
                                                                   APPENDIX 6
                                 FreeMind

മമൈന്ഡഡ് മൈമാപഡ് നനിര്മനിക്കുന്നതനിനഡ് സമാധരണയമായനി ഉപയയമാഗനിക്കുന്ന യസമാഫഡ് വവെയറമാണഡ് ഫഫ്രീ മമൈന്ഡഡ്. 
ഒരു യനമാട്ടു ബുകനിനഡ് സമൈമാനമൈമായനി ഉപയയമാഗനികവുന്നതമാണഡ്ഫഫ്രീമമൈന്ഡഡ്യസമാഫഡ് വവെയര്.ഒമായരമാ 
അധധമായതനിവന്റെയയും മുഴുവെന്  ധമാരണകളയും, ആശയങ്ങളയും ശരനിയമായ രഫ്രീതനിയനില് ചനിതഫ്രീകരനികമാന് 
സഹമായനിക്കുന്ന ഒരു യസമാഫഡ് വവെയറമാണഡ് ഫഫ്രീ മമൈന്ഡഡ്. ഈ യസമാഫഡ് വവെയറനില്  ഡമാറ്റ യനമാഡുകളവടെ 
രൂപതനിലമാണഡ് വെനിനധസനിക്കുന്നതഡ്.
          
ഉദദ്ദേശശശ

• ഒയരമാ  പമാഠഭമാഗതനിവന്റെയയും  മുഴുവെന്  ആശയങ്ങളയും  ധമാരണകളയും,  സയുംകനിപ്ത  രൂപതനില്  ഒരു
കനികനിനുളനിലമാക്കുക 

• ഒരു പമാഠതനിവന്റെ  Concept mapping  കൃതധമൈമായനി തയമാറമാക്കുന്നതനിനുയും,പമാഠഭമാഗതനിവന്റെ  revision

നടെത്തുന്നതനിനുയും ഉപയയമാഗനിക്കുക.
പ്രകക്രിയ
 Applications  ----->accessories  --->  Office  വമൈനുവെനില്  നനിന്നഡ്   Freemind  യസമാഫഡ്  വവെയര്
വതവരവഞ്ഞെടുകമായും 

• പുതുതമായനി ഒരു node യചര്കമാനമായനി Base node ല് insert key click വചയ്യുക
• യനമാഡനിവല വടെകഡ്റ്റഡ് യചര്ക്കുന്നതനിനഡ്   Press F2, Home or End key 

• ഒമായരമാ  യനമാഡനിലയും   right  click   വചയതഡ്  വമൈനു ഉപയയമാഗനിചഡ്  മുകളനില് പറഞ്ഞെ ഒയരമാ  കമാരധവുയും
വചയമാവുന്നതമാണഡ്.

• യനമാഡനിവല വടെകഡ്റ്റനിനഡ് മൈമാറ്റയും വെരുത്തുന്നതനിനമായനി   Press F2,Home or End key 

• മൈമാറ്റങ്ങള് വെരുതനിയയശഷയും  ENTER KEY അമൈര്ത്തുക. 

• യനമാഡനിവല  എഡനിറ്റര് നഫ്രീളയും കൂടമാനമായനി ALT+ENTER KEY അമൈര്ത്തുക.

• നഫ്രീളമുള യനമാഡഡ് സഡ്പഡ്ളനിറ്റഡ് വചയമാനമായനി ALT+S KEY അമൈര്ത്തുക.

• നഫ്രീളമുള യനമാഡനില് പുതനിയ മലന് ആരയുംഭനികമാനമായനി CTRL+ ENTER KEY അമൈര്ത്തുക.

• യനമാഡനില്  വസ്പെഷധല് കധമാരക്ടര്  /  സനിയുംബല് യചര്ക്കുന്നതനിനമായനി ഏവതങനിലയും  word processor  ല്
മടെപഡ് വചയ്ത യശഷയും copy വചയ്തഡ് യനമാഡനില് paste വചയ്തമാല് മൈതനി.

• ഫയല് യസവെഡ് വചയമാനമായനി CTRL +S

• ഫയല്  HTML  ആയനി  EXPORT  വചയമാനമായനി  CTRL+E  യയും  mind map  വന്റെ  branch export

വചയമാനമായനി  CTRL + H അമൈര്ത്തുക

 



FORMATTING A NODE

 To make Bold                                                           Ctrl +B
 To make Italics                                                         Ctrl+ I
  Change text Colour                                               Alt+Shift+F

Change background colour  - Format node background colour
Increase format size   -                                      Ctrl+plus(not the plus on numeric keypad )
                                                                           Ctrl+minus (not the minus on numeric key pad )
 Copy                                                                 Ctrl+ C
 Paste                                                                 Ctrl+V

Adding hyperlink  
To add a hyperlink                                           Ctrl+K (insert hyperlink )
To add a picture on node                                 Ctrl+K (insert image )

                                 

  

Navigating
Move to root                                                     Escape
Node Up                                                             Ctrl+Up
Node down                                                        Ctrl+Down



Node left                                                            Ctrl+Left
Node Right                                                        Ctrl+Right
Toggle folded                                                    Space
(Un)fold Children                                             Ctrl+Space
Back                                                                  Alt+Left
Forward                                                             Alt+Right
Unfold All                                                         Alt+End
Fold All                                                             Alt+Home
Unfold one level                                               Alt+Pagedown
Fold one level                                                   Alt+Pageup
Note Edit Switch                                              Ctrl+Less


