അനുബന്ധ വവിവരങ്ങള
അനുബന്ധന്ധം -1 (അനവിമമേഷന)
•

ജവിമമ്പ് മസസോഫമ്പ്വവയര് തുറനമ്പ് പുതവിയ കസോനവസോവസടുതമ്പ് Hi School Kuttikkoottam എനമ്പ് ടടൈപമ്പ്
വചെയ്യുന. (Text tool ഉപമയസോഗമചസോ Logo സമങ്കേതന്ധം ഉപമയസോഗവിമചസോ വചെയസോവുനതസോണമ്പ്)

•

Text വലെയര് Background വലെയറുമേസോയവി ലെയവിപവിക്കുക (Select Text Layer  Right click  Merge
Down).

•

തുടൈര്നമ്പ് ഫവില്ട്ടര് സമങ്കേതന്ധം ഉപമയസോഗവിചമ്പ് അനവിമമേഷന നല്കുക. (Filters  Animation  Spinning
Globe)

•

തുറന വരുന ജസോലെകതവില് Frames 24 ആയവി ക്രമേമീകരവിക്കുക.

•

OK കവികമ്പ് വചെയ്യുക.

•

Ctrl+L ല് Layer ജസോലെകന്ധം പ്രദര്ശവിപവിചമ്പ് തയസോറസോയ Frame കള കസോണവിക്കുക.

•

ഈ ഫയല് മപരു നല്കവി അനവിമമേഷനസോയവി എകമ്പ്മപസോര്ട്ടമ്പ് വചെയ്യുക. (File  Export  FileName.gif
എനസോകവി Export കവികമ്പ് വചെയ്യുക.)

•

തുറന വരുന ജസോലെകതവില് As animation ടൈവികമ്പ് വചെയമ്പ് Export കവികമ്പ് വചെയ്യുക.

എലസോ ഫയലുകളന്ധം മകസോസമ്പ് വചെയമശഷന്ധം .gif ആയവി മസവമ്പ് വചെയ ഫയല് തുറക്കുക. അനവിമമേഷന
പ്രവര്തവിക്കുനതമ്പ് കസോണസോന്ധം.
ജവിമവില് ലെഭഭ്യമേസോയ അനവിമമേഷന രമീതവികളപമയസോഗവിചമ്പ് (Rippling, Waves തുടൈങ്ങവിയവ) അനവിമമേഷനുകള
നവിര്മേവികസോന RP ആവശഭ്യവപടുന. ഇതരന്ധം അനവിമമേഷനുകള ഉപമയസോഗവിചമ്പ് വവബമ്പ്മപജുകളന്ധം
പ്രസമന്റേഷനുകളന്ധം ആകര്ഷകമേസോകസോന്ധം എന സൂചെന RP നല്കുന.
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അനുബന്ധന്ധം-2
ഇലെമകസോണവികമ്പ് കവിറമ്പ് - ശ്രദവിമകണ്ടതസോയ കസോരഭ്യങ്ങള
•

പവര് അഡസോപമ്പ്റര് വമേയവിന പവര് സടപ്ലൈയുമേസോയവി ബന്ധവിപവിക്കുമമസോള സൂകവിമകണ്ടതസോണമ്പ്.

•

പവര് കണക്ടര് പവര് ബവികവില് മേസോത്രമമേ ബന്ധവിപവികസോവ.

•

ഇനപുട്ടമ്പ് ബവികമ്പ്, ഔട്ടപുട്ടമ്പ് ബവികമ്പ്, പവര്ബവികമ്പ്, മലെസോജവികമ്പ് മഗറമ്പ് ബവികമ്പ്, കണക്ടര് ബവികമ്പ്, ഫങമ്പ്ഷന
ബവികമ്പ് എനവിങ്ങവനയുള്ള
ആറമ്പ് ബവിക്സുകളക്കുന്ധം വഭ്യതഭ്യസ്തകളര്മകസോഡുകള നലവിയവിട്ടുണ്ടമ്പ്
BRICKS TYPE

COLOUR

INPUT BRICKS

ORANGE

OUT PUT BRICKS

YELLOW

POWER BRICK

RED

LOGIC GATE BRICK

GREEN

FUNCTION BRICK

BLUE

CONNECTOR BRICKS

PINK

ബവികമ്പ്/മബസോക്കുകള തമവില് വതറസോയവി ബന്ധവിപവിചസോലുന്ധം കുഴപന്ധം വരസോതരമീതവിയവിലെസോണമ്പ് അവ
നവിര്മവിചവിട്ടുള്ളതമ്പ്.
.

•

എലസോ ഇലെമകണവികമ്പ് ഉപകരണങ്ങളവിലുന്ധം
ങ്ങളന്ധം ഔട്ടമ്പ്പുട്ടമ്പ് ഘടൈകങ്ങളന്ധം ഉണ്ടസോയവിരവിക്കുന്ധം.

ഒമനസോ

അതവിലെധവികമമേസോ

ഇനപുട്ടമ്പ്

•

ഇനപുട്ടമ്പ് , ഔട്ടമ്പ്പുട്ടമ്പ് ഘടൈകങ്ങളക്കുപുറമമേ ഫങമ്പ്ഷന ഘടൈകങ്ങളന്ധം,
ഘടൈകങ്ങളന്ധം ഉളവപടുതവിയ ഇലെമകസോണവികമ്പ് ഉപകരണങ്ങളന്ധം ഉണ്ടമ്പ്.

•

ഒരു ഇലെമകസോണവികമ്പ് ഉപകരണതവിവലെ ഘടൈകമേസോണമ്പ് ബവികമ്പ് എന ധസോരണ ടകവരുന
തരതവിലെസോയവിരവികണന്ധം അവവയ അവതരവിപവിമകണ്ടതമ്പ്.

•

പവര് ബവികമ്പ്സവില് on/off button ഉണ്ടമ്പ്

•

കകൗണ്ടര് ബവികവില് ഒരു മബസോക്കുമ്പ് ഉപമയസോഗവിചമ്പ് 9 വവര മേസോത്രവമേ കകൗണ്ടമ്പ് വചെയസോന കഴവിയുകയുള.
കൂടുതല് വലെവിയ സന്ധംഖഭ്യകള കകൗണ്ടമ്പ് വചെയസോന കൂടുതല് ബവിക്കുകള ഉപമയസോഗവിചസോല് മേതവി .
കകൗണ്ടര് റമീസറമ്പ് വചെയസോന കകൗണ്ടര് ബവികവിവലെ റമീസറമ്പ് ബട്ടണ് ഉപമയസോഗവികസോന്ധം

മലെസോജവികല്

ഘടൈക
മഗറമ്പ്
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അനുബന്ധന്ധം-3 - വമേസോടബല് മഫസോണവിവലെ proximity sensor വന്റേ പ്രവര്തനന്ധം നഗ്നമനത്രങ്ങള
വകസോണ്ടമ്പ് കസോണുവസോനുള്ള പരമീകണന്ധം.
ആവശഭ്യമേസോയ ഉപകരണങ്ങള:
രണ്ടമ്പ് സസോര്ട്ടമ്പ് മഫസോണ്-(ടൈചമ്പ്സമീന, കഭ്യസോമേറ സകൗകരഭ്യങ്ങമളസോടൈമ്പ് കൂടൈവിയതമ്പ് )

പ്രവര്തന രമീതവി :
ഒനസോമേവത മഫസോണവില് നവിനന്ധം വവിദൂരത്തുള്ള മേവറസോരു മഫസോണവിമലെകമ്പ് സമീന കസോണസോവുന
രമീതവിയവില് മേലെര്തവി പവിടൈവിചമ്പ് കസോള വചെയ്യുക. ആ സമേതമ്പ് രണ്ടസോമേവത മഫസോണവിവന്റേ കഭ്യസോമേറയവിലൂവടൈ
ആദഭ്യസോമഫസോണവിവലെ സമീനവിവലെ
proximity
sensor വന
നവിരമീകവിക്കുക.സമീനവില് ഇയര്
പമീസവിനടുതസോയവിരവിക്കുന്ധം ഇതവിവന്റേ സസോനന്ധം സസോധസോരണയസോയവി ഉണ്ടസോവുക . വസനസറവില് നവിനന്ധം നമീലെ
നവിറതവിലുള്ള പ്രകസോശന്ധം പ്രസരവിക്കുനതമ്പ് കസോണസോന്ധം. (infra red rays ആയതവിനസോല് നഗ്ന മനത്രങ്ങളസോല്
ഈ പ്രകസോശന്ധം കസോണസോന കഴവിയവിവലനന്ധം അതവിനസോലെസോണമ്പ് ഡവിജവിറല് കഭ്യസോമേറയവിലൂവടൈ തവന ഇതമ്പ്
നവിരമീകവിക്കുനവതനന്ധം പ്രതഭ്യകന്ധം ഓര്ക്കുക)
വസനസറവില് നവിനന്ധം വരുന പ്രകസോശവത തവിരവിവക പ്രതവിഫലെവിപവികതകവവിധന്ധം എവന്തെങ്കേവിലുന്ധം
വസ്തു (ഉദസോ: ടകവവിരല്) ക്രമേമീകരവിക്കുക. മഫസോണ് ഡവിമസ്പ്ലേ ഓഫസോകുനതമ്പ് കസോണസോന്ധം. ടകവവിരല്
മേസോറന്ധംമമസോള ഡവിമസ്പ്ലേ തവിരവിവക വരവികയുന്ധം വചെയ്യുന്ധം. രണ്ടമ്പ് മൂനമ്പ് തവണ പരമീകണന്ധം ആവര്തവികസോന്ധം
മഫസോണ് വചെവവിമയസോടൈമ്പ് മചെര്തമ്പ് വചമ്പ് കസോള അറനഡമ്പ് വചെയ്യുമമസോളന്ധം സന്ധംസസോരവിക്കുമമസോളന്ധം വടൈചമ്പ്
സമീനവില് അറവിയസോവത തട്ടവി സന്ധംസസോരന്ധം തടൈസ്സവപട്ടമ്പ് മപസോകുനതമ്പ് ഒഴവിവസോക്കുനതവിനസോയവി ആധുനവിക
വമേസോടബല് മഫസോണുകളവിലുള്ള സന്ധംവവിധസോനമേസോണമ്പ് proximity sensor. അനസോവശഭ്യ പവര് നഷ്ടവുന്ധം ഡവിമസ്പ്ലേ
വഴവിയുള്ള മറഡവിമയഷനുന്ധം ഇതമ്പ് വഴവി ഒഴവിവസോകവപടുന.
മഫസോണ് പ്രവര്തവിക്കുന സമേയതമ്പ് വസനസറവിവലെ ടസോസവിറര് ടൈര്മേവിനലെവില് നവിനന്ധം infra red
rays പ്രസരവിചമ്പ് തുടൈങന്ധം. പവക നഗ്നമനത്രങ്ങള വകസോണ്ടമ്പ് ഇവകസോണസോന കഴവിയവില എനതവിനസോല് ഈ
വസനസറവിവന്റേ പ്രവര്തനന്ധം നമ്മുവടൈ ശ്രദയവില് വരസോറവില. വചെവവികരവികവിവലെത്തുമമസോള infra red rays
നമ്മുവടൈ
ശരവിരതവില്
തട്ടവി
പ്രതവിഫലെവിചമ്പ്
വസനസറവിവലെ
റവിസമീവര്
വടൈര്മേവിനലെവില്
സസമീകരവികവപടുകയുമേസോണമ്പ് വചെയ്യുനതമ്പ്.

അനുബന്ധന്ധം - 4
1. മേദര്മബസോര്ഡവിവലെ വപ്രസോസസ്സര് മസസോകറവില് വപ്രസോസസ്സര് ചെവിപമ്പ് ഘടൈവിപവിക്കുന രമീതവി തസോവഴ
വകസോടുക്കുന. വപ്രസോസസ്സര് ഒരു പ്രമതഭ്യക ദവിശയവില് മേസോത്രമമേ ഘടൈവിപവികസോന സസോധവിക്കുകയുള . മേറമ്പ്
ദവിശയവില് ഘടൈവിപവിക്കുനതമ്പ് മബസോര്ഡുന്ധം വപ്രസോസസ്സറുന്ധം പ്രവര്തനരഹവിതമേസോക്കുന്ധം. മപ്രസോസസ്സറവിലുന്ധം
മേദര്മബസോര്ഡമ്പ് മസസോകറവിലുമുള്ള സൂചെകങ്ങള നവിരമീകവിക്കുക.
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2. കമമ്പ്യൂട്ടര്

പ്രവര്തവിക്കുമമസോള വപ്രസോസസ്സര് വളവരയധവികന്ധം ചൂടുപവിടൈവിക്കുനണ്ടമ്പ് . ഫസോന
മേദര്മബസോര്ഡുമേസോയവി ഘടൈവിപവിക്കുനതവിനമ്പ് സ്ക്രൂ വചെമയസോ, കസോമമ്പ് വചെമയസോ ശരവിയസോയവി
ഉറപവിമകണ്ടതസോണമ്പ്. പലെതരതവിലുള്ള ഹമീറമ്പ് സവിങ്കേമ്പ് അസന്ധംബവികള തസോവഴ മചെര്തവിരവിക്കുന.

വപ്രസോസസര് ഫസോന ശരവിയസോയ മവഗതയവില് പ്രവര്തവിക്കുനവിവലങ്കേവിമലെസോ, ഘടൈവിപവിചവിട്ടവിവലങ്കേവിമലെസോ അല്പ
സമേയതവിനമ്പ് മശഷന്ധം വപ്രസോസസറവിവന്റേ അമേവിത ചൂടൈമ്പ് കസോരണന്ധം സവിസന്ധം ഓഫമ്പ് / റമീസസോര്ടൈമ്പ് ആമയകസോന്ധം.
ഫസോന പ്രവര്തവിക്കുനതവിനസോവശഭ്യമേസോയ പവര് ലെഭവിക്കുനതവിനമ്പ് മേദര്മബസോഡവിവലെ ഫസോന പവിന
ഉപമയസോഗവികസോന്ധം.
3. എസമ്പ്.എന്ധം.പവി.എസമ്പ് കണകന - 24 പവിന കണക്ടറുന്ധം, 12 മവസോളടൈമ്പ് പവിന കണക്ടറുന്ധം ഘടൈവിപവിക്കുന
വവിധന്ധം.

4. കമമ്പ്യൂട്ടര് ശരവിയസോയ രമീതവിയവില് പ്രവര്തവിക്കുനവിവലങ്കേവില് മേദര്മബസോര്ഡവില് നവിനന്ധം ലെഭവിക്കുന
ബമീപമ്പ് ശബ്ദതവിലൂവടൈ പ്രശ്ന മമേഖലെ മേനസ്സവിലെസോകസോവുനതസോണമ്പ്. ഇതവിനസോയവി മേദര്ബസോര്ഡവില്

സമീകര് ഉണ്ടസോയവിരവിക്കുകമയസോ പുതുതസോയവി ഘടൈവിപവിക്കുകമയസോ മവണന്ധം

5

5. മേദര്മബസോര്ഡവിമലെകമ്പ് ടവദദ്യുതവി നല്കവി കഴവിഞസോല് സവിസന്ധം ഓണ് വചെയ്തു പ്രവര്തവിപവിച
മനസോകസോവുനതസോണമ്പ്. ഇതവിനസോയവി മബസോര്ഡവിവലെ ഫ്രണ്ടമ്പ്പസോനല് കണകനവിവലെ പവര് ഓണ്

പവിനകള സ്ക്രൂ ടഡ്രൈവര് ഉപമയസോഗവിചമ്പ് സര്ശവിചസോര് മേതവിയസോകുന്ധം

6. മേദര്മബസോര്ഡവില് റസോന്ധം വമേമറവി ബന്ധവിപവിക്കുമമസോള മബസോര്ഡവിനു മയസോജവിച വമേമറവി തവന
വതരവഞടുകണന്ധം. DDR2, DDR3 എനവിവ വഭ്യതഭ്യസ വമേമറവി മസസോടുകളവിലെസോണമ്പ്
ഘടൈവിപവിക്കുനതമ്പ്. മബസോര്ഡവിവലെ വമേമറവി മസസോടുകളവടൈ ഇരു വശവുമുള്ള മലെസോകമ്പ് ഉപമയസോഗവിചമ്പ്
വമേമറവി കസോര്ഡമ്പ് മസസോട്ടവില് ഉറപവിമകണ്ടതസോണമ്പ്. കൃതഭ്യമേസോയവി ഉറപവികസോവത കമഭ്യട്ടര് പവര് ഓണ്
വചെയസോല് വമേമറവി തകരസോറവിലെസോകുനതവിനമ്പ് കസോരണമേസോകുന്ധം.

7. ഹസോര്ഡവിസ്കുകള Serial ATA, Parallel ATA (IDE) എനമീ മമേസോഡലുകളവിലുണ്ടമ്പ്. ഇവ രണ്ടവിനുന്ധം
വഭ്യതഭ്യസ്തമേസോയ ഡസോറസോ മകബവിളകളസോണമ്പ് ഉപമയസോഗവിക്കുനതമ്പ് . പരവിശമീലെനതവിനമ്പ് ഉപമയസോഗവിക്കുന

ഹസോര്ഡവിസവിനമ്പ് മയസോജവിച മകബവിളകള തയസോറസോകവിവവകണന്ധം
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8. ഓപമററവിങമ്പ് സവിസന്ധം ഉബുണ്ടു 14.04 ആണമ്പ് ഉപമയസോഗവിമകണ്ടതമ്പ്. എനസോല് പഴയ സവിസന്ധം
പരവിശമീലെനതവിനമ്പ് ഉപമയസോഗവിക്കുനവര്കമ്പ് light ubuntu 14.04 ഉപമയസോഗവികസോവുനതസോണമ്പ്.
ഉബുണ്ടു 14.04 ഇനസമലെഷവന്റേ അമത ക്രമേതവില് ഇതമ്പ് ഉപമയസോഗവികസോവുനതസോണമ്പ്. പരവിശമീലെന
വമേസോഡമ്പ്യൂളവിവന്റേ കൂവടൈ തരുന
light ubuntu ഇമമേജമ്പ് ഫയല് ആര്പവി ഡവിസവിമലെകമ്പ്
പകര്മതണ്ടതസോണമ്പ്.

