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APPENDIX 2  GIMP

ഇമമേജജ് എഡഡിറഡിങജ്- -ജഡിമജ് 
മസസോഫജ് വവെയര്  സഹസോയമതസോവടെ  ചഡിത്രങള്കജ്  മേസോററ്റം  വെരുത്തുന്ന  പ്രകഡിയയസോണജ്

ഇമമേജജ് എഡഡിറഡിങജ്. ഈആവെശശ്യതഡിനജ് ഉപമയസോഗഡിക്കുന്ന ചഡില മസസോഫജ് വവെയറുകളസോണജ് ജഡിമജ്(

GNU  Image  Manipulation  Programe),  മഫസോമടസോമഷസോപജ്,  കഡിത,  പഡികസോസ,  ഇമമേജജ്  മേസോജഡികജ്

എന്നഡിവെ.  ഇതഡില്  ചഡിത്ര രചന,  മലസോമഗസോ നഡിര്മസോണറ്റം,  മപസോസ്റ്റര് നഡിര്മസോണറ്റം,  ആനഡിമമേഷന

നഡിര്മസോണറ്റം  മുതലസോയ  നഡിരവെധഡി  പ്രവെര്തനങള്കജ്  ഉപമയസോഗഡികസോവുന്ന  ഒരു  സസ്വതന

മസസോഫ വവെയറസോണജ് ജഡിമജ്. 

• Applications – Graphics – GIMP Image Editor എന്ന കമേതഡില് കഡികജ് വചയജ് ഈ 

മപ്രസോഗസോറ്റം തുറകസോറ്റം. 

• തുറന്നുവെരുന്ന ജസോലകതഡിവല File – New എന്ന കമേതഡില് കഡികജ് വചയ്യുമമസോള് 

തുറന്നുവെരുന്ന ജസോലകതഡില് കസോനവെസോസഡിവന്റെ വെലുപറ്റം കമേമീകരഡിചജ് OK കഡികജ് വചയ്യുക. 

(വടെമമമ്പ്ലേറഡില് നഡിന്നുറ്റം അനുമയസോജശ്യമേസോയ വെലുപറ്റം വതരവഞ്ഞെടുക്കുകയുമേസോകസോറ്റം)
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ഇമമേജജ് എഡഡിറഡിങജ്

വെഡിവെഡിധ തരതഡിലുളള വസലക്ഷന ടൂളുകള് ജഡിമഡില് ലഭശ്യമേസോണജ്.ഇവെ ഉപമയസോഗഡിചജ് മവെണ

രമീതമീയഡില് എഡഡിറജ് വചയസോന സസോധഡിക്കുറ്റം.ഇതജ് എങവനയസോണജ് വചയ്യുന്നവതന്നു 

മേനസഡിലസോകസോറ്റം.

1. നഡിശഡിത വെലുപതഡില് മുറഡിവചടുക്കുന്ന രമീതഡി

• Applications>  Graphics>  GIMP  Image  Editor  എന്ന  കമേതഡില്  തുറന്നു  വെരുന്ന
ജസോലകതഡില് file> Open രമീതഡിയഡില് ഒരു ചഡിത്രറ്റം തുറക്കുക.

• ചഡിത്രവത നഡിശഡിത വെലുപതഡില് മുറഡിവചടുക്കുന്നതഡിനജ്, 
◦ മകസോപജ് ടൂള് വസലകജ് വചയ്യുക. 
◦ Tool Options ല് Fixed എന്ന ഭസോഗറ്റം ടെഡികജ് മേസോര്കജ് നല്കുക. 
◦ തുടെര്ന്നുള്ള മകസോമമസോ മബസോകഡില് Size തഡിരവഞ്ഞെടുക്കുക.  
◦ തുടെര്ന്നുള്ള വടെകജ്റജ് മബസോകഡില് വെമീതഡി:ഉയരറ്റം (600x400) ടടെപജ് വചയ്യുക. 
◦ ചഡിത്രതഡിവല ആവെശശ്യമേസോയ ഭസോഗറ്റം മേസോത്രറ്റം വസലകജ് വചയ്യുക. 
◦ എന്റെര് കമീ അമേര്ത്തുക.  
◦ ചഡിത്രവത File – Export as... സമങ്കേതറ്റം വെഴഡി പുതഡിയ മപരഡില് മസവെജ് വചയ്യുക.  
◦ അടുത ചഡിത്രവുറ്റം File – Open എന്ന കമേതഡില് തുറന്നജ് മകസോപജ് വചയ്യുക.  

ഈ രമീതഡിയഡില് ഒന്നഡിലധഡികറ്റം ചഡിത്രങവള നഡിശഡിത വെലുപതഡില് മുറഡിവചടുകസോറ്റം. 

 

അധഡിക വഡിവരര
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ഒരു മഫസോള്ഡറഡിലുള്ള ഒന്നഡിലധഡികറ്റം ചഡിത്രങവള ഒരുമേഡിചജ് തമജ്വനയഡില്, വെലുപറ്റം കുറക്കുക 
എന്നമീ പ്രവെര്തനങള് വചയ്യുന്നതഡിനജ്.  
മഫസോള്ഡര് തുറന്നജ് എലസോ ചഡിത്രഫയലുകമളയുറ്റം ഒരുമേഡിചജ് വസലകജ് വചയ്യുക.  (Ctrl+A കമീ 
അമേര്ത്തുകമയസോ, മേമൗസജ് ഉപമയസോഗഡിചജ് ഡസോഗജ് വചമയസോ ഇതജ് വചയസോവുന്നതസോണജ്.)
ഏവതങ്കേഡിലുറ്റം ഒരു ചഡിത്രതഡിവന്റെ മുകളഡില്  മേമൗസജ് മപസോയഡിന്റെര് വകസോണ്ടുമപസോയഡി വെലതജ് ബടന 
കഡികജ് വചയ്യുക.
Resize Images എന്ന വെഡിനമഡസോയഡിവല  Image Size എന്നതഡില് 3 ഓപജ്ഷനുകള് ലഭശ്യമേസോണജ്.  

1. Select Size : Predefined വെലുപങളസോയ 96x96, 128x128 തുടെങഡിയവെയഡില് 
അനുമയസോജശ്യമേസോയതജ് തഡിരവഞ്ഞെടുക്കുക.

2. Scale : നഡിലവെഡിലുള്ള ചഡിത്രങളുവടെ Aspect Ratio നഡിലനഡിര്തഡിവകസോണജ് നഡിശഡിത 
ശതമേസോനറ്റം വെലുപതഡില് വസ്കെയഡില് വചയ്യുന്നതഡിനജ് ഈ ഓപജ്ഷന തഡിരവഞ്ഞെടുക്കുക.
3. Custom Size : നമുകജ് ആവെശശ്യമുള്ള വെലുപതഡില്  Aspect Ratio 

നഡിലനഡിര്തഡിവകസോണജ് വെമീതഡിമയസോ ഉയരമമേസോ മേസോററ്റം വെരുത്തുന്നതഡിനജ് ഈ ഓപജ്ഷന 
തഡിരവഞ്ഞെടുക്കുക.  

File Name എന്ന ഭസോഗതജ് നഡിലവെഡിലുള്ള ചഡിത്രങവള നഡിലനഡിര്തഡിവകസോണജ്  ചഡിത്രങവള 
ആവെശശ്യമേസോയ വെലുപതഡില് മസവെജ് വചയ്യുന്നതഡിനജ് Append എന്നതജ് വസലകജ് വചയജ് Resize 
എന്ന ബടണഡില് കഡികജ് വചയ്യുക.  
നഡിലവെഡിലുള്ള ചഡിത്രവത ഒഴഡിവെസോകഡി വെലുപതഡില് മേസോററ്റം വെരുതഡിയ ചഡിത്രറ്റം മേസോത്രറ്റം മസവെജ് 
വചയ്യുന്നതഡിനജ് Resize in Place എന്നതജ് വസലകജ് വചയജ് Resize എന്ന ബടണഡില് കഡികജ് 
വചയ്യുക. 

2. ചചിത്രതചിന്റ വലുപപ്പം വര്ദചിപചിക്കുന്നതചിനന

ജജിമജിലലെ image -scale image -എന്ന ക്രമതജില് കജികക്ക് ലചെയക്ക്തക്ക് ആവശശ്യമമായ വലുപപ

നജിശ്ചയജിചക്ക് scale ലചെയമാല് മതജി.

  

മലലോമഗലോ നഡിര്മലോണര

വസമേനഡിനസോര്  അവെതരണറ്റം,  മപസോസ്റ്റര്  നഡിര്മസോണറ്റം  തുടെങഡിയ  സന്ദര്ഭങളഡില്
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മേമനസോഹരമേസോയ  കസോപജ്ഷന നല്കുന്നതഡിനുറ്റം മേററ്റം മലസോമഗസോ നഡിര്മഡിക്കുന്നതജ് അനുമയസോജശ്യമേസോയഡി

രഡിക്കുറ്റം.  ഉദസോ.   LIVE  GREEN  SAVE  GREEN  എന്ന  കസോപജ്ഷന  മലസോമഗസോയസോയഡി

നഡിര്മഡിക്കുന്നവതങവനവയന്നജ് മേനസഡിലസോകസോറ്റം.

• File – Create – Logos  എന്ന കമേതഡില് മേമൗസജ് ചലഡിപഡിക്കുമമസോള് ലഭശ്യമേസോകുന്ന 

മലസോമഗസോ ഒപജ്ഷനുകളഡില് 3D  Outline.... വസലകജ് വചയ്യുക. 

• തുറന്നുവെരുന്ന ജസോലകതഡിവല വടെകജ്റജ് മബസോകഡില് ഉചഡിതമേസോയ പസോമറണ് വതരവഞ്ഞെടുതജ് 

വടെകജ്റജ് മബസോകഡില് LIVE GREEN SAVE GREEN എന്നജ് ടടെപജ് വചയ്യുക

• അനുമയസോജശ്യമേസോയ മഫസോണജ് വസലകജ് വചയ്യുക

•  OK ബടണ് കഡികജ് വചയ്യുക.

ഫയല് മസേവജ്  ചചെയ്യുന്ന വഡിധര
• File – Save കമേതഡില് കഡികജ് വചയ്യുമമസോള് ലഭശ്യമേസോകുന്ന ജസോലകതഡില് ഫയല് നസോമേറ്റം,

ഫയല് മസവെജ് വചമയണ വലസോമകഷന എന്നഡിവെ നല്കഡി Save ബടണ് കഡികജ് വചയ്യുക.

(ജഡിമഡിവന്റെ  തനതു  ഫയല്മഫസോര്മേസോറജ്  .exe  എന്നതസോവണങ്കേഡിലുറ്റം  മേറജ്  അമനകറ്റം

ഫയല്മഫസോര്മേസോറകവളയുറ്റം  ജഡിമജ്  പഡിന്തുണയ്ക്കുന്നുണജ്.  അതഡിനസോല്  മേറജ്

മഫസോര്മേസോറകളഡിമലകജ് എകജ്മപസോര്ട്ടു വചയ്യുന്നതഡിനുള്ള ടസകരശ്യവുറ്റം ജഡിമഡിലുണജ്)

കലോന്വലോസേഡിനജ് നഡിറര നല്കലോര , ചെഡിതര വരയലോര

• അനുമയസോജശ്യമേസോയ വെലുപതഡില് ഒരു കസോനവെസോസജ് നഡിര്മഡിക്കുക

• ടൂള് മബസോകഡിവല Foreground&Background colors ബടണഡില് അനുമയസോജശ്യമേസോയ നഡിററ്റം

/നഡിറങള് കമേമീകരഡിക്കുക
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•  ടൂള് മബസോകഡിവല Bucket Fill Tool / Blend Tool വസലകജ് വചയജ് കസോനവെസോസഡില് കഡികജ് / 

ഡസോഗജ് വചയ്യുക.

• അനുമയസോജശ്യമേസോയ  Foreground color വതരവഞ്ഞെടുക്കുക

• Pencil Tool / Paint brush Tool എന്നഡിവെയഡില് ഉചഡിതമേസോയതജ് ഉപമയസോഗഡിചജ് ചഡിത്രറ്റം 

വെരയ്ക്കുക

• ഫയല് മസവെജ് വചയ്യുക

ചലയര് സേരവഡിധലോനര

ജഡിമഡില്  ഉള്വപടുത്തുന്ന  ഇമമേജജ്,  വടെകജ്റജ്  എന്നഡിവെ  ആവെശശ്യസോനുസരണറ്റം  എഡഡിറ

വചയ്യുന്നതഡിനു  സഹസോയകരമേസോയ  ഒരു  സറ്റംവെഡിധസോനമേസോണജ്  ലയറുകള്.  ഉള്വപടുത്തുന്ന  ഒമരസോ

ഇമമേജറ്റം  /  വടെകജ്ററ്റം  പ്രമതശ്യകറ്റം  പ്രമതശ്യകറ്റം  വലയറുകളഡിലസോയഡി  കമേമീകരഡിചസോണജ്  ഇതജ്

സസോധശ്യമേസോകുന്നതജ്. ഇതഡിനു മവെണഡി ഇമമേജജ് മപസ്റ്റജ് വചയതഡിനുമശഷറ്റം Layer വമേനുവെഡിവല To New

Layer കഡികജ് വചയസോല് മേതഡി.  Windows – Dockable Dialogs – Layers എന്ന കമേതഡില് കഡികജ്

വചയജ്  പ്രസ്തുത ലയറുകള് കസോണസോവുന്നതസോണജ്.

ഒന്നചിലധചികപ്പം  ചചിത്രങ്ങളചില് ഒരരേ  സമയതന  വവ്യതവ്യസ്ത  തരേതചിലുള്ള മമാറ്റങ്ങള്  (resize,  colour

change, crop, sharpen, blur etc ) ചചയ്യുന്ന വചിധപ്പം

ജജിമക്ക് ജമാലെകപ തുറക്കുക

തുറന്നക്ക് വരുന്ന ജമാലെകതജില് Filters----->Batch------>Batch process എന്ന ക്രമതജില് 
കജികക്ക് ലചെയ്യുക.
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• തുറന്നക്ക്  വരുന്ന  ജമാലെകതജില്  Input  ടമാബജിലുള്ള  Add  Files  എന്നതജില്  കജികക്ക്  ലചെയക്ക്തക്ക്
വലുപപ ക്രമമീകരജികമാനമാവശശ്യമമായ ചെജിത്രങ്ങള് ലസെലെകക്ക്ടക്ക് ലചെയ്യുക.

• Resize എന്ന ടമാബജില് കജികക്ക് ലചെയക്ക് തക്ക് ചെജിത്രതജിലന്റെ വലുപപ 1200x800  വലുപതജിലെമാക്കുക.

• Rename  ടമാബജില്  കജികക്ക്  ലചെയക്ക്തക്ക്  Select  Dir  എന്നതജില്  കജികക്ക്  ലചെയക്ക്തക്ക്  Output
ഫഫമാള്ഡര് തജിരലഞ്ഞെടുക്കുക.
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•

• Output ടമാബക്ക് ലസെലെകക്ക്ടക്ക് ലചെയക്ക്തക്ക് Format എന്നതജില് JPG കജികക്ക് ലചെയ്യുക.


