
Appendix 3: എഫഫ്ഗഗാലററി 

ഒരു  ചചിതത്രം  തനചിചച്ച്  ഉപയയയോഗചിക്കുന്നതചിന്നു  പകരത്രം  ഒന്നചില്ക്കൂടുതല്  ചചിതങ്ങള
യശ്രേണണീരൂപതചില് പ്രദര്ശചിപചിയക്കേണ്ടതത്രം കയോസച്ച് മുറചിയചില് പഠനപ്രവര്തനങ്ങള ഫലപ്രദമയോക്കേയോന

ആവശശ്യമയോയചി  വരുത്രം.  ലചിബര് ഓഫണീസച്ച്  ഇത്രംപ്രസച്ച്  ഉളപപപടെയുള്ള പ്രസയന്റേഷന യസയോഫച്ച് പവയറുകള
ഉപയയയോഗചിചച്ച്  ഇത  പചയയോന  സയോധചിക്കുപമങചിലത്രം  ഇവയയക്കേയോള  ആകര്ഷകമയോയചി  ചചിതങ്ങള

അവതരചിപചിക്കേയോന സഹയോയകമയോയ നചിരവധചി യസയോഫച്ച് പവയറുകള ലഭശ്യമയോണച്ച്.  പവബച്ച് ആല്ബങ്ങളത്രം

ഗയോലറചികളത്രം നചിര്മചിചവതരചിപചിക്കേയോന സഹയോയകമയോയ ചചില അപചിയക്കേഷനുകളയോണച്ച് എഫച്ച്ഗയോലറചി, പജ

ആല്ബത്രം,  പകആല്ബത്രം, eXe Gallery  എന്നചിവ.  ഇവയചില് മചിക്കേതത്രം എചച്ച്.ടെചി.എത്രം.എല് യപജുകളയോയചി

എകച്ച്യപയോര്ടച്ച് പചയയോനുത്രം ഓഫച്ച് ലലനയോയചി പ്രദര്ശചിപചിക്കേയോനുത്രം സസൗകരശ്യമുളളവയയോണച്ച്. 

ഉദദ്ദേശശശ

• കയോസച്ച്റൂമചിപല  പയോഠവചിനചിമയതചിനച്ച്  അനു യയയോജശ്യമയോയ,  ഒന്നചില്  കൂടുതല്  ചചിതങ്ങപള
യശ്രേണചിയയോയചി  പ്രദര്ശചിപചിക്കുന്നതചിനച്ച്  ഡചിജചിറ്റല് ആല്ബ രൂപതചിലള്ള ഒരു പഠനവചിഭവത്രം
നചിര്മചിക്കുന്നതചിനച്ച്

• ആല്ബതചില്  ഉളപപടുതചിയ  ചചിതങ്ങയളയോപടെയോപത്രം  പചറുവചിവരണങ്ങള  കൂടെചി

ഉളപപടുത്തുന്നതചിനച്ച്.

ഉപകരണങ്ങളശ വറിഭവങ്ങളശ

• Resource  യഫയോളഡറചിപല  Cell   Organelles പന്റേ  ചചിതങ്ങള  അടെങ്ങചിയ  F_Gallery_Cell

Organelles എന്ന യഫയോളഡര്.

• FGallery യസയോഫച്ച് പവയര്.

പ്രകറിയ

A. ആല്ബശ നറിര്മഗാണതറിനഫ് നഗാശ ഉപദയഗാഗറിക്കുന്ന എഫഫ്ഗഗാലററി ദസഗാഫഫ് വവയര് ഇന്സഗാള് വചെയഗാശ.

ആല്ബത്രം  നചിര്മയോണതചിനച്ച്  ഇവചിപടെ  നമുക്കേച്ച്  എഫച്ച്ഗയോലറചി  എന്ന  യസയോഫച്ച് പവയര്

ഉപയയയോഗചിക്കേയോത്രം. ഇതച്ച് തയോപഴെ പറയുന്ന രണീതചിയചില് സചിസ്റ്റതചില് ഇനസ്റ്റയോള പചയയോത്രം.

• Resource  യഫയോളഡറചില്  നല്കചിയചിരചിക്കുന്ന  fgallery  എന്ന  യസയോഫച്ച്  പവയര്  യഫയോളഡര്

തറക്കുക.

• അതചില് installer എന്ന ഫയല് കപണ്ടതചി വലതമസൗസച്ച് ബടന കചിക്കേച്ച് പചയ്യുക. തറന്നുവരുന്ന

പമനുവചില്നചിന്നുത്രം properties എന്നതചില് കചിക്കേച്ച് പചയയോല് വരുന്ന ജയോലകത്രം തറക്കുക.

• ഈ  ജയോലകതചില്  Execute:Allow   Executing   file   as   program  എന്നതചില്  പചക്കേച്ച്  മയോര്ക്കേച്ച്

പചയ്യുക. ജയോലകത്രം അടെക്കുക.

• തടെര്ന്നച്ച്  ഇയത  ഫയല്  ഡബചിള  കചിക്കേച്ച്  പചയച്ച്  പടെര്മചിനലചില്  പ്രവര്തചിപചിക്കുക.

ആവശശ്യപപടുയമയോള  കമമ്പ്യൂടറചിപന്റേ  പയോസച്ച് യവ ഡച്ച്  പകയോടുക്കുക.  ഇനസ്റ്റയലഷന  തണീരുയമയോള



പടെര്മചിനല് ജയോലകത്രം അടെക്കേയോത്രം.

• ഇനചി കമമ്പ്യൂടറചിപല അപചിയക്കേഷനസച്ച് പമനുവചില്നചിന്നുത്രം പടെര്മചിനല് തറക്കുക.   (Alt+Ctrl+T)

എന്നയോയയോലത്രം മതചിയയോകത്രം. fgalleryh എന്നച്ച് ലടെപച്ച് പചയച്ച് എന്റേര് കണീ അമര്തചി യനയോക്കുക. ഈ
യസയോഫച്ച് പവയര്  ഉപയയയോഗചിക്കുന്നതചിനുള്ള  പഹല്പച്ച്  തറന്നുവരുന്നുപവങചില്  ഇനസ്റ്റയലഷന

ശരചിയയോയചിട്ടുണ്ടച്ച്.

B. ആല്ബശ നറിര്മറികഗാശ

Resource യഫയോളഡറചില് നല്കചിയചിരചിക്കുന്ന F_Gallery_Cell Organelles യഫയോളഡറചിപല Cell

Organelles സുമയോയചി  ബന്ധപപട  ചചിതങ്ങള  ഉപയയയോഗചിചച്ച്  ഒരു  ആല്ബത്രം  നചിര്മചിക്കേയോനയോവശശ്യമയോയ

പ്രവര്തനത്രം ആര്. പചി. പഡയമയോ പചയ്യുന്നു. (ചുവപടെ നല്കചിയ പ്രവര്തന ക്രമത്രം യനയോക്കുക)

പ്രകറിയ

• ചചിതങ്ങളടെങ്ങചിയ  folder  ഇരചിക്കുന്ന  പലയോയക്കേഷനചില്  പവചച്ച്  terminal  തറക്കുക  (ഉദയോ:

ചചിതങ്ങളടെങ്ങചിയ  യഫയോളഡര്  ഡസച്ച് യടെയോപചിലയോപണങചില്  ഡസച്ച് യടെയോപചില്  right   click  പചയച്ച്

Open in terminal വഴെചി terminal തറക്കുക.)

• തയോപഴെ പറയുന്ന രണീതചിയചില് കമയോന്റേച്ച് ലടെപച്ച് പചയതച്ച് enter key പ്രസച്ച് പചയ്യുക.

$ fgallery <Source folder name> <Album destination folder name>

• Album   folder  ചചിത  യഫയോളഡര്  ഉളപക്കേയോള്ളുന്ന  അയത  പലയോയക്കേഷനചില്  ജനയററ്റച്ച്  പചയച്ച്

വന്നചിരചിക്കുത്രം. 

 



• യഫയോളഡറചിനകത്തുള്ള index.html  എന്ന ഫയലചില് കചിക്കേച്ച് പചയച്ച്  album കയോണയോവുന്നതയോണച്ച്.

(Firefox Web Browser ആണഫ് ഉതമശ)

• ഓ
യരയോ

ചചിതതചിനടെചിയചിലത്രം  caption  കൂടെചി  ഉളപപടുതയോന  ആല്ബശ തയഗാറഗാക്കുന്നതറിനഫ്  മുമഫ്  ഓയരയോ

ചചിത ഫയലറിവന്റെയശ അദത ഫയല് നഗാമതറില് ആവശശ്യമയോയ  caption  വയോചകങ്ങള ഒരു text

ഫയലഗാകറി ( Text Editor  തറന്നച്ച്  Caption  ലടെപച്ച് പചയച്ച്  .txt file  ആയചി യസവച്ച്  പചയണത്രം)

തയയോറയോക്കുകയുത്രം അതചിനച്ച്  യശഷത്രം  fgallery  ഉപയയയോഗചിചച്ച്  album  തയയോറയോക്കുകയുത്രം പചയയോല്

മതചി.  ചചിതങ്ങള  നചിശചിത  ഓര്ഡറചില്  ക്രമണീകരചിക്കുന്നതചിനച്ച്  ഫയലകളക്കേച്ച്  യപരച്ച്

പകയോടുക്കുയമയോള A, B, C .................. എന്നചിങ്ങപന യപരച്ച് നല്കചിയയോല് മതചി.

fgallery  യചില്  .png,.jpg,.bmp  extention  ഉള്ള ചചിതങ്ങള ഉപയയയോഗചിചച്ച്  ആല്ബത്രം  തയയോറയോക്കേയോത്രം.

എന്നയോല്  .svg   extention  ഉള്ള  ചചിതങ്ങള  ഉപയയയോഗചിചച്ച്  ഇതച്ച്  സയോധശ്യമല.(.svg   type   file  പന

ഏപതങചിലത്രം  ഇയമജച്ച്  software  ഉപയയയോഗചിചച്ച്  .png/.jpg/.bmp   extention  ഉള്ള ചചിതങ്ങളയോക്കേചി  മയോറ്റചി

ആല്ബത്രം  തയയോറയോക്കേയോത്രം.)  തയയോറയോക്കേചിയ ആല്ബത്രം സമഗ്ര യപയോര്ടലചില് അപച്ച് യലയോഡച്ച് പചയ്യുന്നതചിനുച്ച്
index.html  എന്ന ഫയല് main.html  ആയചി  പുനര്  നയോമകരണത്രം  പചയ്യുക.  main.html  ഉള്ള
യഫയോളഡറചിപന  കത്രംപ്രസച്ച് പചയച്ച് (.zip യഫയോര്മയോറ്റചില്) സമഗ്രയചില് അപച്ച് യലയോഡച്ച് പചയയോവുന്നതയോണച്ച്.


