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' (ാ)ി! എി ിം േ ാ+െ,!-ി ഏെ/ 0േ1&ാ ഒ േ ാ+െ/ാ2 െി.െ .
അോ4ി േ)ാേ$ാോ5, േ!ാ/ േ)ാേ$ാെി 789ി ഉോി; ി<ി;=> ഒ െ? അ@ എA5ം
BCി  DE ഒEF ഈ േ ാ+െ=. എEാ
'&ാHം െ ൗJK&ാHം ഉോിLാ !MിHE ഒ
േ ാ+െ= എE ി2  !ിാ , ഒ
ാNാ2 !O%$= ഉേPാQാിെ ആSK9#LDEെFാം
ഈ േ ാ+െ/ിTെUV !ാ2ാം.
ഈ േ ാ+െ= ൌ"ോ െ<Wാ [http://www.getpaint.net/download.html]
എE െiൈ  j=SിL!. െി.െ ി 78>kി PK&ാlE mA!Aം
ഓop!Aം ഒ െ? എFാ എി ിം േJാി!#Lം ഉ!ിിെFV ാം.
െ ൗJK&ാി ിിN െ4ൈ q!-ി PK&ാlE rിp!# ഇtാ# െ<u ഈൊ D/ ഒ ിNിെ
&/ി!8Lാ ാNിLം. rിp!# ൌ"ോ െ<Wാാി ഈ േJ:
[http://www.getpaint.net/redirect/plugins.html] j=SിL!. ഇിെ8 Align Object, Feather എEീ rിp!# ാി
ഉോി;ിU.
ആK&ാി 400 ി
ീ-lം ീിH ഒ ി ) 7/Eിp
േSം (Nാെ&pി File > New...), 3D ആി SK&ാേ>U ോോ
!Kാാ ിേ> േ<=L!. ആSK െ8t $ിാി  D!.
<ി@kി !ാE ീിിാlം ഇേ5ാ# !Kാാ  > SK&ാl!.
ഈ U െ,!Aം െ&=J െ<u ഒ െ/ാി &ാq!ാ2 അk8ി.
ആK U െ,!Aം %rിേ>  െ<uിp േSം PK&ാlE U
െ,!-ാ2 ഇിെ8 ഒ &ി5ി;ിിLE. ഓോ െ/ിെHം
7Pാ!ാE െ<> േ4ാ  ഉോി; െ= SK&ാL!ോ
അSK&ാL!ോ െ<ാlEാ2.
ഒ &ി5ി; ി െ= െ  െ<u (ഇിെ8
Symbol_InfoKairali എE െ=) Rotate/Zoom... എE
ിോ 7/L!. Nാെ&pി Layers >
Rotate/Zoom... അ&=kിോ !ീ േ4ാ=ി Ctrl + Shift
+ Z അ&=kിോ ഈ ഓo PK&ാ>ാlEാ2.
ആSK ി!#  !ി ഇ  ീിി <ി@ം
¡&ീ!ിL!. ഈ െ= ീ¢ം %rിേ>  െ<uിp
േSം േ&ാ £= ഓo ിെ¤L!.
Nാെ&pി Effects > Blurs > Motion Blur...
എEാ2 ഈ ാNK. 7/V E ോ
ിോി ആSK ി!#  D!. Centered
എE െ<>േ4ാ  െ  െ<ാിിLാ ഇിെ8
േK!ം 01ിേ>U7U. ഇേ5ാ# ഒ ിM
ോൊ2 <ി@kി 3D !ാ2െ5E. ഇ അ¨ം
8ി !$ിാാി ഈ £= െ<u െ= 3-4 ാSKം
%rിേ>  െ<u ഒ &ി5ിL!.

<ി@kി !ാE7ോെ ഇേ5ാ# ാിLാ അ¨ം ാ ം അpPെ5ം, അ
ª!ാം !ാK&ാേ>UിF. അkാി ഏ lം !-ിെ െ= (Symbol_InfoKairali, £=
െ<ാk) ീ¢ം %rിേ>  െ<W!. അിp േSം ാെMH െ=
(Symbol_InfoKairali എV െEാിിLം ഇിെHം േ) ഇേ=$
െ<W! (Ctrl + Shift + I). !ീ േ4ാ=ിെ ആോ !ീ!# ഉോി; ഈ
െ= ഒ ി
ാേMാം ഇ8േkാം ീL!Hം െ<ാlEാ2. ഇേ5ാ# അ?9#>
KQ ിിെ! EിUാlം. <ി@ം 01ിL!.
ീ¢ം ഏ lം !-ിെ െ/ിെkി
Adjustments > Brightness/Contrast... െ 
െ<u ഒ േ(െ«ി <ി@&ാ>ി ഇിെ
&ാq!. അിp േSം Adjustments >
Curves... െ  െ<u, !-ിെ േ!ാംേ4ാ
േ4ാ ി ിVം RGB ഉോിL!.
അിp േSം ഓോ <ാിേHം
®<ി5ിLE !=¯ KKാ െ5kി
ആSK ി/ം PK&ാL!.
!-ിാി &െ ാ െ= $ിേ;=L!. ഇിെ > Glare എV
ി-ി>ാം. 3D Pാം °=±&ാHം <ി@kിp PിLാാ2
അk 0&ം. അിാി Line / Curve m# െ  െ<u ി->ം
SK&ാേU Pാം ; )ി െ<W!. Symbol_InfoKairali
െ/ിെkി Magic Wand m# ഉോി; / Pാം െ 
െ<uിp േSം, ീ¢ം Glare െ= െ  െ<u
ആSK&ിFാk Pാം ിീ  െ<³ !-H!.
ഇേ5ാ# ി->kിെ അിD!# <ി@kി ിVം എ´V ി LEാി
!ാ2ാം. <ി@േkാ8 ി; ീിിേ> ഇ7 &ാqാാി Feather എE )ി =
ഉോിL!. ഈ ിµി ിVം [http://boltbait.googlepages.com/feather] ഈ
)ി = ൌ"ോ െ<ാlEാ2. അിp േSം Gradient m#
Transparency േ&ാി െ  െ<uിp േSം Glare എE െ/ി ഉോി·
ോL!. BCി!&ാ ഒ )ം PിLE ീിി േ(ിിെ 78>lം
ഒ>lം ¡&ീ!ിL!. ഒ  ി 4ാ>െ(ൗU 8ി േ<= !MിHേOാ#
78>kി ഉോി; ോോ¸ ഒ 3D Pാം EിിLEാി !ാ2ാം.

