരു  പ�്  ഗ്നൂ#ിനക്സ്  ഉപങ്കേയാക്താക്കളും

സ്വനങ്കേ#ഖയാണ് ഉപങ്കേയാഗിക്കുന്നത്.

സ്വനങ്കേ#ഖ  നിരവധി  സര്ക്കാര്  ഓLീസുകളില്  ഇതിങ്കേനാടകം  തന്റെന്ന  ഉപങ്കേയാഗിച്ചു

തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.  ഐ  സി  ങ്കേLാസ്  സര്ക്കാര്  ജീവനക്കാര്ക്ക്  നല്കുന്ന  മ#യാളം

കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്  പരിശീ#ന  പരിപാടിയിലും  പ്രസ്തുത  ങ്കേസാഫ്ട്  ന്റെവയറുകൾ  ഉൾ

ന്റെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സ്വനങ്കേ#ഖ ഇൻസ്റ്റാൾ ന്റെFയ്യുന്നതിനായി ന്റെടര്മിന#ില് താന്റെഴ  നല്കിയിട്ടുള്ള കമാൻഡ് 

നല്കുക:

sudo apt-get install ibus

എ�ര്  അമര്ത്തുങ്കേമ്പാൾ  Fിത്രത്തില്  കാണിZിരിക്കുന്ന  രീതിയില്  പാസ്  ങ്കേവര്ഡ്

ങ്കേFാദിക്കും.  നിങ്ങളുന്റെട  സിസ്റ്റത്തിന്റെ�  പാസ്  ങ്കേവര്ഡ്   നല്കി  വീണ്ടും   എ�ര്

അമര്ത്തുക.

സ്വതന്ത്ര ലേസോഫ്്റ്റ ഫെ യര് പഠനസഹോയി
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ഇനി താന്റെഴ പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്ന  ഒങ്കേരാ കമാൻഡുകളും നല്കി എ�ര് കീ അമര്ത്തുക.

sudo apt-get install ibus-m17n

sudo apt-get install m17n-db

sudo apt-get install m17n-contrib

ന്റെമനു ബാറിന്റെ� വ#തു വശത്തുളള  En ഐക്കണില് êിക്ക് ന്റെFയ്ത് "Text  Entry  Settings"

തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുക.

“Text entry” വിൻങ്കേഡായില് + Fിഹ്നം êിക്ക് ന്റെFയ്യുക.

ഐസിലേ�ോസ്സ് 
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താന്റെഴ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള വിൻങ്കേഡാ തുറക്കുങ്കേമ്പാൾ അതില് “Malayalam (swanalekha (m17n))

(IBus)” ന്റെസ#ക്റ്റ് ന്റെFയ്തു "Add” ബട്ടണ് അമര്ത്തുക.

“Text Entry”വിൻങ്കേഡാ ങ്കേêാസ് ന്റെFയ്യുക

 4.2.3 ചിന്തിക്കുന്ന കീലേlോര്ഡുകള്

ങ്കേനരങ്കേത്ത  പറഞ്ഞ  കീങ്കേബാര്ഡുകളില്  നിന്നും  വ്യത്യസ്തമായി,  നമ്മൾ  കൂടുത#ായി  സൈടപ്പ്

ന്റെFയ്യുന്ന വാക്കുകൾ പഠിZ് നിര്ങ്കേkശിക്കുന്നവയാണ് ഇവ.  ഗൂഗിൾ pാൻÎിങ്കേpഷൻ യാഹു pാൻ

Îിങ്കേpഷൻ  എന്നിവ  ഈ  ഗണത്തില്ന്റെപ്പടുത്താവുന്നവയാണ്.  ഇതിന്റെ�  ഒരു  നല്ല

സ്വതന്ത്രങ്കേസാഫ്റ്റ് ന്റെവയര്  ഉദാഹരണമാണ്  വര്ണ്ണം.  നവനീത്  കൃഷ്ണൻ  ആണ്  വര്ണ്ണത്തിന്റെ�

രFയിതാവ്.

സ്വതന്ത്ര ലേസോഫ്്റ്റ ഫെ യര് പഠനസഹോയി
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 4.2.3.1  ര്ണ്ണം

പ# തരത്തിലും Fിന്തിക്കുന്ന കീങ്കേബാര്ഡുകളില് മികച്ചുനില്ക്കുന്നതാണ് വര്ണ്ണം. വര്ണ്ണത്തിന്
ഇങ്കേത വിഭാഗത്തില്ന്റെപ്പട്ട മറ്റു ങ്കേസാഫ്റ്റ് ന്റെവയറുകങ്കേളക്കാൾ നന്നായി മ#യാളം അറിയാം എന്നതു
തന്റെന്നയാണ്  ആദ്യ  പ്രങ്കേത്യകത.  ഓളം  എന്ന  ഡിക്ഷണറിയില്  നിന്നാണ്  പ്രധാനമായും
വാക്കുകൾ  പഠിZ്  വZിരിക്കുന്നത്.  അതിലുപരി  ഇ�ര്ന്റെനറ്റിന്റെ#  വിവിധ  ന്റെവബ്സൈസറ്റുകളില്
നിന്നും  വാക്കുകൾ  പഠിZ്  ന്റെവZിട്ടുണ്ട്.  ന്റെമാഴിയാണ്  അടിസ്ഥാന  മാതൃകയായി
സ്വീകരിZിരിക്കുന്നത്.

ഒരാൾക്ക്  കമ്പ്യൂട്ടറില്  അയാൾക്ക്  സൗകര്യങ്ങളുള്ള  ഏത്  ഇൻപുട്ട്  ന്റെമങ്കേത്തഡ്
ങ്കേവണന്റെമ�ിലും ഉപങ്കേയാഗിക്കാം.  ഉറപ്പുവരുങ്കേത്തണ്ട ഒങ്കേര ഒരു കാര്യം ഡാറ്റ ശരിയായ
രീതിയി#ാണ്  സൃഷ്ടിക്കുന്നത്  എന്നുള്ളതാണ്.  മ#യാളം  Fില്ലക്ഷരം  ര്-ന്  പകരം
മ#യാളം  അക്കം  4(൪),  Fില്ലക്ഷരം  ൻ-ന്  പകരം  9(൯)  തുടങ്ങിയവ  സര്വ്വ
സാധാരണമായ ന്റെതറ്റുകളാണ്.

 4.3 സ്ക്രീൻ ലേ�ോക്ക് ടൈകകോര്യം ഫെചയ്യോൻ

ന്റെസറ്റിങ്ങ്സിനകത്ത് Brightness and Lock തിരന്റെഞ്ഞടുത്താല് താന്റെഴ കാണുന്ന Fിത്രം #ഭിക്കും.

അതില് ങ്കേ#ാക്ക് ന്റെFയ്യുന്നതിനുള്ള സമയം മാറ്റുകങ്കേയാ ങ്കേ#ാക്ക് ഒഴിവാക്കുകങ്കേയാ ന്റെFയ്യാം.

Screen Lock and Black Screen Setting

 4.4 ലേ�ോണ്ട് ഇൻസ്റ്റോള് ഫെചയ്യുന്നത്

#ിനക്സ്  കമ്പ്യൂട്ടറില്  പ#  തരത്തില്  ങ്കേLാണ്ടുകൾ  ഇൻസ്റ്റാൾ  ന്റെFയ്യാം.  അതില്  ഏറ്റവും

എളുപ്പമുള്ള  വഴി  ങ്കേഹാം  ങ്കേLാൾഡറില്  .fonts  എന്ന  ങ്കേLാൾഡറിങ്കേ#ക്ക്  ങ്കേLാണ്ട്  പകര്

ത്തുന്നതാണ്.  അത്തരം ഒരു ങ്കേLാൾഡര് ങ്കേഹാമിനകത്ത് കന്റെണ്ടത്താനായിന്റെല്ല�ില് പുതുതായി

ഐസിലേ�ോസ്സ് 
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ഒന്റെരണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയാല് മതി. സര്ക്കാര് ഓLീസുകളില് ഉപങ്കേയാഗിക്കുന്ന മീര ങ്കേLാണ്ടും രFന

ങ്കേLാണ്ടും  പരിപാ#ിക്കുന്നത്  സ്വതന്ത്രമ#യാളംകമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്  എന്ന  കൂട്ടായ്മയാണ്.  അവരുന്റെട

ന്റെവബ്സൈസറ്റായ <smc.org.in>-ല് നിന്നും ങ്കേLാണ്ടുകൾ ന്റെഡൗണ് ങ്കേ#ാഡ് ന്റെFയ്ത് ഉപങ്കേയാഗിക്കാം.

ങ്കേസാഫ്റ്റ്ന്റെവയറുകൾ അപ്ങ്കേഡറ്റ് ന്റെFയ്യുന്നതുങ്കേപാന്റെ# ങ്കേLാണ്ടുകളും അപ്ങ്കേഡറ്റ് ന്റെFയ്യണം.  ഓലേരോ

ആറ് മോസഫെG ഇടലേ ളയിഫെ�ങ്കിലും ലേ�ോണ്ട് അപ്ലേ(റ്റ് ഫെചയ്യണം.

 5 പ്രധോന ആപ്ലിലേക്കഷനുകള്

 5.1 സിനോപ്റ്റിക് പോലേക്കജ് മോലേനജര് (Synaptic Package Manager)

നമുക്ക്  ആവശ്യമുള്ള  എല്ലാ  ങ്കേസാഫ്റ്റ്  ന്റെവയറുകളും  സ്വതങ്കേവ  കമ്പ്യൂട്ടറില്  ഉണ്ടായിരിക്കണം

എന്നില്ല.  അതിനാല് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിങ്കേക്കണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ടറില് ആവശ്യമുള്ള

ങ്കേസാഫ്റ്റ് ന്റെവയര് എങ്ങന്റെന ഇൻസ്റ്റാൾ ന്റെFയ്യാം എന്നാണ്.

#ിനക്സ്  കമ്പ്യൂട്ടറില് ങ്കേസാഫ്റ്റ് ന്റെവയറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ന്റെFയ്യാൻ പ# വഴികളുണ്ട്.  അതില് ഒരു

പ്രധാനന്റെപ്പട്ട  വഴി  ആങ്കേബ്ബ്ര�ായിഡ്  ങ്കേപ്ല  ങ്കേസ്റ്റാറില്  ന്റെFയ്യുന്നതുങ്കേപാന്റെ#  ഒLീഷ്യല്

ന്റെറങ്കേപ്പാസിറ്ററികളില്  നിന്നും  ഇൻസ്റ്റാൾ  ന്റെFയ്യുന്നതാണ്.  ന്റെപ്രാഡക്ഷൻ  സൈ#നിലുള്ള  ഒരു

സാധാരണ ഉപങ്കേയാഗത്തിനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറില് എങ്കേപ്പാഴും  ഈ ഒരു വഴിയില് മാത്രങ്കേമ ങ്കേസാഫ്റ്റ്

ന്റെവയര്  ഇൻസ്റ്റാൾ  ന്റെFയ്യാൻ  പാടുള്ളൂ.  മറ്റു  വഴിയിലൂന്റെട  ഇൻസ്റ്റാൾ  ന്റെFയ്യുന്ന  ങ്കേസാഫ്റ്റ്  ന്റെവയര്

പാങ്കേക്കജുകൾ  കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ�  സ്ഥിരതങ്കേയയും   സുരക്ഷങ്കേയയും  പ്രതികൂ#മായി  ബാധിങ്കേZക്കാം.

മന്റെറ്റാരു കാരണം കൂടി ഇതിനുണ്ട്.

ഒരു  ങ്കേസാഫ്റ്റ്  ന്റെവയര്  എന്നാല്  ഒരു  കൂട്ടം  ങ്കേപ്രാഗ്രാമുകളുങ്കേടയും  Fിത്രങ്ങളുങ്കേടയും

ങ്കേഡാക്കുന്റെമന്റുകളുങ്കേടയും ഒന്റെക്ക ങ്കേശഖരവും ഏങ്കേകാപിച്ചുള്ള പ്രവര്ത്തനവും ആണ്.  ഒരു ങ്കേസാഫ്റ്റ്

ന്റെവയറില് ഉപങ്കേയാഗന്റെപ്പടുത്തുന്ന ങ്കേപ്രാഗ്രാമുകങ്കേളാ പ്രവര്ത്തനങ്ങങ്കേളാ മിക്ക അവസരത്തിലും മറ്റു

ങ്കേസാഫ്റ്റ്  ന്റെവയറുകളിലും  ഉപങ്കേയാഗന്റെപ്പടുത്താറുണ്ട്.  ഇത്തരം  ങ്കേപ്രാഗ്രാമുകന്റെള  #ളിതമായി

dependency എന്ന് പറയും. ഔങ്കേദ്യാഗിക ന്റെറങ്കേപ്പാസിറ്ററിയിന്റെ# മിക്കവാറും എല്ലാ ങ്കേപ്രാഗ്രാമുകളും

അവയുന്റെട സംങ്കേയാജിച്ചുള്ള പ്രവര്ത്തനവും മറ്റു  സങ്കേ�തിക പരിങ്കേശാധനകൾക്കും ങ്കേശഷം ഉൾ

ന്റെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്.  അതുന്റെകാണ്ട്  സാധാരണ  ഗതിയില്  പ്രശ്നങ്ങൾ  ഒന്നും  ഉണ്ടാകാറില്ല.

എന്നാല് ഒLീഷ്യല് ന്റെറങ്കേപ്പാസിറ്ററികളില് നിന്നല്ലാന്റെത ങ്കേസാഫ്റ്റ്ന്റെവയറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ന്റെFയ്താല്

ഈ ഏങ്കേകാപിച്ചുള്ള പ്രവര്ത്തനം പൂര്ണ്ണമായും ഉറപ്പു വരുത്താൻ സാധിക്കില്ല. മാത്രവുമല്ല പുറത്തു

നിന്നും ഒരാന്റെള സഹായത്തിന് വിളിZാല് യഥാര്ത്ഥ പ്രശ്നം തിരിZറിയുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടാവും.

apt  എന്ന  ങ്കേസാഫ്റ്റ്  ന്റെവയര്  ആണ്  ഉബുണ്ടുവില്  ങ്കേപ്ല  ങ്കേസ്റ്റാറിന്  സമാനമായ  ആവശ്യത്തിന്

ഉപങ്കേയാഗിക്കുന്നത്.  ഇത്  കമാ�്  സൈ#നില്  മാത്രം  ഉപങ്കേയാഗിക്കുന്ന  ഒന്നാണ്.  സൈകകാര്യം

ന്റെFയ്യാനുള്ള  സൗകര്യത്തിനു   ഇങ്കേത  ങ്കേസാഫ്റ്റ്  ന്റെവയറിന്  പ#തരം  യൂസര്  ഇ�ര്ങ്കേLസുകൾ

ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് . അതില് പ്രധാനന്റെപ്പട്ട ഒന്നാണ് synaptic. കമാ�് സൈ#ൻ ങ്കേസാഫ്റ്റ് ന്റെവയറിന്റെ�

സ്വതന്ത്ര ലേസോഫ്്റ്റ ഫെ യര് പഠനസഹോയി
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മിക്കവാറും  എല്ലാ  സവിങ്കേശഷതകളും  അതുങ്കേപാന്റെ#  നി#നിര്ത്തിയിട്ടുള്ള  ങ്കേസാഫ്റ്റ്  ന്റെവയര്

ആണിത്.  ഇതുപങ്കേയാഗിക്കാൻ  അഡ്മിനിങ്കേ!റ്റര്  അധികാരവും  പാസ്  ങ്കേവര്ഡും

ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഉബുണ്ടുവില് സ്വതങ്കേവ ഉള്ള ഒരു ങ്കേസാഫ്റ്റ് ന്റെവയര് അല്ല സിനാപ്റ്റിക്.  അതിനാല് ആദ്യം ആ

ങ്കേസാഫ്റ്റ് ന്റെവയര് ഇൻസ്റ്റാൾ ന്റെFയ്യണം. ന്റെമനുവില് ങ്കേപായി Terminal എന്ന് സൈടപ്പ് ന്റെFയ്താല് ന്റെടര്

മിനല് തുറന്നു വരും.  sudo apt-get install  synaptic എന്ന കമാ�്  അടിZ്  എ�ര് ന്റെFയ്താല്

പാസ് ങ്കേവര്ഡ് ങ്കേFാദിക്കും.  സൈടപ്പ് ന്റെFയ്യുന്ന സമയത്ത് പാസ് ങ്കേവര്ഡ് കാണാൻ സാധിക്കില്ല.

സൈടപ്പ്  ന്റെFയ്തങ്കേശഷം  എ�ര്  അമര്ത്തിയാല്  മാത്രം  മതി.ഒരിക്കല്  ഇൻസ്റ്റാൾ  ന്റെFയ്താല്

ന്റെമനുവില്  synaptic  എന്ന് സൈടപ്പ് ന്റെFയ്താല് സിനാപ്റ്റിക് പാങ്കേക്കജ് മാങ്കേനജര് എന്ന ങ്കേസാഫ്റ്റ്

ന്റെവയര് തുറക്കാം. തുറക്കുന്നതിന് മുങ്കേന്ന താന്റെഴ പറയും രീതിയില് പാസ് ങ്കേവര്ഡ് ങ്കേFാദിക്കും.

Password Prompt

സിനാപ്റ്റിക് പാങ്കേക്കജ് മാങ്കേനജറില് <Ctrl>+<F> അടിZാല് ന്റെസര്Z് ന്റെFയ്യാനുള്ള സംവിധാനം

തുറന്നു വരും. അതില് നമ്മുന്റെട ആവശ്യം അനുസരിZ് ആപ്ലിങ്കേക്കഷനുകൾ തിരയാം. ഇനി ഇത്

എങ്ങന്റെന ന്റെFയ്യാം എന്ന് ങ്കേനാക്കാം.

ഡ്യൂപ്ലിങ്കേക്കറ്റ് Lയലുകൾ കന്റെണ്ടത്താനുള്ള ങ്കേസാഫ്റ്റ്ന്റെവയര് ഇൻസ്റ്റാൾ ന്റെFയ്യണം എന്ന്

കരുതുക.  <Ctrl>+<F>  അടിZ്  duplicate  എന്ന്  ന്റെസര്Z്  ന്റെFയ്യുക.  തുടര്ന്ന്  കിട്ടുന്ന

ആപ്ലിങ്കേക്കഷനുകളുന്റെട  വിവരങ്ങൾ  താന്റെഴയുള്ള  വിശദീകരണത്തില്  അവയുന്റെട

പ്രങ്കേത്യകത വായിZ് മനസ്സി#ാക്കാം.

ഐസിലേ�ോസ്സ് 
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Synaptic Search

Selection of Software

അങ്ങന്റെന നമ്മൾ  fslint  എന്ന ആപ്ലിങ്കേക്കഷനില് എത്തും.  അതില് ന്റെമൗസ് ങ്കേപായി�ര് ന്റെവZ്

വ#തു ബട്ടണ് അമര്ത്തിയാല് താന്റെഴയുള്ള Fിത്രം കിട്ടും.

സ്വതന്ത്ര ലേസോഫ്്റ്റ ഫെ യര് പഠനസഹോയി
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Synaptic Software Installation

അതിന് ങ്കേശഷം മുകളിന്റെ#  Apply  എന്ന ബട്ടണില് അമര്ത്തിയാല് താന്റെഴയുള്ള Fിത്രം വരും.

അതില് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി Apply അമര്ത്തിയാല് ആ ങ്കേസാഫ്റ്റ് ന്റെവയര് ഇൻസ്റ്റാൾ ന്റെFയ്യാം.

 5.2 ഇലേമജ്  ്യൂ ര് (Image Viewer)

നിരവധി  ഇങ്കേമജ്  വ്യൂവറുകൾ  സ്വതന്ത്ര  ങ്കേസാഫ്റ്റ് ന്റെവയറില്  #ഭ്യമാണ്.  സാധാരണ  ഓLീസ്

ആവശ്യങ്ങൾക്ക്  മിങ്കേറജും  ങ്കേനാമാക്സും  ആയിരിക്കും  ഏറ്റവും  അനുങ്കേയാജ്യം.  gif  ഇങ്കേമജിന്റെ#

ആനിങ്കേമഷനുകൾ  പിന്തുണയ്ക്കുന്ന  വ്യൂവര്  ആണ്  മിങ്കേറജ്.  ന്റെFറിയ  തരത്തിലുള്ള  എഡിറ്റിങ്ങ്

സാധ്യമാക്കുന്ന ഇങ്കേമജ് വ്യൂവര് ആണ് ങ്കേനാമാക്സ്. 

 5.3 VLC-യും SM-Player-ഉം

ങ്കേ#ാകത്തിന്റെ# ഏറ്റവും മികZ മൾട്ടിമീഡിയ ന്റെപയറുകളില് രന്റെണ്ടണ്ണമാണ് VLC-യും SM-Player-

ഉം. പാട്ടുകളും സിനിമയും എല്ലാം ഇവ ഉപങ്കേയാഗിZ് സൈകകാര്യം ന്റെFയ്യാം.

 5.4 പി (ി എ�് (PDF)- ്യൂ റുകള്

സ്വതന്ത്രങ്കേസാഫ്റ്റ്  ന്റെവയറില്  pdf  പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ധാരാളം  ങ്കേഡാക്യുന്റെമ�്  വ്യൂവറുകൾ #ഭ്യമാണ്.

Evince  Qpdfviewer,  Okular  തുടങ്ങിയവ  അതില്  പ്രധാനന്റെപ്പട്ട  Fി#  വ്യൂവറുകളാണ്.  ഒങ്കേരാ

വ്യൂവറിനും ഒങ്കേരാ തരം പ്രങ്കേത്യകതകളാണ്.

ഐസിലേ�ോസ്സ് 
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 5.4.1 എ ിൻസ് (evince)

 5.4.2 ഒക്കു�ോര് (Okular)

Pdf-ന്റെന  എളുപ്പത്തില്  വായിZ്  ങ്കേകൾപ്പിക്കും  എന്നുള്ളതാണ്  ഇതിന്റെ�  എടുത്ത്  പറയാവുന്ന

പ്രങ്കേത്യകത. 

മറ്റ് വ്യൂവറുകളിലും ഈ സൗകര്യം #ഭ്യമാണ്. പങ്കേക്ഷ ങ്കേനരിട്ട് ങ്കേFര്ത്തിട്ടുള്ളത് ഇതി#ാണ്. കണ്ണു

കാണാത്തവന്റെര  സഹായിക്കുന്ന  espeak  എന്ന  ങ്കേസാഫ്റ്റ്  ന്റെവയറിന്റെ�  പിന്തുണയി#ാണ്  ഇത്

പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.Pdf  Lയ#ില്  എറ്റവും  വിപു#മായ  ങ്കേതാതില്  കമന്റുകളും  ങ്കേനാട്ടുകളും  കൂട്ടി

ങ്കേFര്ക്കാൻ പറ്റുന്നതും ഇതി#ാണ്. ഇതിനായി F6 അമര്ത്തണം. pdf കൂടാന്റെത മിക്കവാറും എല്ലാ

ങ്കേLാര്മാറ്റിലുള്ള ങ്കേഡാക്യുന്റെമന്റുകൾ വായിക്കാനും okular ഉപങ്കേയാഗിക്കാം.

സ്വതന്ത്ര ലേസോഫ്്റ്റ ഫെ യര് പഠനസഹോയി
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 5.5 ഫെ l് ബ്രൗസറുകള്

ഇ�ര്ന്റെനറ്റിന്റെ�  സഹായങ്കേത്താന്റെട  ന്റെവബ്  സൈസറ്റുകൾ   ഉപങ്കേയാഗിക്കാൻ  സഹായിക്കുന്ന

സംവിധാനമാണ്  ന്റെവബ് ന്റെgൗസര്.  Lയര് ങ്കേLാക്സ്,  ങ്കേക്രാമിയം,  മിങ്കേഡാരി തുടങ്ങിയവയാണ്

പ്രധാന gൗസറുകൾ

 5.5.1 �യര് ലേ�ോക്സ് ( Firefox)

ഇതിന്റെ� രണ്ട്  ങ്കേവര്ഷനുകളാണ്  നി#വില് പ്രFാരത്തിലുള്ളത്  52-ഉം  58-ഉം.  ബാക്കി  ഉള്ള

സീരീസുകളുന്റെട  പിന്തുണ  ങ്കേമാസില്ല  പിൻവ#ിച്ചു.  52-ങ്കേവര്ഷൻ  ഉപങ്കേയാഗിക്കുന്നവര്ക്ക്

downthemall എന്ന പ്ലഗിൻ ഉപങ്കേയാഗിക്കാം. വളന്റെര മികZ ഒരു ഡൗണ്ങ്കേ#ാഡ്  മാങ്കേനജര് ആണ്

ഇത്.

 5.5.2 മിലേ(ോരി (Midori)

ങ്കേശഷി  കുറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കായി  പ്രങ്കേത്യകം  രൂപകല്പന ന്റെFയ്ത ന്റെgൗസറാണിത്.  പങ്കേക്ഷ

IRCTC  അടക്കം  പ#  ന്റെവബ്  സൈസറ്റുകളും  എല്ലാ  സമയത്തും  ഒരുങ്കേപാന്റെ#  ശരിയായി  പ്രവര്

ത്തിക്കില്ല. അങ്കേത സമയം എത്ര കുഞ്ഞൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലും സുഗമമായി പ്രവര്ത്തിക്കും.

 5.5.3 ലേക്രോമിയം (Chromium)

ഗൂഗിളിന്റെ�  gൗസര്   ആയ  ങ്കേക്രാമിന്റെ�  സ്വതന്ത്ര  ങ്കേസാഫ്റ്റ്  ന്റെവയര്  ങ്കേവര്ഷൻ  ആണിത്.

ങ്കേക്രാമിന്റെ# എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇതില് #ഭിക്കും.

 6 ഓ�ീസ് ഫെപ്രോ()ി ിറ്റി ടൂള് - �ിഫെബ്ര ഓ�ീസ്(Office 

Productivity Tool- LibreOffice)

സ്വതന്ത്ര ങ്കേസാഫ്റ്റ് ന്റെവയറില് നിരവധി ഓLീസ് ന്റെപ്രാഡക്റ്റിവിറ്റി ടൂളുകൾ #ഭ്യമാണ്. ഉബുണ്ടുവില്

സ്വതങ്കേവ വരുന്ന ഓLീസ് ടൂൾ #ിന്റെg ഓLീസ് ആണ്.  ഓപ്പണ് ഓLീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയില്

നിന്നും വഴി പിരിഞ്ഞുണ്ടായ ഒരു ഓLീസ് ടൂൾ ആണ് #ിന്റെg ഓLീസ്.  സ്വതന്ത്ര ങ്കേസാഫ്റ്റ്

ന്റെവയര് ആശയങ്ങൾക്ക് കൂടുതല് പ്രാധാന്യം നല്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ ആയതുന്റെകാണ്ട് ന്റെപാതുങ്കേവ

കൂടുതല്  ആളുകൾ  പിന്തുണയ്ക്കുന്നതും  #ിന്റെgഓLീസിന്റെനയാണ്.  ഓപ്പണ്  ഓLീസുമായി

പ്രത്യക്ഷത്തില്  അധികം  വ്യത്യാസങ്ങൾ  ഇതിനില്ല.  അതിനാല്  ഓപ്പണ്  ഓLീസ്

ഉപങ്കേയാഗിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതുപങ്കേയാഗിക്കാൻ പ്രങ്കേത്യക പരിശീ#നം ആവശ്യമില്ല.

 6.1 ലേകോണ്�ിഗലേറഷൻ ( Configuration)

#ിന്റെg  ഓLീസില്  ങ്കേകാണ്Lിഗങ്കേറഷൻ  എല്ലാം  മാറ്റുന്നത്  tools  ന്റെമനുവിലുളള  options-ല്

നിന്നുമാണ്.

ഐസിലേ�ോസ്സ് 



19

LibreOffice Options Location

#ിന്റെg   ഓLീസ്  പ്രവര്ത്തിച്ചു  ന്റെകാണ്ടിരിക്കുങ്കേമ്പാൾ  Fി#  അവസരത്തില്  കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ�

ന്റെപ്രാസസ്സര് ങ്കേശഷി പൂര്ണ്ണമായും ഉപങ്കേയാഗിക്കന്റെപ്പടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്.  #ിന്റെg  ഓLീസിന്റെ#

ഒരു  തീമിന്റെ�  പ്രശ്നമാണിത്.  അതുങ്കേപാന്റെ#  Fിത്രങ്ങൾ  ഒരുപാടുള്ള  ങ്കേഡാക്യുന്റെമന്റുകളും  അല്പം

പതുന്റെക്കയാണ് Fി#ങ്കേപ്പാൾ കാണിക്കുക.

LibreOffice>Tools>Options>LibreOffice>View

LibreOffice View Settings

ഇതില് Automatic എന്നുള്ളത് എല്ലാം മാറ്റി സൗകര്യപ്രദമായ   ഒന്ന് തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുക. കൂടാന്റെത

തീം  Galaxy  എന്ന്  തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുക.  അതിനു  ങ്കേശഷം  ഒരല്പ്പം  താന്റെഴ  Load/Save

തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുക Auto Save-ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിലും കൂടുതലുള്ള സമയം ന്റെസറ്റ് ന്റെFയ്യുക

സ്വതന്ത്ര ലേസോഫ്്റ്റ ഫെ യര് പഠനസഹോയി
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LibreOffice_Auto Save options

പഴയ #ിന്റെg  ഓLീസില് ആവശ്യമായ റാം ന്റെമമ്മറി തിരന്റെഞ്ഞടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ #ിന്റെg  ഓLീസില് ഈ ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.  ഈ ഓപ്ഷൻ

ഉന്റെണ്ട�ില് ഒങ്കേരാ ഒബ്ജക്റ്റിലും 50MB-യില് കുറയാന്റെതയും ന്റെമാത്തത്തില് 2GB-യില് കുറയാന്റെതയും

ന്റെസറ്റ് ന്റെFയ്യുക.

LibreOffice Memory

 6.2 ഫെ�ല് ഫെചക്കര് (അക്ഷര പിശക് പരിലേശോധന സം ിധോനം)

ഒരു  പ്രമാണത്തിന്റെ#   ന്റെതറ്റായ  പദങ്ങൾ  തിരിZറിഞ്ഞ്  ഒരു  ഉപങ്കേയാക്താവിന്റെന

സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള   ഉപകരണമാണ്   ന്റെ½ല്  ന്റെFക്കര്  (അക്ഷര  പിശക്  പരിങ്കേശാധന

സംവിധാനം).   സൈടപ്പ്   ന്റെFയ്യുങ്കേമ്പാഴുള്ള   പിശകുകൾ  അന്റെല്ല�ില്  കൃത്യമായ  ന്റെ½ല്ലിംഗില്
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വിജ്ഞാനത്തിന്റെ� അഭാവം മൂ#ം,  പ്രമാണം തയ്യാറാക്കുന്ന ഘട്ടത്തില് ഉണ്ടാകുന്ന പിശകുകൾ

എന്നിവ തിരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.

ഒരു അക്ഷരന്റെത്തറ്റ് പരിങ്കേശാധകൻ  ആദ്യം, ആ വാക്ക് ഒരു സാധുവായ വാക്കാങ്കേണാ എന്ന് നിര്

ണ്ണയിക്കുന്നു,  അതന്റെല്ല�ില്  രണ്ടാമന്റെത്ത  ഘട്ടത്തില്  അസാധുവായ  വാക്കിന്  നിര്ങ്കേkശങ്ങൾ

നല്കി  തിരുത്താനും  ശ്രമിക്കുന്നു  .  ഇംഗ്ലീഷ്  ങ്കേപാലുള്ള  ഭാഷാശാസ്ത്രപരമായ  #ളിതമായ

ഭാഷകൾക്ക്, ഇത്തരത്തിന്റെ#ാരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുകന്റെയന്നത് വളന്റെരന്റെയളുപ്പമാണ്. എന്നാല്

മ#യാളം  ങ്കേപാലുള്ള  ഭാഷാശാസ്ത്രപരമായി  സ�ീര്ണ്ണമായ  ഭാഷകളില്  ,  അക്ഷരന്റെതറ്റ്

പരിങ്കേശാധിക്കുകന്റെയന്നത്  സ�ീര്ണ്ണമായി തന്റെന്നയിങ്കേപ്പാഴും തുടരുന്നു.

ഐ സി ങ്കേLാസും മദ്രാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓL് ന്റെടങ്കേക്നാളജിയിന്റെ#  അണ്ണാ യൂണിങ്കേവഴ്സിറ്റി ന്റെക ബി

Fന്ദ്രങ്കേശഖര് റിസര്Z് ന്റെസ�റും ങ്കേFര്ന്ന് വികസിപ്പിZ മ#യാളം  അക്ഷര പിശക് പരിങ്കേശാധന

സംവിധാനമായ മ#യാളം ന്റെ½ല് ന്റെFക്കര് ബഹുമാനന്റെപ്പട്ട മുഖ്യമന്ത്രി  ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ

ജുണ് 20 നു മൂന്നു മണിക്ക് ന്റെസക്രങ്കേട്ടറിയറ്റ് ഡര്ബാര് ഹാളില് പ്രകാശനം ന്റെFയ്തു.മ#യാളത്തില്

സ്വതന്ത്ര  ങ്കേസാഫ്ട്  ന്റെവയറായി  രൂപകല്പന  ന്റെFയ്തിട്ടുള്ള  ആദ്യ  അക്ഷര  പിശക്  പരിങ്കേശാധന

സംവിധാനമാണിത്.  താന്റെഴ  നിര്ങ്കേkശിZിരിക്കുന്ന  #ി�ില്   നിന്ന്   മ#യാള  ഭാഷയ്ക്കായുള്ള

അക്ഷര പിശക് പരിങ്കേശാധന സംവിധാനം  #ിന്റെg ഓLീസില് ഇൻസ്റ്റാൾ ന്റെFയ്യാവുന്നതാണ്.

അതിന്റെ� ഉപങ്കേയാഗ രീതിയും  താന്റെഴ  പറയുന്ന #ി�ില് #ഭ്യമാണ്.

https://gitlab.com/icfoss/Malayalam-Computing/ml_spellCheck_libreoffice

താന്റെഴ  ന്റെകാടുത്തിരിക്കുന്ന  നടപടിക്രമങ്ങൾ  പിന്തുടര്ന്ന്  നമുക്ക്  അക്ഷരന്റെത്തറ്റ്  പരിങ്കേശാധന

നടത്താം.

ഘട്ടം 1: ടൂൾ  ബാറിന്റെ#  'SC  '  ബട്ടണില്  êിക്കു  ന്റെFയ്യുക,  ഒരു  ങ്കേèാപ്പ്  ഡൗണ്  ന്റെമനുവില്

''SpellCheck' ' എന്ന വാക്ക് പ്രത്യക്ഷന്റെപ്പടും.

ഘട്ടം 2: 'SpellCheck'  ബട്ടണ്  êിക്ക്  ന്റെFയ്യുക.പ്രമാണത്തിന്റെ#  അക്ഷരപ്പിശക്

പരിങ്കേശാധിക്കുകയും പിശക് ചുവന്ന നിറത്തില് നല്കുകയും ന്റെFയ്യുന്നു .

ഘട്ടം 3: ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ന്റെതറ്റായ വാക്ക്   തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുക,  വീണ്ടും ടൂൾ ബാറില്  'SC'

ബട്ടണില്  êിക്ക്  ന്റെFയ്ത്  ങ്കേèാപ്പ്-ഡൗണ്  ന്റെമനുവില്  'SpellCheck'  êിക്ക്  ന്റെFയ്യുക.

അങ്കേപ്പാങ്കേഴക്കും ഒരു നിര്ങ്കേkശ പട്ടിക വരികയും അതില് ന്റെതറ്റായ വാക്കിന് പകരമായ

വാക്കുകൾ  ന്റെതരന്റെഞ്ഞടുക്കാനുള്ള  അവസരവും  #ഭ്യമാക്കുന്നു.  അതുകൂടാന്റെത  ആ

പട്ടികയില്  ADD  /  REPLACE   എന്നീ  രണ്ട്  ഓപ്ഷനുകൾ

#ഭ്യമാകുന്നു.ഉപങ്കേയാക്താവിന്   ആവശ്യമായ  പദം  #ഭിക്കുകയാന്റെണ�ില്   അതു

ന്റെതരന്റെഞ്ഞടുത്ത  ങ്കേശഷം  REPLACE   ബട്ടണ്  അമര്ത്തുക.അന്റെല്ല�ില്  പ്രമാണത്തില്

ന്റെതറ്റായി കന്റെണ്ടത്തിയ പദം ന്റെ½ല് ന്റെFക്കറിന്റെ� പുറകില് കാണന്റെപ്പടുന്ന വാക്കുകളുന്റെട
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https://gitlab.com/icfoss/Malayalam-Computing/ml_spellCheck_libreoffice


22

ങ്കേശഖരത്തില് ഇല്ല എന്നു മനസ്സി#ാക്കുകയും ആ ങ്കേശഖരത്തിങ്കേ#ക്ക് കൂട്ടിങ്കേZര്ക്കാനുള്ള

അവസരമാണ് ADD എന്ന ബട്ടണിലൂന്റെട നല്കന്റെപ്പടുന്നത്.

 6.3 �ിഫെബ്ര ഓ�ീസ് ടൈററ്റര് ലേlസിക് സ് ( Libre Office Writer Basics)

 6.3.1 ഫെടക്സ്റ്റ് ആൻ(് പോരഗ്രോ�് ലേ�ോര്മോറ്റ് (Text and Paragraph Format)

#ിന്റെg  ഓLീസ്  സൈററ്ററില്  സൈടപ്പ്  ന്റെFയ്യുന്ന  സ്ഥ#ത്ത്  ന്റെമൗസിന്റെ#  വ#തു  ബട്ടണ്  അമര്

ത്തിയാല് Character എന്നും Paragraph എന്നും രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ #ഭിക്കും. മാറ്റം വരുങ്കേത്തണ്ട

വരികങ്കേളങ്കേയാ ഖണ്ഢികകങ്കേളങ്കേയാ തിരന്റെഞ്ഞടുത്ത ങ്കേശഷം ങ്കേവണം ഈ ന്റെമനു എടുങ്കേക്കണ്ടത്.

 6.3.1.1 കോര)ര് (Character)

അക്ഷരങ്ങന്റെള  ക്രമീകരിക്കാനുള്ള  സംവിധാനമാണിത്.  അതില്  position  തിരന്റെഞ്ഞടുത്താല്

അക്ഷരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അക#വും വീതിയും ക്രമീകരിക്കാം. ങ്കേLാണ്ട് സൈസസ് മാറ്റാന്റെത തന്റെന്ന

ങ്കേപജ്  നിറയ്ക്കുകങ്കേയാ  ഒതുക്കുകങ്കേയാ  ന്റെFങ്കേയ്യണ്ട  അവസരങ്ങളില്  ഇതു  പ്രങ്കേയാജനന്റെപ്പടുത്താം.

ഇവിന്റെട Border എന്ന ടാബിന്റെ# അടിവശത്തു മാത്രമുള്ള ങ്കേബാര്ഡര് തിരന്റെഞ്ഞടുത്താല് അതിന്റെന

അടിവരയ്ക്കു  പകരം  ഉപങ്കേയാഗിക്കാം.  ഈ  വര,  സാധാരണ  അടിവരന്റെയ  ങ്കേപാന്റെ#  അക്ഷരം

ന്റെവട്ടില്ല.

 6.3.1.2 പോരഗ്രോ�് (Paragraph)

പാരഗ്രാL് ക്രമീകരിക്കാനുള്ള ന്റെമനുവും കിട്ടും. അതില് indents and spacing തിരന്റെഞ്ഞടുത്താല്

പാരഗ്രാL് തമ്മിലുള്ള അക#വും വരികൾ തമ്മിലുള്ള അക#വും ക്രമീകരിക്കാം.

ഐസിലേ�ോസ്സ് 
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 6.3.2 ലേപജ് ലേ�ോര്മോറ്റിങ് ആൻ(് ഫെടംലേപ്ലറ്റ് (Page Formatting and Template)

മിക്കവാറും  എല്ലാ  ങ്കേഡാക്കുന്റെമന്റുകളിലും  രണ്ട്  തരം  ങ്കേപജ്  ങ്കേLാര്മാറ്റ്  ആവശ്യമായി  വരും.

അതിനാല്  #ിന്റെg  ഓLീസില്  സ്വതങ്കേവ  രണ്ടു  തരം  ങ്കേപജ്  ങ്കേLാര്മാറ്റിങ്ങ്  എല്ലാ

ങ്കേഡാക്യുന്റെമ�ിലും #ഭിക്കും. ടൂൾ ബാര് ന്റെമനുവില് ങ്കേLാര്മാറ്റ് എടുത്താല് Page എന്നും Title Page

എന്നുമുള്ള  ങ്കേപരുകളില്  ഇത്  വളന്റെര  എളുപ്പം  #ഭിക്കുന്നതാണ്.  അതിനാല്  ഇവിന്റെട

അതിങ്കേനക്കാൾ ഒരു അല്പം സ�ീര്ണത കൂടിയ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്.  രണ്ടില് കൂടുതല് തരം

ങ്കേപജ് ങ്കേLാര്മാറ്റ് ഉള്ള ങ്കേഡാക്യുന്റെമന്റുകൾക്ക് ങ്കേവണ്ടി ന്റെടംങ്കേപ്ലറ്റ്  ഉണ്ടാക്കുന്ന വഴിയാണ് ഇവിന്റെട

പറയുന്നത്.

മൗസ്  ങ്കേപായി�റും കഴ്സറും സൈടപ്പ് ന്റെFയ്യുന്ന സ്ഥ#ത്ത് നി#നിര്ത്തിന്റെക്കാണ്ട് F11 അമര്ത്തിയാല്

സൈസ്റ്റല്സ് ആ�്  ങ്കേLാര്മാറ്റിങ്ങ്  എന്ന ന്റെമനു കിട്ടും.  അതില് നാ#ാമന്റെത്ത ഐക്കണ് ങ്കേപജ്

ങ്കേLാര്മാറ്റിങ്ങിന്  ഉള്ളതാണ്.  അതില്  êിക്ക്  ന്റെFയ്ത്  ങ്കേപജ്  സൈസ്റ്റ#ിന്റെ�  ങ്കേടബിൾ  തുറക്കുക,

അതില് right click ന്റെFയ്ത് പുതിയ സൈസ്റ്റല് ങ്കേFര്ക്കാം.

നി#വില് ന്റെടംപ്ങ്കേളറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ങ്കേപാകുന്നത് ഒരു ഗവന്റെ.�്  ഓര്ഡറിനാന്റെണന്നും അതില്

മൂന്ന്  തരം  ങ്കേപജ്  ങ്കേLാര്മാറ്റിങ്ങുകളാണ്  ങ്കേFര്ങ്കേക്കണ്ടത്  എന്ന  സ�ല്പ്പിക്കുക.  അതിന്റെന

യഥാക്രമം  GOP1,  GOP2  എന്നും  ANX  എന്നും  വിളിക്കാം.  ANX-ല്  ങ്കേപജ്  നമ്പര്  ങ്കേറാമൻ

#ിപിയിലും  GOP1-ല് ങ്കേപജ്  നമ്പര് ഇല്ലാന്റെതയും  GOP2-ല് സാധാരണ അറബിക്  അക്കങ്ങളും

ആണ് ഉപങ്കേയാഗിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുക.  ങ്കേLാര്മാറ്റുകൾ സൃഷ്ടിങ്കേക്കണ്ട ക്രമം  ANX,  GOP2,

GOP1 എന്റെന്നടുക്കാം.

New  തിരന്റെഞ്ഞടുത്താല്  ഒരു  പുതിയ  Fിത്രം  വരും.  അതില്  Organizer  തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുക.

അതില് ങ്കേപരു  ANX  എന്ന് ന്റെകാടുക്കുക.  ANX-ന്റെന തുടര്ന്ന് വരുന്ന ങ്കേപജും  ANX  ആയതിനാല്
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Next Style എന്ന സ്ഥ#ത്തും ANX  എന്ന് തന്റെന്ന ന്റെകാടുക്കുക. GOP1 ന്റെകാടുക്കുന്ന അവസരത്തില്

Next Style GOP2 ന്റെകാടുക്കണം.  അതുങ്കേപാന്റെ#  GOP2-ന്  GOP2 തന്റെന്ന.  ങ്കേപജുകൾ മാറി മറിഞ്ഞു

വരുന്ന അവസരത്തില് രണ്ടു ങ്കേപജുകളില് ഒന്നിന്റെ� തുടര്Z മങ്കേറ്റത് എന്ന് ന്റെകാടുത്താല് രണ്ടും

മാറി മാറി വരും, ഉദാഹരണത്തിന് പുസ്തകങ്ങളില് ഇടത്-വ#ത് സൈസ്റ്റല് മാറി മാറി വരുന്നത്.

Changing Page Number Style

അതിനുങ്കേശഷം  Page  ടാബിങ്കേ#ക്ക്  വരുക.  അവിന്റെട  ആവശ്യമായ  മാര്ജിനുകൾ  ന്റെകാടുക്കാം.

ങ്കേപജ് നമ്പര് ങ്കേFര്ക്കുയാന്റെണ�ില് ങ്കേവണ്ടുന്ന നമ്പര് ങ്കേLാര്മാറ്റും ഇവിന്റെടയാണ് ന്റെകാടുങ്കേക്കണ്ടത് .

സാധാരണയായി അറബിക് അക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നിടത്ത് ഇങ്കേപ്പാൾ ങ്കേറാമൻ അക്കങ്ങളിങ്കേ#ക്ക്

മാറ്റി.

ഐസിലേ�ോസ്സ് 
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അങ്ങന്റെന മൂന്ന് സൈസ്റ്റലുകളും സൃഷ്ടിZാല് നി#വിലുള്ള ങ്കേഡാക്കുന്റെമ�ിങ്കേ#ക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയി.

ഇതിന്റെന ആവശ്യമുള്ള സമയന്റെത്താന്റെക്ക #ഭ്യമാക്കുന്നതിനു ങ്കേവണ്ടി ഇതിന്റെന ന്റെടംങ്കേപ്ലറ്റ്  എന്ന

രീതിയില് ങ്കേസവ് ന്റെFയ്യാം.

മിക്ക  സമയത്തും  നമ്മൾ  ഉണ്ടാക്കുന്ന  ങ്കേഡാക്യുന്റെമ�ിന്റെ#  ഉള്ളടക്കത്തില്  കാര്യമായ  മാറ്റം

ഉണ്ടാകാറില്ല.  അതിനാല് ആളുകൾ ന്റെപാതുന്റെവ ന്റെFയ്യുന്ന കാര്യം  പഴയ ങ്കേഡാക്കുന്റെമ�്  തുറന്ന്

ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി  പുതിയ ഉള്ളടക്കം ങ്കേFര്ക്കുകയാണ്  പതിവ്.  അതിനു

പകരം,  ഇവിന്റെട  എല്ലാ ങ്കേഡാക്യുന്റെമ�ിലും  ന്റെപാതുവായി  വരുന്ന കാര്യം  സൈടപ്പ്  ന്റെFയ്ത്  വയ്ക്കുക.

അതിനു ങ്കേശഷം ങ്കേവണം ഇതിന്റെന  ന്റെടംങ്കേപ്ലറ്റ് ആക്കി മാങ്കേറ്റണ്ടത്.

ങ്കേസവ്  ന്റെFയ്യാനായി  Lയല് ന്റെമനുവില്  Templates-നകത്ത്  Save  As  Template  ന്റെകാടുക്കുക.

അങ്കേപ്പാൾ  താന്റെഴ  കാണുന്ന  Fിത്രം  തുറന്നു  വരും.  അതില്  സൗകര്യങ്ങളുള്ള  ഒരു  ങ്കേLാൾ

ഡറിനകത്ത് ങ്കേകറിയ ങ്കേശഷം വട്ടത്തിനകത്തുള്ള ഐക്കണില് അമര്ത്തിയാല് പുതിയ ങ്കേപരു

ങ്കേFാദിക്കും. അങ്ങന്റെന ഒരു ങ്കേപരിട്ടതിനു ങ്കേശഷം ആ  ന്റെടംങ്കേപ്ലറ്റ് ങ്കേസവ് ന്റെFയ്യാം.
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ഈ  ന്റെടംങ്കേപ്ലറ്റിന്റെന എന്റെന്ത�ിലും ആവശ്യത്തിന് ഉപങ്കേയാഗിക്കാൻ,  File  ന്റെമനുവില്, New-വില്

Templates  തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുക.അതില് ങ്കേനരങ്കേത്ത സൃഷ്ടിZ ന്റെടംങ്കേപ്ലറ്റ് ഉണ്ടാകും.  അതില് ഡബിൾ

êിക്ക്  ന്റെFയ്ത്  അതിന്റെന  ഉപങ്കേയാഗിക്കാം.  നി#വില്  ന്റെFയ്തുന്റെകാണ്ടിരിക്കുന്നതില്  നിന്നും

വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ങ്കേപജ് സൈസ്റ്റല് ങ്കേവണന്റെമ�ില് മാറ്റം വരുങ്കേത്തണ്ട ങ്കേപജിന്റെ� ന്റെതാട്ടു മുന്നില്

<Ctrl>+<Enter>  അമര്ത്തുക.  അങ്കേപ്പാൾ ങ്കേപജ്  ങ്കേgയ്ക്ക്  വരും  .  അതിന്റെന ഒരു നീ# വരയായി

കാണാൻ സാധിക്കും. ങ്കേപജ് ങ്കേgയ്ക്കായി കാണുന്ന നീ# വരയുന്റെട മുകളില് അമര്ത്തിയാല്  Edit

page break തുറന്നു വരും.

LibreOffice Changing Page Style

ഐസിലേ�ോസ്സ് 
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അതില് page break with style  ന്റെകാടുത്താല് ങ്കേപജിന്റെ� രീതി ങ്കേനരങ്കേത്ത സൃഷ്ടിZ ഒന്നിങ്കേ#ക്ക്

മാറ്റാം. തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുന്ന സൈസ്റ്റല് തുടര്ന്നുള്ള എല്ലാ ങ്കേപജിലും അതുങ്കേപാന്റെ# വരും. വീണ്ടും മാറ്റം

വരുത്തണന്റെമ�ില് പുതിയ ങ്കേപജ് ങ്കേgയ്ക്ക് ങ്കേFര്ക്കണം.

LibreOffice Page Style Selection

#ിന്റെg ഓLീസില് ങ്കേപജ് നമ്പറുകൾ സ്വതങ്കേവ മറച്ചു ന്റെവZ രീതിയില് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക.

ങ്കേപജ്  നമ്പറുകൾ ങ്കേവണ്ടത്  Header-ല് ആങ്കേണാ  Footer -ല് ആങ്കേണാ ങ്കേവണ്ടത് എന്ന്  ആദ്യം

തീരുമാനിക്കണം.  Header  ങ്കേFര്ക്കാൻ  മുകളിന്റെ#  മാര്ജിനിന്റെ�  മുകളിലും,  Footer  ങ്കേFര്ക്കാൻ

താഴന്റെത്ത  മാര്ജിനിന്റെ� താന്റെഴയും ഒരു മൗസ്  êിക്ക് ന്റെകാടുത്ത ങ്കേശഷം വരുന്ന നീ# ബട്ടണില്

അമര്ത്തിയാല് മതി.
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ഫുട്ടറില് ആണ് ങ്കേപജ് നമ്പര് ങ്കേവണ്ടന്റെത�ില് ഫുട്ടര് ഇൻങ്കേസര്ട്ട് ന്റെFയ്ത ങ്കേശഷം,  കഴ്സര് ഫുട്ടറില്

നി#നിര്ത്തുക.  അതിന്  ങ്കേശഷം  Insert>Page Number-ല് ങ്കേപായി ങ്കേപജ്  നമ്പര് ഇൻങ്കേസര്ട്ട്

ന്റെFയ്യാം.  ങ്കേപജ് നമ്പറുകൾ ഒങ്കേരാ സൈസ്റ്റല് മാറുങ്കേമ്പാഴും വീണ്ടും വീണ്ടും ങ്കേFര്ക്കണം.  ഇന്റെല്ല�ില്

ങ്കേപജ് നമ്പര് ഇല്ലാത്ത ങ്കേപജ് ങ്കേപാന്റെ#യിരിക്കും.  ഒരു സൈസ്റ്റ#ിങ്കേ#ക്ക് ങ്കേപജ് നമ്പര് ങ്കേFര്ത്താല്,

ആ ങ്കേഡാക്യുന്റെമ�ില് ആ സൈസ്റ്റ#ില് ഉള്ള എല്ലാ ങ്കേപജിലും നമ്പര് ഉണ്ടാകും.

 6.3.3 ബുള്ളറ്റ് സ് ആൻ(് നമ്പറിംഗ് (Bullets &Numbering)

സാധാരണയായി  ഇംഗ്ലീഷില്  നമ്പറിങ്ങ്  ന്റെകാടുക്കുങ്കേമ്പാൾ  പ്രങ്കേത്യകിZ്  പ്രശ്നങ്ങൾ  ഒന്നും

ഉണ്ടാകാറില്ല.  അങ്കേത സമയം മ#യാളത്തില് വരുങ്കേമ്പാൾ നമ്പറും വരിയും തമ്മിലുള്ള അക#ം

ക്രമം ന്റെതറ്റി നില്ക്കാറുണ്ട്.  ഇവിന്റെട പ്രശ്നം മാര്ജിൻ ശരിയായി നല്കാത്തതാണ്.  ഈ ഭാഗം

നമ്പറിങ്ങിന്റെ� മാര്ജിൻ പരിFയന്റെപ്പടുത്താനുള്ളതാണ്. ങ്കേമല് വിവരിZ പ്രശ്നം താന്റെഴ Fിത്രത്തില്

കാണാം .

LibreOffice Automatic Line Shifting

നമ്പര്  സൈസ്റ്റല് അനുസരിZ്  നമ്പറിനും  അതു  കഴിഞ്ഞ്  ഒരു  ങ്കേ½സിനും  സ്ഥ#ം  ഇന്റെല്ല�ില്

നമ്പറുകൾ വരി ന്റെതറ്റിയ ങ്കേപാന്റെ# കിടക്കും. അത്തരം അവസരത്തില് നമ്പറിന്റെ� മുകളില് മൗസ്

സൈററ്റ്  êിക്ക്  ന്റെFയ്താല്  Bullets  &Numbering  എന്ന  ഓപ്ഷൻ  തുറക്കുക.  അതില്  position

തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുക.

ഐസിലേ�ോസ്സ് 
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LibreOffice Bullets and Numbering Formatting

Aligned at: മാര്ജ്ജിനില് നിന്നും എത്ര അക#ത്തി#ാണ് നമ്പര് എഴുതി തുടങ്കേങ്ങണ്ടത് എന്ന്

പറയുന്നത് ഇവിന്റെടയാണ്.

Numbering  alignment: നമ്പറുകൾ  മുകളില്  നിശ്ചയിZ  പ്രകാരമുള്ള  അക#ത്തില്  മൂന്ന്

തരത്തില് ക്രമീകരിക്കാം. ഒന്നുകില് ഇടത് വശം ങ്കേFര്ന്ന് ഒങ്കേര ക്രമത്തില് ആകാം. അന്റെല്ല�ില്

വ#ത്,  അതും  അന്റെല്ല�ില്  നടുക്ക്.  ന്റെപാതുന്റെവ  ഇടത്  വശം  ഒങ്കേര  അക#ത്തില്  വരുന്ന

രീതിയി#ാണ് നമ്പര് ഇടുന്നത്.

Numbering  followed  by: നമ്പറിങ്ങ്  കഴിഞ്ഞാല് ദൂരം  ങ്കേവങ്കേണാ  ങ്കേവണ്ടങ്കേയാ  എന്ന്  ഇതില്

തീരുമാനിക്കാം. ന്റെപാതുവില് ന്റെFയ്യുന്നതും ഭംഗിയുള്ളതും Tab Stop ന് ആണ്.

At: നമ്പര് കഴിഞ്ഞാല് എത്ര അക#ത്തി#ാണ് വരി  തുടങ്കേങ്ങണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്

ഇവിന്റെടയാണ്.  മുകളിന്റെ# ഉദാഹരണത്തില് വരി  ന്റെതറ്റിക്കിടക്കാനുള്ള കാരണം ഈ അക#ം

ശരിയായ നിര്വFിക്കാത്തതാണ്.  നമ്പര് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ങ്കേ½സിനും കൂടി അക#ം ഉൾന്റെപ്പടുത്തി

ങ്കേവണം ഈ അക#ം തീരുമാനിങ്കേക്കണ്ടത്.

Indent at: ഒറ്റ വരിയില് ഒതുങ്ങാത്ത വാFകങ്ങളില് രണ്ടാമന്റെത്ത വരിയിന്റെ# അക്ഷരം എവിന്റെട

നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് ഇവിന്റെട തീരുമാനിക്കാം.
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ങ്കേഡാക്യുന്റെമ�ില് നമ്പര് വരി  ന്റെതറ്റി  നില്ക്കുന്ന ഭാഗത്തു ന്റെവZ്  ങ്കേLാര്മാറ്റിങ്ങ്  ന്റെമനു തുറന്ന്

സ്ഥാനം മാറ്റിയാല് ങ്കേഡാക്യുന്റെമ�ിന്റെ# എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഈ മാറ്റം വരും.

 6.4 പട്ടിക

പട്ടിക     ഉൾന്റെപ്പടുത്താൻ    ന്റെമനുബാറില് ങ്കേപായി ങ്കേടബിൾ എന്ന  ഓപ്ഷനില് ഇൻങ്കേസര്ട്ട്

ങ്കേടബിൾ  എന്ന ഓപ്ഷൻ  തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുക.

ഇതു ന്റെFയ്യുങ്കേമ്പാൾ  താന്റെഴ കാണുന്ന ങ്കേപാന്റെ# ഒരു ഡയങ്കേ#ാഗ്  ങ്കേബാക്സ്   പ്രത്യക്ഷന്റെപ്പടും. അതില്

എത്ര ങ്കേകാളവും ങ്കേറായും ങ്കേവണം എന്നു ങ്കേരഖന്റെപ്പടുത്തുക.
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ഒരു ങ്കേടബിൾ ഇൻങ്കേസര്ട്ട്  ന്റെFയ്തതിനു   ങ്കേശഷം  ഒരു പുതിയ ങ്കേറാ  ങ്കേFര്ക്കണന്റെമ�ില് 

അതിനു മുമ്പന്റെത്ത ങ്കേറായുന്റെട അവസാനന്റെത്ത ങ്കേകാളത്തില്  വZ്  ടാബ്  കീ അമര്

ത്തിയാല് മതി.

ങ്കേപര് മാര്ക്ക്

രാമു 90

അമ്മു 80

മനു 95

ആന്റെക 265

ഉൾന്റെപ്പടുത്തിയ ങ്കേടബിളില്  എന്റെന്ത�ിലും ഗുണന ക്രിയകൾ ന്റെFയ്യണന്റെമ�ില് "=” Fിഹ്നം  സൈടപ്പ്

ന്റെFയ്യുങ്കേമ്പാൾ   ഒരു ങ്കേLാര്മു# ബാര് പ്രത്യക്ഷന്റെപ്പടും.  അതില്  fx  എന്ന Fിഹ്നത്തില് അമര്

ത്തുങ്കേമ്പാൾ  അതില് ഉൾന്റെപ്പട്ടിട്ടുള്ള  Lംഗ്ഷനുകൾ  കാണാം. അതു നമ്മുന്റെട ആവശ്യമനുസരിച്ചു

ഉപങ്കേയാഗിക്കാം.

 6.5 പി (ി എ�ിലേ�ക്ക് പരി ര്Gനം ഫെചയ്യോൻ

ഒരു ങ്കേഡാക്യുന്റെമ�ിന്റെന  പിഡി എLിങ്കേ#ക്ക്  മാറ്റാൻ   Lയല് ന്റെമനുവില് ങ്കേപായി Export As pdf 

എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുക.
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അങ്കേപ്പാൾ താന്റെഴ കാണുന്ന ങ്കേപാന്റെ# ഒരു ഡയങ്കേ#ാഗ്  ങ്കേബാക്സ് പ്രത്യക്ഷന്റെപ്പടും         

അതില്  Export  എന്ന ബട്ടണ്  അമര്ത്തുങ്കേമ്പാൾ  ങ്കേപരു ന്റെകാടുത്തു  ങ്കേസവ് ന്റെFയ്യാനുള്ള ഒരു

ഡയങ്കേ#ാഗ്   ങ്കേബാക്സ്    തുറന്നു വരും.  അതില് ങ്കേLാൾഡര് ന്റെതരന്റെഞ്ഞടുത്തു ങ്കേപരു ന്റെകാടുത്തു

ങ്കേസവ് ബട്ടൻ അമര്ത്തുക.

 6.6 ചോര്ട്ടുകളും ചിത്രങ്ങളും ലേചര്ക്കോൻ

Fാര്ട്ടുകൾ  ഒരു ങ്കേഡാക്യുന്റെമ�ില് ങ്കേFര്ക്കാൻ ടൂൾബാറില്  Insert>>Chart എന്ന ഓപ്ഷൻ 

തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുക, അങ്കേപ്പാൾ  ഒരു Fാര്ട്ട് ഇൻങ്കേസര്ട്ട് ആകും.
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ങ്കേമല്പറഞ്ഞ പ്രകാരം  തന്റെന്ന  നമുക്ക്  Fിത്രങ്ങളും ങ്കേFര്ക്കാം

 6.7 എന്റ് ലേനോട്ട്,  ഫൂട്ട് ലേനോട്ട്

ഒരു വിഷയന്റെത്ത  സംബന്ധിZ കൂടുതല് വിവരങ്ങൾ ങ്കേപജിന്റെ� അടിക്കുറിപ്പായി നല്കുന്നതിന്റെന

ഫൂട്ട്ങ്കേനാട്ട്  എന്നു  പറയുന്നു.  ഒരു  ങ്കേഡാക്യുന്റെമ�ിന്റെ�   അവസാനത്തില്  പരാമര്ശിക്കുന്ന

വിവരങ്ങന്റെള   എ�്ങ്കേനാട്ട്  എന്നും  പറയുന്നു.  #ിന്റെgഓLീസ്  എ�്ങ്കേനാട്ടിനും  ഫൂട്ട്ങ്കേനാട്ടിനും

തന്നത്താൻ നമ്പര് നല്കുന്നു.

ങ്കേഡാക്യുന്റെമ�ില് കുറിപ്പിന്റെ�  ആ�ര് സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാഗത്തു êിക്കു ന്റെFയ്യുക.

എന്നിട്ട്   ടൂൾബാറില്   ങ്കേപായി  insert>>  footnote  and  endnote  എന്ന  ഓപ്ഷൻ

തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുക  .  അതില്  footnote  എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുങ്കേമ്പാൾ ഒരു ങ്കേപജിന്റെ�
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അവസാനവും  endnote  എന്ന  ഓപ്ഷൻ  തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുങ്കേമ്പാൾ   ഒരു  ങ്കേഡാക്യുന്റെമ�ിന്റെ�

അവസാനവും കുറിപ്പ്   കാണാൻ സാധിക്കും.

 6.8 ടൈ�ൻ(് ആന്റ്  റീലേപ്ലയ്സ്

ന്റെമനുബാറില്   Edit  -  Find  &  Replace   എന്ന  ഓപ്ഷൻ  തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുക.  അങ്കേപ്പാൾ  ഒരു

ഡയങ്കേ#ാഗ്  ങ്കേബാക്സ്    പ്രത്യക്ഷന്റെപ്പടും.  അതില്  Search for   എന്ന ഒരു ന്റെടക്സ്റ്റ്  ങ്കേബാക്സില്

കണ്ടങ്കേത്തണ്ട വാക്കു സൈടപ്പ് ന്റെFയ്യുക. എന്നിട്ട്  find Next എന്ന ടാബ് êിക്ക്  ന്റെFയ്യുക .

Replace with  എന്ന ന്റെടക്സ്റ്റ് ങ്കേബാക്സില് പകരം  വയ്ങ്കേക്കണ്ടുന്ന വാക്കു ന്റെകാടുത്ത്  replace എന്ന

ടാബ് êിക്ക്  ന്റെFയ്യുക.

ഐസിലേ�ോസ്സ് 
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 6.9 ഫെമയില് ഫെമര്ജ്

ഒങ്കേര  കത്ത്  ഒരുപാടു  ങ്കേപര്ക്ക്  അയയ്ക്കാൻ  ങ്കേവണ്ടിയാണ്  ന്റെമയില്  ന്റെമര്ജ്  സÊദായം

ഉപങ്കേയാഗിക്കുന്നത്. #ിന്റെg ഓLീസ് ങ്കേബസ്  എന്ന ങ്കേസാഫ്റ്റ് ന്റെവയര്  ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ന്റെമയില്  ന്റെമര്ജ്  ന്റെFയ്യുന്നതിനു  ങ്കേവണ്ടിയുള്ള  ങ്കേഡാക്യുന്റെമ�്   ഉണ്ടാക്കുക.  സ്ന്റെപ്രഡ്  ഷീറ്റില്

ങ്കേപരും  വി#ാസവും ങ്കേFര്ത്തിട്ടുള്ള ഒരു  പട്ടികയും  ഉണ്ടാക്കുക. ന്റെമനുബാറില്  Edit>> Exchange

Database എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുക. താന്റെഴ കാണുന്ന ങ്കേപാന്റെ# ഒരു ഡയങ്കേ#ാഗ്   ങ്കേബാക്സ്

പ്രത്യക്ഷന്റെപ്പടും.  അതില്   Browse  ബട്ടണ്  êിക്ക്  ന്റെFയ്ത്  ആവശ്യമായ  സ്ന്റെപ്രഡ്  ഷീറ്റ് 

തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുക .

ന്റെമയില് ന്റെമര്ജ് ന്റെFയ്യാൻ താന്റെഴ പറയുന്ന  നിര്ങ്കേkശങ്ങൾ  ന്റെFയ്യുക:

 ന്റെമനുബാറില്  Insert>>Fields>>More Fields  എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുക. താന്റെഴ

കാണുന്ന ങ്കേപാന്റെ# ഒരു ഡയങ്കേ#ാഗ്  ങ്കേബാക്സ് പ്രത്യക്ഷന്റെപ്പടും.  അതില്  database  എന്ന

ടാബ് തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുക . Add database file  എന്ന ഓപ്ഷന്റെ�  അടുത്തു Browse എന്ന

ടാബ്  êിക്ക് ന്റെFയ്ത്  നമ്മുക്ക്  ആവശ്യമുള്ള വി#ാസമടങ്ങിയ പട്ടിക  തിരന്റെഞ്ഞടുക്കാം.
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അതില്  വി#ാസമടങ്ങിയ  ഡാറ്റ എന്ന സ്ന്റെപ്രഡ്  ഷീറ്റിന്റെ� മുൻപിലുള്ള ത്രിങ്കേകാണത്തില്

êിക്ക്  ന്റെFയ്യുങ്കേമ്പാൾ   അതിനുള്ളിലുള്ള   ഡാറ്റയുന്റെട  Lീല്ഡുകൾ  കാണാൻ  കഴിയും.

എവിന്റെടയാണ്  വി#ാസം ങ്കേFര്ക്കണ്ടത്  അവിന്റെട മൗസ് êിക്ക് ന്റെFയ്തിട്ട്   ങ്കേFര്ങ്കേക്കണ്ട Lീല്

ഡുകന്റെള ഡബിൾ êിക്ക് ന്റെFയ്യുകങ്കേയാ Lീല്ഡിന്റെ� ങ്കേപരില് êിക്ക് ന്റെFയ്തിട്ട് Insert എന്ന ബട്ടണ്

êിക്ക്  ന്റെFയ്യുകങ്കേയാ ന്റെFയ്യണം.

ഐസിലേ�ോസ്സ് 
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അതിനുങ്കേശഷം ന്റെമനുവില് ങ്കേപായി  File>>Print>> ഓപ്ഷൻ ന്റെകാടുക്കുങ്കേമ്പാൾ  ഒരു ങ്കേപാപ്പ് അപ്പ് 

ന്റെമനു വരും .അതില് Yes  എന്ന ഓപ്ഷൻ êിക്ക് ന്റെFയ്യുക.

അങ്കേപ്പാൾ താന്റെഴ കാണുന്ന ങ്കേപാന്റെ#  ഒരു ഡയങ്കേ#ാഗ്  ങ്കേബാക്സ്   തുറന്നു വരും. അതില് Output-ല്

File  എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുക. Save as single document  തിരന്റെഞ്ഞടുത്ത്   ok ബട്ടണ്

êിക്ക് ന്റെFയ്യുക.
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താന്റെഴ കാണുന്നതു ങ്കേപാന്റെ# ങ്കേസവ് ന്റെFയ്യാനുള്ള ഒരു  ഡയങ്കേ#ാഗ്  ങ്കേബാക്സ്   തുറന്നു വരും. അതില്

ങ്കേസവ് ന്റെFങ്കേയ്യണ്ട  ങ്കേLാൾഡര് തിരന്റെഞ്ഞടുത്ത് ങ്കേപര് ന്റെകാടുത്ത് ങ്കേസവ് ന്റെFയ്യുക. ഡാറ്റ Lയ#ില്

ഉള്ള എല്ലാ ങ്കേപരുകളിലും  ങ്കേഡാക്യുന്റെമ�് തയാറാവും

 6.10 ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക (Index Table)  നിര്മ്മോണം

ഒരു ങ്കേഡാക്യുന്റെമ�ില് ഉള്ളടക്കം നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് ങ്കേവണ്ടി  അതിനുള്ളിലുള്ള ത#ന്റെകട്ടുകൾക്ക്

താന്റെഴ  കാണിZിരിക്കുന്നതുന്റെപാന്റെ#   ഒരു  സൈസ്റ്റല്  നല്കണം.  ഉപശീര്ഷകങ്ങൾക്ക്  ങ്കേവന്റെറാരു

സൈസ്റ്റല്  നല്കണം.

ഐസിലേ�ോസ്സ് 
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അതിനുങ്കേശഷം ങ്കേഡാക്യുന്റെമ�ില് എവിന്റെടയാണ്  ഉള്ളടക്കം നല്ങ്കേകണ്ടത്  അവിന്റെട മൗസ്  

êിക്ക് ന്റെFയ്തിട്ട്   ന്റെമനു ബാറില്  insert>>Table of contents and index>> Table of content, 

index,  Bibliography എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുക .
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താന്റെഴ കാണുന്നതു ങ്കേപാന്റെ# ഒരു ഡയങ്കേ#ാഗ്  ങ്കേബാക്സ്  ന്റെതളിഞ്ഞു വരും. അതില് Index of Table 

of contents ടാബ് തിരന്റെഞ്ഞടുത്തതിനു ങ്കേശഷം Title എന്ന ന്റെടക്സ്റ്റ്  ങ്കേബാക്സില് ഉള്ളടക്കം എന്നു 

സൈടപ്പ് ന്റെFയ്താല് ഉള്ളടക്കപ്പട്ടികയുന്റെട ശീര്ഷകം അതായി മാറും .

ഇതില് ബാഗ്രൗണ്ട് എന്ന ടാബില് ഉള്ളടക്കതിനു ആവശ്യമായ നിറം തിരന്റെഞ്ഞടുക്കാം. എന്നിട്ട്

Ok ബട്ടണ് êിക്ക് ന്റെFയ്താല്  ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക തയ്യാറായി.

ഈ ഉള്ളടക്കപ്പട്ടികയില്  നമ്മുക്ക്  ശീര്ഷങ്ങളും അതിന്റെ� ങ്കേപജ്  നമ്പരുകളും  കാണാം.  ആ

ങ്കേപജിങ്കേ#ക്കു ങ്കേപാകണന്റെമ�ില്   ശീര്ഷകത്തിന്റെ� മുകളില് മൗസ്  വZ്  ctrl  കീ  അമര്ത്തി

êിക്ക് ന്റെFയ്താല് മതി.
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 7 �ിഫെബ്ര ഓ�ീസ് ടൈററ്റര് സൂത്ര ോക്യങ്ങള് (LibreOffice Writer Short Cuts)

1 Alt + F4 Close 2 Ctrl + P Print

3 Ctrl + S Save 4 Ctrl + Shift + S Save As

5 Ctrl + B Bold 6 Ctrl + I Italics

7 Ctrl + U Underline 8 Ctrl + D Double Line

9 Ctrl + Shift + P Super Script 10 Ctrl + Shift + B Subscript

11 Ctrl + F12 Table 12 Ctrl + C Copy

13 Ctrl + V Paste 14 Ctrl + X Cut

15 Ctrl + Shift + V Paste Special 16 Ctrl + L Left Aligned

17 Ctrl + R Left Aligned 18 Ctrl + E Center Aligned

19 Ctrl + J Justified 20 Ctlr + ] Increase Font Size

21 Ctrl + [ Decrease Font Size 22 Ctrl + F Search

23 Ctrl + H Find And Replace 24 Ctrl + Enter Page Break

25 F12 Number 26 Shift + F12 Bullets

27 F7 Spell Checking

കുറിപ്പ്: ഏത് ങ്കേഡാക്യുന്റെമ�് ആയാലും  ന്റെടംങ്കേപ്ലറ്റ് ഉപങ്കേയാഗിക്കുന്നില്ല എ�ില്, ങ്കേഡാക്യുന്റെമ�് പൂര്

ത്തിയാക്കിയ  ങ്കേശഷം  മാത്രങ്കേമ  ങ്കേLാര്മാറ്റിങ്ങ്  ന്റെFയ്യാൻ  പാടുള്ളൂ.  ഉFിതമായ  സൈസ്റ്റല്

തിരന്റെഞ്ഞടുക്കാനും ഈ രീതിയാണ് അനുങ്കേയാജ്യം.
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 8 �ിഫെബ്ര ഓ�ീസ് കോല്ക്

പട്ടികയുന്റെട  രൂപത്തില്  ഡാറ്റന്റെയ  ക്രമീകരിക്കാനും  ഉപങ്കേയാഗിക്കാനും  സഹായിക്കുന്ന

സംവിധാനമാണ്  #ിന്റെgഓLീസ് കാല്ക് .

 8.1 ചോര്ട്ട് നിര്മ്മോണം

വിവിധ തരത്തിലുള്ള Fാര്ട്ടുകൾ ഇതില് #ഭ്യമാണ്.  അതിനായി  Fാര്ട്ടുണ്ടാക്കാനായി  പട്ടിക

ഉണ്ടാക്കുക.  അതിനു  ങ്കേശഷം  ആ  പട്ടിക  select   ന്റെFയ്യുക.  Fിത്രത്തില്  നീ#  നിറത്തില്

അടയാളന്റെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന  ഐക്കണില്  êിക്ക്  ന്റെFയ്യുക.  അവിന്റെട  നിന്ന്  വിവിധ  തരാം

Fാര്ട്ടുകൾ  തിരന്റെഞ്ഞടുക്കാൻ  സാധിക്കും.  ഇവയുന്റെട  നിറന്റെമാന്റെക്ക  യഥാക്രമം  മാറ്റാൻ

സാധിക്കുന്നതാണ്.

ന്റെമനു ബാറിന്റെ# Insert--> Chart എന്നത് select ന്റെFയ്താലും താന്റെഴ കാണുന്ന രീതിയിന്റെ# Fാര്ട്ട്

ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും.

 8.2 കണ്ടീഷണല് ലേ�ോര്മോറ്റിങ്

പട്ടികയിന്റെ#  ഡാറ്റന്റെയ  Fി#  കണ്ടീഷനുകൾ  നല്കി  അടയാളന്റെപ്പടുത്താനും  അവന്റെയ  മാത്രം

മന്റെറ്റാരു  നിറത്തില്  പ്രദര്ശിപ്പിക്കാ നും  സാധിക്കുന്ന  മാര്ഗ്ഗമാണ്  ഇത്.  ഈ  സംവിധാനം

ഉണ്ടാക്കാനും ആദ്യം  പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക  .  എന്നിട്ടു  കണ്ടീഷണല് ങ്കേLാര്മാറ്റിങ്  ന്റെFങ്കേയ്യണ്ട

column  select  ന്റെFയ്യുക.  താന്റെഴ  കാണുന്ന  Fിത്രത്തില്  നീ#  നിറത്തില്

അടയാളന്റെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന   ഐക്കണില്  êിക്ക്  ന്റെFയ്യുക.അവിന്റെട      നിങ്ങൾക്ക്

ആവശ്യമായ  കണ്ടീഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കി നല്കാവുന്നതാണ്.

Format---> Conditional Formatting-->Conditions
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ഇവിന്റെട  പുതുതായി  ഒരു  style  ഉണ്ടാക്കി  നല്കാനും  സാധിക്കും.  newstyle  എന്നത്  êിക്ക്

ന്റെFയ്യുങ്കേമ്പാൾ താന്റെഴ കാണുന്ന ങ്കേപാലുള്ള screen #ഭിക്കും.
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 8.3 ആലേരോഹണവും അ ലേരോഹണവും

പട്ടിക  തയ്യാറാക്കിയ  ങ്കേശഷം  Fിത്രത്തില്  നീ#  നിറത്തില്  അടയാളന്റെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന

ഐക്കണുകളില്  രണ്ടാമങ്കേത്തത്  ആങ്കേരാഹണത്തിനും  മൂന്നാമങ്കേത്തത്  അവങ്കേരാഹണത്തിനും

ങ്കേവണ്ടിയുള്ളതാണ് .ആദ്യന്റെത്ത ഐക്കണ് ങ്കേകാളം ന്റെസ#ക്ട് ന്റെFയ്യാൻ ങ്കേവണ്ടിയും ആണ് .ഇവന്റെയ

കൂടാന്റെത  ഈ  മൂന്നു  ഐക്കണുകളും  ന്റെമനു  ബാറിന്റെ#  DATA  എന്നതില്  നിന്നും

തിരന്റെഞ്ഞടുക്കാവുന്നതാകുന്നു.താന്റെഴ കാണുന്ന ക്രമത്തില് select ന്റെFയ്യുക.

 DATA- SORT→

 DATA->ASCENDING

 DATA-->DESCENDING

 8.4 കോല്ക്കിഫെ� �ംഗ്ഷനുകള്

ങ്കേപ്രാസസ് ന്റെFങ്കേയ്യണ്ട നമ്പറുകൾ സൈടപ്പ് ന്റെFയ്ത ങ്കേശഷം എവിന്റെടന്റെയ�ിലും ‘= ’  സിംബല് സൈടപ്പ്

ന്റെFയ്താല് സാധാരണ ന്റെസല്ലിന്റെ� ങ്കേപര്  കാണിക്കുന്ന ഇടതുവശത്തുള്ള ങ്കേബാക്സില് കൂടുത#ായി

നാം ഉപങ്കേയാഗിക്കുന്ന ഗണിത Lംഗ്ഷനുകൾ ന്റെതളിഞ്ഞു വരും അവയില് ഏന്റെത�ിലും ന്റെസ#ക്ട്

ന്റെFയ്ത ങ്കേശഷം ,കണ്ടുപിടിങ്കേക്കണ്ട  നമ്പറുകളും ന്റെസ#ക്ട് ന്റെFയ്തിട്ട് എ�ര് ബട്ടണ് പ്രസ് ന്റെFയ്യുക.

അവയുന്റെട ഉത്തരം നാം ‘=’  സിംബല് സൈടപ്പ് ന്റെFയ്ത ന്റെസല്ലില് #ഭ്യമാകും.താന്റെഴ പറയുന്നവയാണ്

പ്രധാന ഗണിത  Lംഗ്ഷനുകൾ

 SUM

 AVERAGE

 MAX

 MIN
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 PRODUCT

 AGGREGATE

 IF

 8.5 ഷീറ്റ്  ഫെപ്രോട്ടക്ഷൻ

കാല്ക്കില് പ്രധാനന്റെപ്പട്ട ങ്കേഡാക്യുന്റെമന്റുകളില് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതു  തടയാൻ അവന്റെയ പാസ്

ങ്കേവഡ്  ഉപങ്കേയാഗിച്ചും  അല്ലാന്റെതയും  ന്റെപ്രാട്ടക്ട്  ന്റെFയ്യാൻ  കഴിയും.  ഇത്തരത്തില്  ഒരു  ഷീറ്റ് 

ന്റെപ്രാട്ടക്ട് ന്റെFയ്യാൻ ;

Sheet Protection

ന്റെമനുബാറിന്റെ# Tools --> Protect Sheet ഓപ്ഷന്  ഫെസ�)് ഫെചയ്യുക.
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ഇങ്കേപ്പാൾ താന്റെഴ ന്റെകാടുത്തിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വിൻങ്കേഡാ പ്രത്യക്ഷന്റെപ്പടുന്നതാണ്. പാസ്

ങ്കേവഡ് ഉപങ്കേയാഗിZ് ന്റെപ്രാട്ടക്ട് ന്റെFയ്യാൻ പാസ് ങ്കേവഡിനടുത്തുള്ള ന്റെടക്സ്റ്റ് ങ്കേബാക്സില് പാസ് ങ്കേവഡ്

നല്കാവുന്നതാണ്. അതിനുങ്കേശഷം OK ബട്ടണ് êിക്ക് ന്റെFയ്യുക.

Sheet Protection: Password protection

പാസ് ങ്കേവഡ് ആവശ്യമിന്റെല്ല�ില് പാസ് ങ്കേവഡ് ഒന്നും നല്കാന്റെത ങ്കേനരിട്ട്  OK  ബട്ടണ് êിക്ക്
ന്റെFയ്യാവുന്നതാണ്.  ഇനി  ഷീറ്റില്  എന്റെന്ത�ിലും  മാറ്റം  വരുത്താൻ  ശ്രമിZാല്
Fിത്രത്തിങ്കേ#തുങ്കേപാന്റെ# ഒരു ഡയങ്കേ#ാഗ്  ങ്കേബാക്സ് വരുന്നതാണ്.

Password Protected Sheets

പാസ് ങ്കേവഡ് ഉപങ്കേയാഗിZ് ന്റെപ്രാട്ടക്ട് ന്റെFയ്തിരിക്കുന്ന ഷീറ്റുകളിന്റെ# ന്റെപ്രാട്ടക്ഷൻ നീക്കം ന്റെFയ്യാൻ
പാസ് ങ്കേവഡ് ന്റെകാടുത്താല് മാത്രങ്കേമ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.  ഇതിനായി  വീണ്ടും  Tools --> Protect

Sheet  ന്റെസ#ക്ട്  ന്റെFയ്യുക.  പാസ്  ങ്കേവഡ്   ഉപങ്കേയാഗിZ്  സംരക്ഷിZിട്ടുള്ളതാന്റെണ�ില്  താന്റെഴ
കാണിZിരിക്കുന്ന  തരത്തിലുള്ള  ഒരു  ഡയങ്കേ#ാഗ്  ങ്കേബാക്സ്  പ്രത്യക്ഷന്റെപ്പടും.  അതില്  ന്റെപ്രാട്ടക്ട്
ന്റെFയ്യാൻ നല്കിയ പാസ് ങ്കേവഡ് ന്റെകാടുത്ത് OK ബട്ടണില് êിക്ക് ന്റെFയ്യുക.
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 8.6 ഫ്രീസിംഗ് ഓ�് Rows ആന്റ് Columns

ഒരു  പട്ടികയിന്റെ#  Rows-ന്റെന  ഷീറ്റിന്റെ�  മുകളില്  ങ്കേ#ാക്ക്  ന്റെFയ്ത്  വയ്ക്കുന്നതിങ്കേനാ  ങ്കേകാളങ്ങന്റെള

ഷീറ്റിന്റെ�  ഇടതുവശത്ത്  ങ്കേ#ാക്ക്  ന്റെFയ്ത്  വയ്ക്കുന്നതിങ്കേനാ  അന്റെല്ല�ില്  രണ്ടിന്റെനയും  ഇപ്രകാരം

ങ്കേ#ാക്കുന്റെFയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന കാല്ക്കിന്റെ# ഓപ്ഷനാണ് ഫ്രീസിംഗ്. ഒരു ഷീറ്റിനകത്തു

move  ന്റെFയ്യുങ്കേമ്പാൾ,  ഫ്രീസുന്റെFയ്ത വരികളിങ്കേ#യും ങ്കേകാളങ്ങളിങ്കേ#യും ന്റെസല്ലുകൾ എല്ലായ്ങ്കേപ്പാഴും

കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്.

Freezing of rows and Columns
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ങ്കേഫ്രാസ്സണ്  വരികളും  നിരകളും  ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്  ആദ്യം  പട്ടികയിന്റെ#  ഫ്രീസ്  ആവശ്യമുള്ള

വരികൾക്ക് താന്റെഴയുള്ള വരി ശീര്ഷകത്തിനു êിക്കു ന്റെFയ്യുക അന്റെല്ല�ില്  ഫ്രീസ് ന്റെFങ്കേയ്യണ്ട

നിരകളുന്റെട  വ#തു  ഭാഗത്തുള്ള  നിരയുന്റെട  ശീര്ഷകത്തിനു  êിക്കു  ന്റെFയ്യുക.  അതിനുങ്കേശഷം

ന്റെമനുബാറിന്റെ# View-->Freeze Rows and Columns എന്ന ഓപ്ഷൻ ന്റെസ#ക്ട് ന്റെFയ്യുക.

ഇങ്കേപ്പാൾ  ന്റെസ#ക്ട്  ന്റെFയ്ത  ന്റെസല്ലിന്  മുകളിലുള്ള  row  യ്ക്കും  ഇടതു  വശത്തുളള  ങ്കേകാളത്തിനും

ഇടയ്ക്കായി Fിത്രത്തിങ്കേ#തുങ്കേപാന്റെ# ഒരു കട്ടിയുള്ള ങ്കേബാര്ഡര് വന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും.

അതായത് ഈ columns നും rows നും ഫ്രീസിങ് സംഭവിZിരിക്കുന്നു. ഷീറ്റില് അവിങ്കേടക്ക് മൂവ്

ന്റെFയ്താലും ഇവ കാഴ്ചയില് തന്റെന്ന തുടരും.  ഫ്രീസിങ്  നീക്കം ന്റെFയ്യണന്റെമ�ില് വീണ്ടും  View--

>Freeze Rows and Columns എന്ന ഓപ്ഷൻ ന്റെസ#ക്ട് ന്റെFയ്താല് മതിയാകും.

 8.7 കമന്റ് നല്കല്

സൈററ്ററില് കമന്റുകൾ നല്കാൻ കഴിയുന്നതു ങ്കേപാന്റെ# കാല്ക്കിന്റെ# ന്റെസല്ലുകൾക്ക് കമന്റുകൾ നല്

കാൻ  കഴിയും.  അതിനായി  കമന്റു  നല്ങ്കേകണ്ട  ന്റെസല്ല്  ന്റെസ#ക്ട്  ന്റെFയ്യുക.  ടൂൾ  ബാറിന്റെ#

Fിത്രത്തില് കാണിZിരിക്കുന്ന ഐക്കണില് മൗസ് êിക്ക് ന്റെFയ്താല് കമന്റു നല്കാൻ കഴിയും.

കൂടാന്റെത ന്റെമനുബാറിന്റെ#  Insert-->  Comment  എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരന്റെഞ്ഞടുങ്കേത്താ അന്റെല്ല�ില്

സൈററ്റ്  êിക്ക്  ന്റെFയ്ത്  Insert  Comment ഓപ്ഷൻ  ങ്കേനരിട്ട്   തിരന്റെഞ്ഞടുങ്കേത്താ  കമ�്  നല്

കാവുന്നതാണ്.
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Menu option for inserting Comment

അങ്കേപ്പാൾ താന്റെഴ ന്റെകാടുത്തിരിക്കുന്ന ങ്കേപാന്റെ# ന്റെസ#ക്ട് ന്റെFയ്ത ന്റെസല്ലിന്റെ� അടുത്ത് ഒരു ന്റെടക്സ്റ്റ്

ങ്കേബാക്സ് പ്രത്യക്ഷന്റെപ്പടുന്നതാണ്.

Comment Box
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50

ങ്കേബാക്സില്  കമ�ായി  ന്റെകാടുങ്കേക്കണ്ട  ന്റെടക്സ്റ്റ്  സൈടപ്പു  ന്റെFയ്യുക,  തുടര്ന്ന്  അത്  അടയ്ക്കുന്നതിന്

ങ്കേബാക്സിന്  പുറന്റെത്തവിന്റെടന്റെയ�ിലും  êിക്കു  ന്റെFയ്യുക.  Fിത്രത്തില്  കാണിZിരിക്കുന്ന  ന്റെപാന്റെ#

കമ�്  നല്കിയ ന്റെസല്ലിന്റെ� വ#തുസൈസഡില് മുകളി#ായി കാണുന്ന കളര് ങ്കേഡാട്ട്  കമ�ിന്റെ�

സ്ഥാനന്റെത്ത സൂFിപ്പിക്കുന്നു.

കമ�് സ്ഥിരമായി കാണുന്നതിന്  ന്റെസല്ലില് സൈററ്റ്  êിക്ക് ന്റെFയ്ത്,  പ്രത്യക്ഷന്റെപ്പടുന്ന ന്റെമനുവില്

നിന്ന് Show Comment എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുക.

Show Comment Option
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കമന്റുകൾ എഡിറ്റ്  ന്റെFയ്യുന്നതിനായി ആദ്യം കമ�് നല്കിയിരിക്കുന്ന ന്റെസല്ല് ന്റെസ#ക്ട് ന്റെFയ്യുക.

അതിനുങ്കേശഷം മൗസ് സൈററ്റ്  êിക്ക് ന്റെFയ്ത്  കിട്ടുന്ന ന്റെമനുവില് നിന്ന്  Edit Comment ഓപ്ഷൻ

എടുക്കുക.  ഇനി  കമ�ായി  ന്റെകാടുത്ത  ന്റെടക്സ്റ്റിന്റെ�  കളര്,  വലുപ്പം,  ങ്കേLാണ്ട്  എന്നിവ  മാറ്റം

വരുത്താൻ  ഇതിലൂന്റെട കഴിയും.

Edit Comment Option

കമ�് നീക്കം ന്റെFയ്യുന്നതിനായി പ്രസ്തുത ന്റെസല്ല് ന്റെസ#ക്ട് ന്റെFയ്യുക. അതിനുങ്കേശഷം സൈററ്റ്  êിക്ക്

ന്റെFയ്ത് Delete Comment ഓപ്ഷനില് êിക്ക് ന്റെFയ്യുക.

Delete Comment Option
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ങ്കേഡാക്യുന്റെമന്റുകൾ പ്രി�് ന്റെFയ്യുങ്കേമ്പാൾ കമന്റുകളും #ഭിക്കണന്റെമ�ില് ന്റെമനുബാറിന്റെ#  Format ->

Page ഓപ്ഷൻ തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുക.

Comment Printing 1

പ്രത്യക്ഷന്റെപ്പടുന്ന വിൻങ്കേഡായില്  Sheet  ടാബില് êിക്ക്  ന്റെFയ്യുക.  അങ്കേപ്പാൾ താന്റെഴ കാണിZി

രിക്കുന്നതുങ്കേപാന്റെ# വിൻങ്കേഡാ പ്രത്യക്ഷന്റെപ്പടും.

അതില് Comments എന്നതിന് അടുത്തുള്ള ന്റെFക്ക് ങ്കേബാക്സില് êിക്ക് ന്റെFയ്യുക.

Comment Printing 2

അതിനുങ്കേശഷം  ന്റെമനുബാറിന്റെ#  File  ->  Print  Preview  ഓപ്ഷൻ  എടുത്താല്  പ്രി�ിങ്ങിനുള്ള

ങ്കേപജ്  കാണാൻ  കഴിയും.  കൂടാന്റെത  Show  Comment  എന്ന  ഓപ്ഷൻ  നല്കിയ  ങ്കേശഷം

പ്രി�ിങ്ങിനു ന്റെകാടുത്താലും കമന്റുകൾ പ്രി�് ന്റെFയ്ത് വരുന്നതാണ്.
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 8.8 �ില്ട്ടറിംഗ്

ഒരു  പട്ടികയിന്റെ#  ദൃശ്യമായ  Rows ന്റെന   പരിമിതന്റെപ്പടുത്തി  അവയില്  മാറ്റങ്ങൾ  വരുത്താൻ

Lില്ട്ടറുകൾ ഉപങ്കേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.  കാല്ക്കില് സാധാരണ ഉപങ്കേയാഗിക്കുന്ന രണ്ടു Lില്

ട്ടറുകളാണ് ഓങ്കേട്ടാ Lില്ട്ടറും സ്റ്റാൻങ്കേഡര്ഡ് Lില്ട്ടറും.

 8.8.1 ഓലേട്ടോ �ില്ട്ടര്

വ്യത്യസ്ത ആപ്ലിങ്കേക്കഷനുകളില് സാധാരണയായി ഉപങ്കേയാഗിക്കുന്നതും  എളുപ്പത്തില് അക്സസ്

ന്റെFയ്യുന്നതുമായ Lില്ട്ടറുകൾ സൃഷ്ടിക്കാന് ഓങ്കേട്ടാ Lില്ട്ടര് ഓപ്ഷൻ  സഹായിക്കുന്നു.  ഓങ്കേട്ടാ

Lില്ട്ടറുകൾ നല്കുന്നതിനായി  ആദ്യം  പട്ടിക  തയ്യാറാക്കുക.  എന്നിട്ട്  ഓങ്കേട്ടാ  Lില്ട്ടര്  നല്

ങ്കേകണ്ട  പട്ടികയിന്റെ#  ങ്കേകാളം  ന്റെസ#ക്ട് ന്റെFയ്യുക.  താന്റെഴയുള്ള  Fിത്രത്തില്  നീ#  നിറത്തില്

അടയാളന്റെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന ടൂൾബാറില് Autofilter  ഐക്കണ് ന്റെസ#ക്ട് ന്റെFയ്യുക.

Auto Filtering Tool

അന്റെല്ല�ില് ന്റെമനുബാറിന്റെ# Data --> Auto Filter എന്ന ഓപ്ഷൻ ന്റെസ#ക്ട് ന്റെFയ്താലും മതിയാകും.

ഇങ്കേപ്പാൾ  പ്രസ്തുത  ങ്കേകാളത്തിന്റെ�  ശീര്ഷകത്തിന്റെ�  കൂന്റെട  Fിത്രത്തിങ്കേ#തുങ്കേപാന്റെ#  ഒരു ആങ്കേരാ

അടയാളം വന്നതായി കാണാം. ഇത് ങ്കേകാംങ്കേബാ ങ്കേബാക്സ് (Combo Box) എന്നറിയന്റെപ്പടുന്നു.

സ്വതന്ത്ര ലേസോഫ്്റ്റ ഫെ യര് പഠനസഹോയി



54

Combo Box

അതില് മൗസ് êിക്ക് ന്റെFയ്താല് വിവിധ Lില്ട്ടറിങ്  ഓപ്ഷനുകൾ #ഭിക്കും.

 ALL എന്ന് ഓപ്ഷൻ  എല്ലാ വരികളും ദൃശ്യമാക്കുന്നതിനു സഹായിക്കുന്നു.

 സ്റ്റാൻങ്കേഡഡ് ഓങ്കേട്ടാ Lില്ട്ടര് സ്റ്റാൻങ്കേഡഡ് Lില്ട്ടര് ഡയങ്കേ#ാഗ്  ങ്കേബാക്സിന്റെന തുറക്കുന്നു.

ഈ ഓപ്ഷൻ  സ്റ്റാൻങ്കേഡഡ് Lില്ട്ടര് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

 Top  10  എന്ന  ഓപ്ഷൻ  ഒരു  ങ്കേകാളത്തില്  അസൈപ്ല  ന്റെFയ്യുകയാന്റെണ�ില്   ഏറ്റവും  വ#ിയ

സംഖ്യകളുള്ള  10 Rows-ന്റെന നല്കുന്നു.  അതായത് ഇവിന്റെട  10-ല് കൂടുതല്  Rows  ഉം വരാൻ

ഇടയുണ്ട്.

നമുക്ക്  ആവശ്യമുള്ള  Lില്ട്ടറിങ്   ഓപ്ഷൻ  ങ്കേകാംങ്കേബാ  ങ്കേബാക്സില്  നിന്ന്  തിരന്റെഞ്ഞടുത്താല്

Lില്റ്ററിങ്ങിന്   അനുസരിച്ചുള്ള Rows മാത്രം ദൃശ്യമാകും.
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ഓങ്കേട്ടാ  Lില്ട്ടര്  ഉപങ്കേയാഗം  അവസാനിക്കുന്നതിനായി  പ്രസ്തുത ങ്കേകാളം  ന്റെസ#ക്ട്  ന്റെFയ്ത്  ടൂൾ

ബാറില് ഓങ്കേട്ടാ Lില്ട്ടര്  ഐക്കണ് ന്റെസ#ക്ട് ന്റെFയ്യുകങ്കേയാ അന്റെല്ല�ില് ന്റെമനുബാറിന്റെ# Data -->

Auto Filter  എന്ന ഓപ്ഷൻ ന്റെസ#ക്ട് ന്റെFയ്യുകങ്കേയാ ന്റെFയ്യാം.  ഓങ്കേട്ടാ Lില്ട്ടറിങ് നീക്കം ന്റെFയ്തു

കഴിഞ്ഞാല് ങ്കേകാംങ്കേബാ ങ്കേബാക്സും അപ്രത്യക്ഷമാകും.

 8.8.2 സ്റ്റോൻലേ(ര്(് �ില്ട്ടര്

നമ്മൾ നല്കുന്ന Lില്ട്ടറിംഗ്  കണ്ടീഷനുകളുപങ്കേയാഗിZ്  പട്ടികയിന്റെ#  വിവരങ്ങന്റെള Lില്ട്ടര്

ന്റെFയ്യുന്ന  സംവിധാനമാണ്  ഇത്. സ്റ്റാൻങ്കേഡഡ്  Lില്ട്ടര്  നല്കുന്നതിനായി  പട്ടിക  ന്റെസ#ക്ട്

ന്റെFയ്ത് ന്റെമനുബാറിന്റെ# Data -->More Filters  êിക്ക് ന്റെFയ്യുക. അങ്കേപ്പാൾ കിട്ടുന്ന ന്റെമനുവില് നിന്ന്

Standard Filter  ഓപ്ഷനില് മൗസ് êിക്ക് ന്റെFയ്യുക.

Standard Filter Option

തുടര്ന്ന് താന്റെഴ ന്റെകാടുത്തിരിക്കുന്നത് ങ്കേപാന്റെ# ഒരു വിൻങ്കേഡാ പ്രത്യക്ഷന്റെപ്പടുന്നതാണ്.  ഇവിന്റെട

Lില്ട്ടറിങ്  കണ്ടീഷനുകൾ നല്കാവുന്നതാണ്.
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Standard Filter Window

Field Name എന്ന ഓപ്ഷനിന്റെ# drop down ന്റെമനുവില് മൗസ് êിക്ക് ന്റെFയ്താല് ന്റെസ#ക്ട് ന്റെFയ്ത

പട്ടികയിന്റെ# ങ്കേകാളങ്ങളുന്റെട ശീര്ഷകങ്ങൾ #ഭിക്കുന്നതാണ്.  അതില് Lില്ട്ടറിങ്  നല്ങ്കേകണ്ട

ങ്കേകാളം തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുക.

Standard Filter Option: Field name

Conditions ന്റെമനുവില് നല്കാവുന്ന Lില്ട്ടറിങ് കണ്ടീഷനുകൾ #ഭ്യമാണ്.

ഐസിലേ�ോസ്സ് 
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Standard Filter Option: Condition

Value  ന്റെമനുവില്  നമ്മൾ  തിരന്റെഞ്ഞടുത്ത  ങ്കേകാളത്തിന്റെ#  എല്ലാ  വാ#്യൂസും  ഉണ്ടായിരിക്കും.

ആവശ്യമായവ തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുക.

Standard Filter Option : Value

ഒന്നി#ധികം കണ്ടീഷനുകൾ ഉന്റെണ്ട�ില്  അവന്റെയ തമ്മില് കണക്ടഡ് ന്റെFയ്യാൻ  logical AND

അന്റെല്ല�ില്  logical  OR  എന്നിവ  ഉപങ്കേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.  ഈ  സംവിധാനം  Operator

ന്റെമനുവില് നിന്ന്  കിട്ടുന്നതാണ് .
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Standard Filter Option : Operator

Lില്ട്ടറിങ്   കണ്ടീഷനുകൾ  നല്കിയ  ങ്കേശഷം  OK  ബട്ടണ്  êിക്ക്  ന്റെFയ്യുക.  നല്കിയ

കണ്ടീഷനുകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള Rows മാത്രം ദൃശ്യമായിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും.

 8.9 ലേപജ് ലേബ്രയ്ക്ക്

സൈററ്ററിന്റെ#  ങ്കേപാന്റെ#  കാല്ക്കിലും  ങ്കേപജ്  ങ്കേgക്കുകൾ  നല്കാൻ  കഴിയും.  ഇതിനായി  ങ്കേപജ്

ങ്കേgയ്ക്ക് ആരംഭിങ്കേക്കണ്ട ന്റെസല്ല് ന്റെസ#ക്ട് ന്റെFയ്യുക. ന്റെമനുബാറില് നിന്ന്  Sheet --> Insert Page

Break  ഓപ്ഷൻ തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുക.  തുടര്ന്നു വരുന്ന ന്റെമനുവില് നിന്ന് ആവശ്യത്തിനനുസരിZ്

Row Break അന്റെല്ല�ില് Column Break തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുക.

Row Break തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുകയാന്റെണ�ില്  തിരന്റെഞ്ഞടുത്ത ന്റെസല്ലിന് മുകളില് ഒരു ങ്കേപജ് ങ്കേgയ്ക്ക്

സൃഷ്ടിക്കന്റെപ്പടും.  ഉദാഹരണത്തിന്  , G10  എന്ന ന്റെസല്ലാണ്   തിരന്റെഞ്ഞടുത്തന്റെത�ില് Row 9 നും

Row  10  നും  ഇടയില്  ഒരു  ങ്കേപജ്  ങ്കേgയ്ക്ക്  ഉണ്ടാകുന്നു.  Column  Break  ആണ്

തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുന്നന്റെത�ില്  തിരന്റെഞ്ഞടുത്ത  ന്റെസല്ലിന്റെ�  ഇടതുവശത്ത്  ഒരു  ങ്കേപജ്  ങ്കേgയ്ക്ക്

സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതായത്  ന്റെസല്ല്  G10  ആന്റെണ�ില് ങ്കേകാളങ്ങൾ F നും G  യ്ക്കും ഇടയില് ങ്കേgയ്ക്ക്

സൃഷ്ടിക്കന്റെപ്പടും.  ഈ  രീതിയില്  നമ്മുക്ക്  ങ്കേപജ്  ങ്കേgക്ക്  ന്റെസറ്റ്  ന്റെFയ്യാവുന്നതാണ്.  ങ്കേപജ്

ങ്കേgക്കിന്റെന ഒരു നീ# നിറത്തില് കാണാൻ സാധിക്കും
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Insertion of Page Break

Column Break and Row Break

ഒരു ങ്കേപജ്  ങ്കേgക്ക്  നീക്കുന്നതിനു  ങ്കേപജ്  ങ്കേgക്ക്  കഴിഞ്ഞ്  ന്റെതാട്ടടുത്തുള്ള ന്റെസല്ല്  ന്റെസ#ക്ട്

ന്റെFയ്യുക. ന്റെമനുബാറില് നിന്നും Sheet-->Delete Page Break എന്ന ഓപ്ഷൻ ന്റെസ#ക്ട് ന്റെFയ്യുക.

ആവശ്യത്തിനനുസരിZ്  Row Break ആങ്കേണാ Column Break ആങ്കേണാ ഡി#ീറ്റ്  ന്റെFങ്കേയ്യണ്ടന്റെതന്ന്

ങ്കേനാക്കി തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുക.
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Deletion Of Page Break

 8.10 പി റ്റ് ലേടlിള്

സ്ഫെപ്ര(്ഷീറ്്റ  അഫെ�ങ്കില്  (ോറ്റോലേlസ്  പട്ടികയില്   തിരന്റെഞ്ഞടുത്ത  നിരകളും  വരികളും

സംഗ്രഹിക്കാനും  ചുരുക്കാനും   ഒരു ആവശ്യമുള്ള റിങ്കേപ്പാര്ട്ട   നിര്മ്മിക്കാനും  അനുവദിക്കുന്ന ഒരു

ങ്കേപ്രാഗ്രാം ടൂളാണ് പിവറ്റ ങ്കേടബിൾ. ധാരാളം ഡാറ്റ ഉപങ്കേയാഗിക്കുന്ന സാഹFര്യങ്ങളില് പിവറ്റ ങ്കേടബിൾ

ഉപങ്കേയാഗപ്രദമാണ്.  ഉദാഹരണമായി,  ഒരു ങ്കേസ്റ്റാര് ഉടമസ്ഥൻ ഒരു  സ്ന്റെപ്രഡ്ഷീറ്റില്  പ്രതിമാസ

വില്പ്പന സംഖ്യകൾ പട്ടികന്റെപ്പടുത്താം. ഒരു പ്രങ്കേത്യക സാമ്പത്തിക പാദത്തില് ഏന്റെതാന്റെക്ക വസ്തുക്കൾ

ക്ക്  ന്റെമZന്റെപ്പട്ട വിറ്റഴിവ്  ഉണ്ടായി എന്ന് അറിയണന്റെമന്നുന്റെണ്ട�ില് പിവറ്റ ങ്കേടബിൾ ഉപങ്കേയാഗിZ്

ഉടമയ്്ക്ക ഡാറ്റ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുവാനും ഓങ്കേരാ ഇനത്തിനും ഒരു സംഗ്രഹം സൃഷ്ടിക്കുവാനും കഴിയും.

പിവറ്റ്  ങ്കേടബിൾ  സൃഷ്ടിക്കാനായി  ആദ്യം  ന്റെസല്ലുകൾ  ന്റെസ#ക്റ്റ്  ന്റെFയ്യുക.  അതിനുങ്കേശഷം

ന്റെമനുബാറിന്റെ# Insert --> Pivot Table എന്ന ഓപ്ഷൻ ന്റെസ#ക്ട് ന്റെFയ്യുക.

Pivot Table: Table Selection
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Pivot Table Option Selection

Select Source Dialogue Box

Select Source  ഡയങ്കേ#ാഗ്  ങ്കേബാക്സില്  Current Selection  തിരന്റെഞ്ഞടുത്ത്  OK  êിക്ക് ന്റെFയ്യുക.

അതിനുങ്കേശഷം Pivot Table Layout വിൻങ്കേഡാ ദൃശ്യമാകും.
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Pivot Table Layout Window

"Page  Fields”  എന്നത്  നിരകളിന്റെ#ാന്നിലുള്ള  ഡാറ്റന്റെയ  ഒരു  മൂ#്യത്തിങ്കേ#ക്ക്

പരിമിതന്റെപ്പടുത്താനുള്ള ഇടമാണ്.  “Column Fields”-ല് ഉൾന്റെപ്പടുത്തുന്നത്  പിവറ്റ് പട്ടികയിന്റെ#

ഒരു  നിരയായിരിക്കും.  “Row  Fields”-ല്  ഉൾന്റെപ്പടുത്തുന്നത്  പിവറ്റ്  പട്ടികയിന്റെ#  ഒരു

വരിയായിരിക്കും. “Data Fields”-ന്റെ# Lീല്ഡുകൾ സമാഹരിക്കന്റെപ്പടും.

ങ്കേ#ഔട്ട് ഏരിയകളായ  "Page Fields”, “Column Fields”,  “Row Fields”,  “Data Fields”  എന്നിവയിങ്കേ#ക്ക്

"Available  Fields"  ഇല്  കാണുന്ന  ബട്ടണുകന്റെള  ആവശ്യാനുസരണം  വ#ിZിടുക.  വരിയില്

പ്രദര്ശിപ്പിങ്കേക്കണ്ടവന്റെയ “Row Fields”-ലും,  നിരകളില്  പ്രദര്ശിപ്പിങ്കേക്കണ്ടവന്റെയ “Column  Fields”  ലും,

ആന്റെക തുക കാങ്കേണണ്ടവന്റെയ  “Data Fields”-ലും ഇങ്കേടണ്ടതാണ്. ഇതിന് ങ്കേശഷം 'OK’ êിക്ക് ന്റെFയ്യുക.

Pivot Table layout option Selection
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ഈ ഉദാഹരണത്തില്  'ഇനം'  എന്നതിന്റെന  "Row  Field”ആയും,  ‘ഉപങ്കേഭാക്താവ്'  എന്നതിന്റെന   “Column

Field”ആയും, ‘ആന്റെക തുക' എന്നതിന്റെന “Data Field”ആയും എടുത്തുന്റെകാണ്ട് പിവറ്റ് ങ്കേടബിൾ സൃഷ്ടിച്ചു.

Pivot Table final Result

 9 �ിഫെബ്ര ഓ�ീസ് ഇഫെ°സ്സ്

ന്റെപ്രന്റെസൻങ്കേറ്റഷൻ  ഉണ്ടാക്കാൻ  ഉപങ്കേയാഗിക്കുന്ന ഒരു ങ്കേസാഫ്റ്റ് ന്റെവയര്  ആണ്  #ിന്റെg ഓLീസ്

ഇന്റെÊസ്സ്. ഒരു ഇന്റെÊസ്സ് വിൻങ്കേഡായ്ക്കു  സൈടറ്റില് ബാര് , ന്റെമനു ബാര് , സ്റ്റാൻങ്കേഡഡ്  ടൂൾ  ബാര്,

ങ്കേLാര്മാറ്റിങ്  ബാര്  കൂടാന്റെത  സ്റ്റാറ്റസ്  ബാര്  തുടങ്ങിയവ  കാണന്റെപ്പടുന്നു.  ഓങ്കേരാ

ന്റെപ്രസങ്കേ�ഷനിലും ഉള്ള ഓങ്കേരാ സൈÎഡിനും ഒരു സൈÎഡ് മാസ്റ്റര് ഉണ്ട്.അതിന്റെന മാസ്റ്റര് ങ്കേപജ്

എന്ന്  വിളിക്കുന്നു.  ഈ  സൈÎഡ്  മാസ്റ്റര്  ആണ്   ഓങ്കേരാ  സൈÎഡിന്റെ�യും  ഔട്ട്  സൈ#നും

ബാക്ഗ്രൗണ്ടും തീരുമാനിക്കുന്നത്.  ചുവന്ന ങ്കേബാക്സിനകത്തു  ഉള്ളത്  ന്റെമനുകളും ടൂളുകളുമാണ്  .

ന്റെപ്രസങ്കേ�ഷനുകളും സൈÎഡ്ങ്കേഷാകളും ഉണ്ടാക്കാൻ  ഉപങ്കേയാഗിക്കുന്ന ടൂളുകൾ  ഇവിന്റെട നിന്നു

കിട്ടും.  മഞ്ഞ ങ്കേബാക്സിനകത്ത്  ഉള്ളത് സൈÎഡ് പാനല് ആണ് .  ഇവിന്റെട നമ്മൾ  ഉണ്ടാക്കിയ

സൈÎഡുകൾ കാണാനും എടുക്കുവാനും സാധിക്കും. നീ# ങ്കേബാക്സിനകത്തുള്ളതാണ്   പ്രധാനമായ

കന്റെണ്ട�് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥ#ം .

#ിന്റെg  ഓLീസ്   ഇന്റെÊസ്സില്   വ#തുവശത്തുള്ള  Properties-ല്  ങ്കേപായി   ങ്കേ#ഔട്ട്സ്

തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുക. സൈÎഡറില് സൈടപ്പ്   ന്റെFയ്യാൻ "Click to add title” എന്ന് എഴുതിയ ങ്കേബാക്സില്

êിക്ക് ന്റെFയ്യുക . Lസ്റ്റ് ന്റെ#റ്റര് സൈടപ്പ് ന്റെFയ്യുങ്കേമ്പാൾ എഡിറ്റിംഗ് ങ്കേമാഡിങ്കേ#ക്കു മാറും .
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സൈടപ്പ് ന്റെFയ്തു കഴിയുങ്കേമ്പാൾ ങ്കേവന്റെറ എവിന്റെടന്റെയ�ിലും  êിക്ക് ന്റെFയ്താല് എഡിറ്റിംഗ് ങ്കേമാഡ്  മാറും.

ആദ്യന്റെത്ത സൈÎഡ്  ന്റെFയ്തു കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമന്റെത്ത സൈÎഡ് ഇൻങ്കേസര്ട്ട്  ന്റെFയ്യാൻ  slide New slide→

എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുകങ്കേയാ  അന്റെല്ല�ില്   കീങ്കേബാഡില്  enter key  അമര്ത്തുകങ്കേയാ

ന്റെFയ്യാം .പുതിയതായി ന്റെസ#ക്ട്  ന്റെFയ്ത സൈÎഡുകൾ  നമുക്ക് സൈÎഡ് പാന#ില്  കാണാം .

 9.1 ചിത്രങ്ങളും ചോര്ട്ടും പട്ടികയും ലേചര്ക്കോൻ

Fിത്രത്തിന്റെ#  അടയാളന്റെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന  നാലു  ഒാപ്ഷനുകളില്  ആദ്യങ്കേത്തത്  ഒരു  പട്ടിക

കൂട്ടിങ്കേZര്ക്കുവാനുള്ളതാണു. രണ്ടാമങ്കേത്തത്   സ്വന്തം  ന്റെമഷീനില്   ങ്കേശഖരിZ്  വZിരിക്കുന്ന

Fിത്രങ്ങൾ  ഇതിങ്കേ#ക്ക്  കൂട്ടിങ്കേZര്ക്കുവാനുള്ളതാണു  .  മൂന്നാമത്  കാണുന്ന  ഒാപ്ഷൻ

വീഡിങ്കേയാകൾ ഇതിങ്കേ#ക്ക് ന്റെകാണ്ടു വരാനും നാ#ാമങ്കേത്തത്  സൈÎഡുകളില് Fാര്ട്ടുകൾ ഉൾ

ന്റെപ്പടുത്താനും ങ്കേവണ്ടിയാണ്.
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 9.2 പ്രധോന പ്രലേത്യകതകള്  

 9.2.1 ഫെടക്സ്റ്റ് ലേlോക്സുകള് ഉള്ഫെപ്പടുGോൻ

അടയാളന്റെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതില് T എന്ന അക്ഷരം തിരന്റെഞ്ഞടുത്താല് നമ്മുന്റെട സൈÎഡുകളില്

ന്റെടക്സ്റ്റ് ങ്കേബാക്സുകൾ ഉൾന്റെപ്പടുത്താൻ സാധിക്കും.

 9.2.2  ോക്കുകഫെള  ി ിധ മോതൃകകളില് രൂപഫെപ്പടുGോം

Fിത്രത്തില്  അടയാളന്റെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതില്  F  എന്നക്ഷരം  തിരന്റെഞ്ഞടുത്താല്  വിവിധ

തരത്തിലുള്ള മാതൃകകൾ കാണാം.
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ഇവയിങ്കേ#ന്റെത�ിലും  തിരന്റെഞ്ഞടുക്കാം.വര്ണ്ണം  എന്ന ടൂൾ തിരന്റെഞ്ഞടുത്തുന്റെവ�ില് നിങ്ങൾക്ക്
മ#യാളവും ഈ മാതൃകയായി ഉണ്ടാക്കാം. Fി#ങ്കേപ്പാൾ അതില് തടസ്സം ങ്കേനരിട്ടാല് സൈടപ്പ്  ന്റെFയ്ത
മ#യാളം വാFകത്തിന്റെ� ങ്കേLാണ്ട് മ#യാളം ങ്കേLാണ്ടായി മാറ്റിന്റെക്കാടുക്കുക.

 9.2.3 രൂപങ്ങള് നിര്മ്മിക്കോൻ

വിവിധ  രൂപങ്ങൾ  ഉണ്ടാക്കാനുള്ള  മാര്ഗ്ഗമാണ്  താഴന്റെത്ത  Fിത്രത്തില്  അടയാളന്റെപ്പടു-
ത്തിയിരിക്കുന്നത്.  Insert-->shape-ല് രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള  എല്ലാ ഒാപ്ഷനുകളും #ഭ്യമാണ്. 

 9.2.4 ടൈ´(് അ തരണം

ന്റെമനു ബാറിന്റെ#  Slide show  എന്ന ന്റെമനുവിന്റെ#  Start From First slide(F5), Start from Current

slide  (shift  +F5)  എന്നിവ  തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുക  വഴി  യഥാക്രമം  ആദ്യ  സൈÎഡില്  നിന്നും,

നി#വിലുള്ള മങ്കേറ്റന്റെത�ിലും സൈÎഡില് നിന്നും നമ്മുക്ക്   സൈÎഡ് അവതരണം തുടങ്ങാം.
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 9.2.5 പി (ി എ�് -ലേ�ക്കുള്ള മോറ്റം

പ്രസങ്കേ�ഷനുകന്റെള പിഡി എLിങ്കേ#ക്ക് മാറ്റാൻ File ന്റെമനുവിന്റെ# Export as PDF തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുക.

അതിന്റെന തുടര്ന്ന് വരുന്ന രണ്ടാമന്റെത്ത Fിത്രത്തിങ്കേ#തു ങ്കേപാന്റെ#യുള്ള വിൻങ്കേഡായില്  EXPORT

ബട്ടണ് അമര്ത്തുക .

അടുത്തതായി  താന്റെഴയുള്ള Fിത്രത്തിങ്കേ#തുങ്കേപാന്റെ# ഒരു വിൻങ്കേഡാ  തുറന്നു വരികയും  അവിന്റെട

പിഡിഎLിനു വങ്കേരണ്ട ങ്കേപര് നല്കുക. എന്നിട്ട് SAVE ബട്ടണ് അമര്ത്തുക.
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 9.2.6 ടൈ´(്  പരി ര്Gനം

ന്റെമനുബാറിന്റെ#  VIEW  എന്ന  ടാബിനു  കീഴില്  വരുന്ന  Slide  Transition  എന്ന  ഓപ്ഷൻ

തിരന്റെഞ്ഞടുക്കുക.  അങ്കേപ്പാൾ വ#തു വശത്ത് വിവിധ പരിവര്ത്തന മാതൃകകൾ പ്രത്യക്ഷന്റെപ്പടും.

അവയില് നിന്നു ഒന്നു തിരന്റെഞ്ഞടുക്കാം.
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 10 സ്വനലേ�ഖ ടൈടപ്പിംഗ് കീകള് (Swanalekha Typing keys)

അ ആ ഇ ഈ ഉ ഊ ഋ എ ഏ ഐ ഒ ഓ ഔ അം അഃ

a aa
A

i ii
I

u uu
U

rr
RR

e E ai o O au aM aH

ക ഖ ഗ ഘ ങ

ka kha ga gha nga

ച ഛ ജ ഝ ഞ

cha chha ja jha nja

ട ഠ ( ഢ ണ

ta Ta Da Dha Na

ത ഥ ദ ധ ന

tha Tha da dha Na

പ � l ഭ മ

pa pha ba bha Ma

യ ര �  ശ ഷ സ ഹ ള ഴ റ

ya ra la va Sa sha sa ha La zha Ra

ക്ക ങ്ക ച്ച ഞ്ച ഞ്ഞ ട്ട മ്പ പ്പ മ്മ G ന്ന

kka nka chcha ncha njnja tta mpa ppa mma ththa Nna

ല് ൻ ന്റ ന്ത ന്ദ ഞ്ജ ജ്ഞ � ള്ള യ്യ വ്വ

l_ / l~ n_ / n~ nta ntha nda njja jnja lla LLa yya Vva

ന്ത ന്ദ ഞ്ജ ജ്ഞ � ള്ള യ്യ വ്വ

ntha nda njja jnja lla LLa yya Vva

ക് ക കോ കി കീ കു കൂ ക്ര കൃ

k ka kA ki kI Ku kU kra kR

ഫെക ലേക ടൈക ഫെകോ ലേകോ കൗ കം കഃ

ke kE kai ko kO kau kaM kaH

സ്വതന്ത്ര ലേസോഫ്്റ്റ ഫെ യര് പഠനസഹോയി





2

സ്വതന്ത്ര ലേസോഫ്റ്റ് ഫെ യര് പഠനസഹോയി




	സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയര്
	ഉബുണ്ടു
	1 ഡെസ്ക്ടോപ്പ്
	1.1 യൂണിറ്റി ഡെസ്ക് ടോപ്പ്
	2 ലോഗിൻ മാനേജർ
	3 യൂണിറ്റി ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പൊതു പരിചയം
	3.1 ഫയലുകള് തുറക്കാന്
	4 ഭാഷയും നിവേശനരീതികളും (ഇന്പുട്ട് മെത്തേഡുകളും)
	4.1 അക്ഷരങ്ങളുടെ അനാവശ്യമായ കൂടിച്ചേരല്
	4.2 ടൈപ്പ് ചെയ്യല്
	4.2.1 സ്ഥായിയായ മാതൃകകള് (Fixed layouts)
	4.2.1.1 ഇന്സ്ക്രിപ്റ്റ്
	4.2.1.2 റെമിങ്ങ്ടണ്
	4.2.1.3 ലളിത
	4.2.2 ശബ്ദം അടിസ്ഥാനമാക്കിയത്(Phonetic layouts)
	4.2.2.1 മൊഴി
	4.2.2.2 സ്വനലേഖ
	4.2.3 ചിന്തിക്കുന്ന കീബോര്ഡുകള്
	4.2.3.1 വര്ണ്ണം
	4.3 സ്ക്രീന് ലോക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാന്
	4.4 ഫോണ്ട് ഇന്സ്റ്റാള് ചെയ്യുന്നത്
	5 പ്രധാന ആപ്ലിക്കേഷനുകള്
	5.1 സിനാപ്റ്റിക് പാക്കേജ് മാനേജർ (Synaptic Package Manager)
	5.2 ഇമേജ് വ്യൂവർ (Image Viewer)
	5.3 VLC-യും SM-Player-ഉം
	5.4 പി ഡി എഫ് (PDF)-വ്യൂവറുകള്
	5.4.1 എവിൻസ് (evince)
	5.4.2 ഒക്കുലാർ (Okular)
	5.5 വെബ് ബ്രൗസറുകള്
	5.5.1 ഫയർ ഫോക്സ് ( Firefox)
	5.5.2 മിഡോരി (Midori)
	5.5.3 ക്രോമിയം (Chromium)
	6 ഓഫീസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ടൂൾ - ലിബ്രെ ഓഫീസ്(Office Productivity Tool- LibreOffice)
	6.1 കോണ്ഫിഗറേഷന് ( Configuration)
	6.2 സ്പെല് ചെക്കര് (അക്ഷര പിശക് പരിശോധന സംവിധാനം)
	6.3 ലിബ്രെ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ബേസിക്സ് ( Libre Office Writer Basics)
	6.3.1 ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ഫോര്മാറ്റ് (Text and Paragraph Format)
	6.3.1.1 കാരക്ടര് (Character)
	6.3.1.2 പാരഗ്രാഫ് (Paragraph)
	6.3.2 പേജ് ഫോർമാറ്റിങ് ആൻഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് (Page Formatting and Template)
	6.3.3 ബുള്ളറ്റ്സ് ആൻഡ് നമ്പറിംഗ് (Bullets &Numbering)
	6.4 പട്ടിക
	6.5 പി ഡി എഫിലേക്ക് പരിവര്ത്തനം ചെയ്യാന്
	6.6 ചാര്ട്ടുകളും ചിത്രങ്ങളും ചേര്ക്കാന്
	6.7 എന്റ് നോട്ട്, ഫൂട്ട് നോട്ട്
	6.8 ഫൈന്ഡ് ആന്റ് റീപ്ലേയ്സ്
	6.9 മെയില് മെര്ജ്
	6.10 ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക (Index Table) നിര്മ്മാണം
	7 ലിബ്രെ ഓഫീസ് റൈറ്റർ സൂത്രവാക്യങ്ങൾ (LibreOffice Writer Short Cuts)
	8 ലിബ്രെ ഓഫീസ് കാൽക്
	8.1 ചാർട്ട് നിര്മ്മാണം
	8.2 കണ്ടീഷണൽ ഫോര്മാറ്റിങ്
	8.3 ആരോഹണവും അവരോഹണവും
	8.4 കാൽക്കിലെ ഫംഗ്ഷനുകള്
	8.5 ഷീറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷന്
	8.6 ഫ്രീസിംഗ് ഓഫ് Rows ആന്റ് Columns
	8.7 കമന്റ് നല്കല്
	8.8 ഫില്ട്ടറിംഗ്
	8.8.1 ഓട്ടോ ഫില്ട്ടര്
	8.8.2 സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ് ഫില്ട്ടര്
	8.9 പേജ് ബ്രേയ്ക്ക്
	8.10 പിവറ്റ് ടേബിള്
	9 ലിബ്രെ ഓഫീസ് ഇമ്പ്രെസ്സ്
	9.1 ചിത്രങ്ങളും ചാർട്ടും പട്ടികയും ചേർക്കാൻ
	9.2 പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ
	9.2.1 ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ
	9.2.2 വാക്കുകളെ വിവിധ മാതൃകകളിൽ രൂപപ്പെടുത്താം
	9.2.3 രൂപങ്ങള് നിര്മ്മിക്കാന്
	9.2.4 സ്ലൈഡ് അവതരണം
	9.2.5 പി ഡി എഫ് -ലേക്കുള്ള മാറ്റം
	9.2.6 സ്ലൈഡ് പരിവര്ത്തനം
	10 സ്വനലേഖ ടൈപ്പിംഗ് കീകൾ (Swanalekha Typing keys)


