
ലലിബര് ഓഫഫീസസ് ഇഇംപ്രസസ് 
പ്രസനന്റേഷന് നസസോഫസ് വവെയര്

ജഫീവെശസോസ്ത്ര  പസോഠഭസോഗങ്ങള്  വെളവരെ  നല്ല  രെഫീതലിയലില്  അവെതരെലിപലിക്കുന്നതലിനസ്  ഉപകരെലിക്കുന്ന
പഠനവെലിഭവെമസോണസ് പ്രസനന്റേഷനുകള്.  ദൃശശ്യശസോവെശ്യസസോധശ്യതയുള്ള പസോഠഭസോഗങ്ങള്,  നനരെലിട്ടുള്ള അനുഭവെഇം
ലഭശ്യമസോകസോനസോവെസോത്ത പസോഠഭസോഗങ്ങള് (ഉദസോ.  സൂക്ഷ്മജഫീവെലികളുവടെ നലസോകഇം,  നകസോശവെലിഭജനഇം)  തുടെങ്ങലിയവെ
അവെതരെലിപലികസോന്  ഏറ്റവഇം  അനുനയസോജശ്യമസോയ  പഠനവെലിഭവെമസോണസ്  ഇതസ്.  കണ്സ്ട്രകസ് റ്റഫീവെസ്  അഥവെസോ
ഇന്റേറസോകഫീവെസ്  രെഫീതലിയലില്  തയസോറസോക്കുന്ന  പ്രസനന്റേഷനുകള്  കുടലികള്കസ്  അറലിവ  നലിര് മസോണത്തലില്
കൂടുതല് പ്രനയസോജനപ്രദമസോയലിരെലിക്കുഇം. 

പ്രസനന്റേഷനസ് ആവെശശ്യമസോയ നടെസോപലികസ് കവണ്ടെത്തലി കഴലിഞസോല് ആദശ്യമസോയലി വചെനയണ്ടെതസ് ഒര
നസസോറലി  നബസോര്ഡസ്  നലിര്മലിക്കുക  എന്നതസോണസ്.  ഓനരെസോ  സസ്ലൈഡലിലഇം  ഉള്വപടുനത്തണ്ടെ  വടെകസ് റ്റുകള്,

ചെലിത്രങ്ങള് ,  ശബ,ചെലചലിത്രങ്ങള്  എന്നലിവെ  ഏവതല്ലസോഇം,  അവെയുവടെ  സസോനഇം,  വകസോ ടുനകണ്ടെ
അനലിനമഷനുകള്,  നപജസ്  നലിറഇം,  അക്ഷരെവെലപഇം,  സസ്ലൈഡുകളുവടെ  എണഇം  എന്നലിവെവയല്ലസോഇം
ഉള്വപടുന്നതസോണസ് നസസോറലി നബസോര്ഡസ്. 



ലലിബര് ഓഫഫീസസ് ഇഇംപ്രസസ് തുറക്കുന്ന വലിധഇം  : Applications             Office 
Libre Office Impress.

ലലിബര് ഓഫഫീസസ് ഇഇംപ്രസലിലല വലിവലിധ ഭഭാഗങ്ങളഇം അവയുലടെ ഉപയയഭാഗവഇം

സസ്ലൈഡലിനു പശഭാത്തല നലിറഇം നല്കുന്നതലിനസ് - Format              Page              Background                
Fill  നു തസോവഴയുള്ള നബസോകലില്  colour  or  gradient  വതരെവഞടുത്തസ്  ഇഷ്ടമുള്ള പശസോത്തലനലിറഇം
നലസോവന്നതസോണസ്. 
എല്ലസോ സസ്ലൈ ഡുകള്ക്കുഇം ഒനരെ പശസോത്തലഇം നലസോന് വടെഇംനപ്ലേറ്റുകള് എന്ന ഒര സനങ്കേതഇം ഇഇംപ്രസലിലണ്ടെസ്.
പ്രസനന്റേഷന്  ജസോലകത്തലിവല  സസഡസ്  ബസോറലിലള്ള  Master  Pages  എന്ന  ടൂളലില്  കലികസ്  വചെയ്യുക.

Master  pages  ജസോലകത്തലിവല  Available  for  use  എന്നതലിനു ചുവെവടെ  നലിന്നസ്  നയസോജലിച വടെഇംനപ്ലേറ്റസ്
തലിരെവഞടുക്കുക.



പുതലിയ സസ്ലൈഡസ് ഉള്ലപ്പെടുത്തുന്നതലിനസ് - Insert              Slide

ഇന്ററഭാക്ഷന് നല്കല്    -  നസോഇം  പ്രവെര്ത്തലിപലിചസ്  വകസോണ്ടെലിരെലിക്കുന്ന പ്രസനന്റേഷനലില് നലിനഇം ഏതസ്  തരെഇം
ഫയലലിനലക്കുഇം  (വെഫീഡലിനയസോ,ഓഡലിനയസോ,വടെകസ്റ്റസ്  ഫയല്,pdf  ഫയല്  etc)  ലലിങ്കേസ്  വകസോടുക്കുന്ന
പ്രവെര്ത്തനമസോണസ്  ഇന്റേറസോക്ഷന്.  ഇന്റേറസോക്ഷന്  നലസോന്  ഉനദ്ദേശലിക്കുന്ന  സസ്ലൈഡലിവല  object(വെസോകശ്യഇം,

ചെലിത്രഇം മുതലസോയവെ)  വസലകസ് വചെയ്യുക. Slide show വമനുവെലില് നലിനഇം Interaction തലിരെവഞടുക്കുക.

തുറന  വെരന്ന  ഇന്റേറസോക്ഷന്  ജസോലകത്തലിവല  Action  at  Mouse  click  എന്നതലിനു  നനവരെയുള്ള
നബസോകലില് നലിനഇം  Go  to  document  വതരെവഞടുക്കുക.  Browse  ല് കലികസ്  വചെയസ്  ആവെശശ്യമസോയ
ഫയല് വതരെവഞടുത്തസ് Ok കലികസ് വചെയ്യുക.

സഹൈപ്പെര്ലലിങസ്  നല്കല് -  കമമ്പ്യൂടറലിനുള്ളലിവല  ഒര  ഫയലലിനലകസ്  ഇന്റേറസോക്ഷന്  ഉപനയസോഗലിചസ്  ലലിങ്കേസ്
നലലിയതു നപസോവല ഇന്റേര്വനറ്റലിവല ഒര നപജലിനലകസ് ലലിങ്കേസ് നലസോന് സഹൈപര്ലലിങ്കേസ് ഉപനയസോഗലിക്കുന. 

സസ്ലൈഡലിവല  സഹൈപര്ലലിങ്കേസ്  നല്കസോനുനദ്ദേശലിക്കുന്ന  വെസോകസ്  വസലകസ്  വചെയ്യുക.  Insert  വമനുവെലിവല
സഹൈപര്ലലിങ്കേസ്  തലിരെവഞടുക്കുക.  ജസോലകത്തലിവന്റേ  ഇടെതുഭസോഗത്തുള്ള  നബസോകലില്  നലിനഇം  Internet

വസലകസ് വചെയ്യുക. Target എന്ന നബസോകലിനകത്തസ് ലലിങ്കേസ് നല്നകണ്ടെ വവെബസ് നപജലിവന്റേ അഡ്രസസ് (URL)

നല്കുക.  Text  എന്ന നബസോകലിനകത്തസ്  സഹൈപര്ലലിങ്കേസ്  നല്കസോനസോയലി  നസോഇം  വസലകസ്  വചെയ വടെകസ്റ്റസ്
വെന്നലിട്ടുണ്ടെസോകുഇം. OK കലികസ് വചെയ്യുക. ഇനലി പ്രസനന്റേഷന് പ്രവെര്ത്തലിക്കുനമസോള് സഹൈപര്ലലിങ്കേസ് നല്കലിയ
വെസോകലില് കലികസ് വചെയസോല് വവെബസ് നപജസ് തുറന വെരന്നതസോയലി കസോണസോഇം.



സസ്ലൈഡസ്  ടഭാന്സലിഷന്  നല്കല്  -  പ്രസനന്റേഷന്  പ്രവെര്ത്തലിക്കുനമസോള്  സസ്ലൈഡുകള്  വെന
നപസോകുന്നതലിവന്റേ മനനസോഹൈസോരെലിത വെര്ദലിപലിക്കുന്നതലിനസ്  ടസോന്സലിഷന് ഉപനയസോഗലിക്കുന.  ടസോന്സലിഷന്
നല്നകണ്ടെ സസ്ലൈഡസ് വസലകസ് വചെയ്യുക. Slide Show               Slde Transition എന്ന ക്രമത്തലില്
കലികസ് വചെയ്യുക. ആവെശശ്യമസോയ ടസോന്സലിഷന് വസലകസ് വചെയ്യുക. 



കസഇം  ആനലിയമേഷന്  നല്കല് -  സസ്ലൈഡുകള്കസ്  ടസോന്സലിഷന്  നല്കലിയ  നപസോവല  സസ്ലൈഡലിലള്ള
ഓനരെസോ  ഒബസ് ജകലിനുഇം  (വടെകസ്റ്റസ്,  ചെലിത്രഇം  മുതലസോയവെ)  അനലിനമഷന്  നല്കസോന്  കസഇം  അനലിനമഷന്
ഉപനയസോഗലിക്കുന. അനലിനമഷന് നനലണ്ടെ object വസലകസ് വചെയ്യുക. Slide show               Custom

animation  കലികസ്  വചെയ്യുക.  തുറന  വെരന്ന  ജസോലകത്തലില്  നലിനഇം  ആവെശശ്യമസോയ  ആനലിനമഷന്
വകസോടുക്കുക. 


