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1. Tupi 2D Magic തറകനതതങതന ?
Applications → Graphics → Tupi 2D Magic
2. പതതയ ഒര പപപജകക തറകനതതങതന ?
File → New → NewProject എന കമതതല കതകക തചയപമപള Create New Project എന
വതനപ"പ വര# . അതതല Project Name , Background Color , FPS എനതവ അനപയപജ&മപയതക
നല'ക . ഒ തക കതകക തചയക . അപപപള ഒര പതതയ പപപജകക തറന വനനടണപ'#
3. അനതപമഷന എനപല എനക ?
ചലതകനതപയത മതഥ&പപ3പധ# ജനതപതകവപന പവണത ദ6തമപന ചതതങളപ9പയപ തതമപന
ചതതങളപ9പയപ ത9ര;യപയത# പവഗതതലമള പദര@നമപണക അനതപമഷന
4. FPS തന പരരരപതമഴതക ?
Frame Per Second
5. FPS എനപല എനക ?
ചല;തതങളതല ഒര തസകന"തല പദര@തപതകന തഫയതമകളത9 ( നതശല ചതതങളത9 )
എരമപണക FPS
6. ഏതക പതതഭപസതത അ9തസപനമപകതയപണക അനതപമഷന സപപങതതക വതദ& പവരതതകനതക ?
വനകണസതരത അഥവപ Persistance of vision
7. വനകണസതരത അഥവപ Persistance of vision എനപല എനക ?
നപ# ഒര ചതത# കണ കഴതഞ പ@ഷവ# അതതതന പതത3ത#3# അലപനര# ( 1/16 തസകന"ക )
നമത9 കരതല തങതനതലക# . ഈ പതതഭപസമപണക വനകണസതരത അഥവപ Persistance of
vision
8. വനകണ സതരതമല# നമകക ചലതകനതപയത പതപനനതതങതന ?
ഒപര പZണതയതലള ചതതങള നതരനര# നമത9 കരതതന മനതലത9 മപറതവരപമപള നമകക അതക
ചലതകനതപയത പതപനന
9. എനതപമഷന സപപങതതക വതദ&കക ത9കമതട വ&കതയത9 പപതരഴതക
പതപമസക ആലവപ എ"തസണ
10. അനതപമഷന പമഖലകക വതലതപട സ#ഭപവനകള നലകതയ വ&കതകളത9 പപതരഴതക?
വപളടക "തസകനത , വതല&# ഹന , പജപസഫക 3പര3റ
11. ഗ / ലതനകതതല പധപന ദ6തമപന അനതപമഷന പസപഫകറകതവയറകളത9 പപതരഴതക
Tupi , Ktoon , Synfigstudio , Pencil
12. സ6തന പസപഫകറകതവയറതല ലഭയമപയ ഒര തതമപന കമമടര ഗപഫതകക - അനതപമഷന
പസപഫകറകതവയറതതന പപതരഴതക
തബന"ര
13. തബന"ര ഉപപയപഗത;ക നതരരത; അനതപമഷന സതനതമകള ഏവ ?
3തഗക 3കക 3രത , എലതഫനസക ഡന# , സതനല
14. പസപറത പ3പര"ക എനപല എനക ?
ചതതനകരതകപന പപപ'ന ഓപരപ സനനതപലയ# വത@ദപ#@ങള മനകടത ചതതങളതലത9
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തയപറപകനതപണക പസപറത പ3പര"ക
15. ട പത പപപജകതതന കപനവപസതതന വലപതമത ?
520 x 320 പതകല
16. ട പത യതല തഫയതമതന പകപപത - പപസക തചയനതതങതന ?
പകപപതതചപയണ തഫയതമതല ...--> Right Click → Copy Frame
തഫമതയതപലകക പപസക തചയപന
പപസക തചപയണ തഫയതമതല കതകക തചയക Right Clik → Paste in frame
17. ഓപരപ തഫയതമതപലയ# ചതതതതതന സപന# മപറനതതങതന ?
ടപതയതതല പധപന ജപലകതതതല Exposure Sheet തല Layer Box ല നതന# ചതതമള തഫയത#
തസലകക തചയക
ടള പ3പകതല നതന# Object തസലകന ടള തസലകക തചയക കപനവപസതതല ചതതതതതന
സപന# തതപടമനപള തഫയതമതതന സപനതനതന# മപറതതവകക . ഈ ടള ഉപപയപഗത;ക ചതത#
മഴവനപയ# തസലകക തചയപമപള ചതതതതന ചറ# അപനക# തസലകന പനപഡകള കപണപ#
.ഇങതനയള എലപ പനപഡകപളയ# ഒനത;ക ചലതപത;പല മപതപമ ചതതതത നതകപന സപധതക .
ഇതതനപയത ആപരപ കന ഉപപയപഗതകപ# . എനപല ചതത# ഒറ തസലകനപയത നപലക പനപഡകളതല
നതലതകപളനതവങതല ചതതതത ചലതപതകപന തമ~സക ഉപപയപഗത;പല മതത . ഇങതന
നനകപമപള പവഗത നതയനതകപന Ctrl , Shift കന കള ഉപപയപഗതകപ#
18. നതങള തയപറപകതയ അനതപമഷന പവരതതപതകനതതങതന ?
Player എന തമന കതകക തചയപ@ഷ# വരന വതനപ"പയതതല തപതഴയള Play 3ടണതല കതകക
തചയക
19. ടപത പപപജകക ഫയലതതന പസവക തചയനതതങതന ?
File → Save Project
20. ടപത ഫയലതതന മവത ഫയലപയത Export തചയനതതങതന ?
file → Export Project അപപപള Export to Video എന വതനപ"പ വര# .
അതതല Select Plugin എനളത9തക ഇ9തഭപഗതത പ3പകതല നതനക ആവ@&മപയ വന"തപയപ
പഫപരമപറക തസലകക തചയക Next കതകക തചയക
Select Scene എനളത9തക സനന തസലകക തചയക മധ&ഭപഗതള വലതക ആപരപമപരകതല കതകക
തചയക . ത9രനക Next ല കതകക തചയക
അതതനപ@ഷ# പയപജത; size , FPS എനതവ തസലകക തചയക .
File എനതതന പനതര വലതത അറതള 3ടണതല കതകക തചയക പസവക തചപയണ പഫപള"ര ,
ഫയലതതന പപര എനതവ നല'ക
ത9രനക വതനപ"പയതല ഏറവ# തപതഴയള export ല കതകക തചയക
അപപപള പസത ഫയല എകകപപപരടക തചയനടണപ'#
21. ടപതയതല ചതത# വരകപനള രണതര# കപനവപസകള ഏവ ?
Background Mode , Frames Mode
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22. ചലതപതപകണ ചതതങതള എവതത9യപണക വരപകണതക ?
Frames Mode ല
23. ചതത# പശപതലമപയത സതരമപയത ഉളതപടപതണതതണങതല ഏതക പമപ"പണക
തതരതഞടപകണതക ?
Background Mode
24. Tupi യതല ചതതങതള ഉളതപടതനതതനള മപരര# എനക ?
Insert Bitmap
25. Tupi യതല Insert Bitmap വഴത ഉളതപടതപവന ചതതങള ഏതതപതക ?
png , jpg , gif , xpm എനന എകക സനഷനള ചതത ഫയലകള
26. Tupi യതല svg എകക സനഷനള ചതതഫയലതതന ഉളതപടതനതതങതന ?
Insert SVG File എന തമന വഴത
27. Tupi യതപലക പവണ ചതതങള മറ പസപഫകറകതവയറതല വരകപമപള Zദതപകണ കപര&തമനക ?
പശപതല ചതത# കപനവപസതതന അപത വലപതതല ( Width = 520 Height = 380 ) ആണക
വരപകണതക .
കപനവപസതല ചലതപതപകണ ചതതങള അവയത9 വലപതതനക ആനപപതതകമപയത
കപനവപസതപനകപള# തചറതയ വലപതതലപണക വരപകണതക .
ജതമക ഉപപയപഗത;ക @രനരഭപഗങതള തവപƒതറ വരകപമപള 3പകക തഗ~"ക തലയര ത"ലതറക
തചയക ചതത# png പഫപരമപറതല പസവക തചയണ#
28. ചതത# മവക തചയല വലതപകല , തറപപടറക തചയല എനതവ തചയനതതങതന ?
ഇനസരടക തചയ ചതതതത Object Selection ടള ഉപപയപഗത;ക തസലകക തചയക . അപപപള
തസലകനക മദ&ഭപഗതകപണന തവളത അ9യപളതതല കതകക തചയപല അവതയ നനകപന
സപധതക# .
പസത അ9യപളതതല "ബതള കതകക തചയപമപള വ@ങളതല ദ@&മപ'ന തസലകന പനപ"ക
ചലതപത;ക ചതതതത Rotate തചയപ# .
വ@ങളതതല തസലകന പനപ"തല ഡപഗക തചയക ചതതതതതന വലപതതല മപറ# വരതവപന
സപധതക#
29. ഒനതയന സതനത#ഗക ( Onion Skinning ) എതനന വ&കമപകക
കപനവപസതല അപനക# തഫയതമകതള ഒനത;ക ദ@&മപകന രനതതയപണതതക . തതപടമനതപലയ#
പതനതപലയ# തഫയതമകതള ഒപര കപനവപസതല ദ@&മപകനതതലത9 ഓപരപ തഫയതമതല# എതമപത#
മപറ# വരതണതമനക ധപരണ വരതപന ഇതക സഹപയതകന .
30. ഒനതയന സതനത#ഗക ( Onion Skinning ) കമനകരതകനതതങതന ?
ടപതയതതലന പധപന ജപലകതതതല Onion Skin പ3പകതതല നമറകളതല മപറ# വരതത മനതപലയ#
പതനതപലയ# തഫയതമകള ദ@&മപ'നതക നമകക കമനകരതകപവനതപണക .
31. ടപത പസപഫകറകതവയറതതന 'റവകള എതനപതകയപണക ?
അനതപമഷനതല @ബ# , മപനപഹരമപയ ട9റതലകള എനതവ കടതപ;രകപന നതലവതലള പതതപതല
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തസ~കര&മതല
32. ടപതയതല ഒനതലധതക# സനനകള കടതപ;രകപന ഉപപയപഗതകന സപങതപമതക ?
Scene Manager
33. Tupi യതല ഒര വതമപനതതതന ചതത# സപന# മപറപതത അനതപമഷന സപധ&മപകനതതങതന ?
വതമപനതതതന സപന# മപറപതത പശപതല ചതതതതതന സപന# ഓപരപ തഫയതമതല# മപറ#
വരതത വസ ചലതകനതപയത പതപനലണപകപ# .
ഇതതനപയത പശപതലതതതന വനതത നതലവതലള കപനവപസതതന ഇരടത വലതപതതല
തയപറപകതപയപ , പശപതലതതതന വനതത ഡപഗക തചയക വലതപകതപയപ തയപറപപകണതപണക
ഇങതന തയപറപകതയ പശപതല ചതത# Frame Mode ഉളതപടതത കപനവപസതതന ഒര
ഭപഗപതകക മപറതതവകക .
അതപയതക , രപ# ചലതപകണ അപത ദത@യതപലകക നനകത തവകക .
ഇങതന നനകപമപള കപനവപസക പരരമപയത നതറഞതരതകണതമനതക പപത&ക# ഓരകക
പ@ഷ# ചലതപതപകണ ചതതതത ഒനപമതത തഫയതമതല ഉളതപടതക
ഇനത ഒനപമതത തഫയതമതതന എലപ തഫയതമതപലക# പകപപത തചയക ആവ@&മപയ തഫയതമകള
നതരരതകക
ഇങതന എലപ തഫയതമകള# തയപറപകതയ പ@ഷ# ഓപരപ തഫയതമതപലയ# പശപതലചതത# മപത#
തസലകക തചയക വതമപന# സഞരതപകണതതതന പനതര എതതരദത@യതപലകക കത&മപയ അകലതതല
നനകത തവകക
പശപതലതത നനകവപന ആപരപ കന ഉപപയപഗതകപ#
ഇനത Player തമനവഴത അനതപമഷന പവരതതപത;പല വതമപന# ചലതകനതപയത പതപന#

യണതറമപയത 3നതപട സപപങതതക പദങള
1. അനതപമഷന , FPS ,Frame , Object ,Player Background Mode , Frame Mode ,Bitmap , SVG
file , Object selection ,Rotate , Resize , Export , Onion Skinning

തപതഴ പറയന ടളകളത9 ഉപപയപഗങള Software ഉപപയപഗത;ക കതണതക

1. Pencil
2. Polyline
3. Rectangle
4. Ellipse
5. Line Selection
6. Object Selection
7. Internal Fill
8. Line Fill
9. Hand
10. Color Palette
11. Pen Properties
12. Animation
13. Player

