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වලින්

තියන

එකක් හදාගන්නා ආකාරය.

පලමුව Photoshop application එක කරගන්න.

ඉන්පසුව open කියන option එක හරහා අවශ්ය photo එක import
කරගන්න.

Wall texture එකක් වගේනම් වඩාත් ගැලගපනවා.

ex/
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ඉන්පසු Horizontal tool එක සිගලක්්කර ගන්න.

පසුව TEXT එකක් කැමති ආකාරයට sharp / white color එගකන් 200 400 px වලින් නිමමාණය කරගන්න.

දැන් Ctrl+TEXT Layer එකට click එකක් දැන්න එහ්තගකාට ගපගනයි
TEXT එක සිගලක්් ගවලා තියනවා.
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පසුව Select – Save selection ලබා දී එන Setting box එගක් TEXT
නමින් Save කරන්න.

ඉන්පසුව layer – Rasterize - Type ලබා ගදන්න.
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දැන් Select – Modify – contracts ලබාදී පසුව එන Setting box එගක්
5 pixels ලබා දී Save කරන්න.

පසුව Delete Button එක ඔබා, Selection එක Deselect කර ගැනීමට
Ctrl+D ලබාගදන්න.
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පසුව ART Layer එකක් ගලස අලුතින් white color image ekak TEXT
එකට උඩින් ADD කරගන්න.

දැන් Select – Save selection ලබා දී එන Setting box එගක් ART නමින්
Save කරන්න. ( කලින් පියවර සියල්ලම නැවතත් art layer තුලට )
දැන් Select – Modify – contracts ලබාදී පසුව එන Setting box එගක්
6 pixels ගහෝ අවශ්ය ප්රමාණය ලබා දී Save කරන්න.
පසුව Delete Button එක ඔබා, Selection එක Deselect කර ගැනීමට
Ctrl+D ලබාගදන්න.

දැන් නැවතත් Ctrl+TEXT layer එක Click කරන්න. ඊටපසු Select –
Modify – Expend ලබා දී ,
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පසුව එන Setting box එගක් 8 pixels ගහෝ අවශ්ය ප්රමාණය ලබා දී Save
කරන්න,

පසුව Delete Button එක ඔබා, Selection එක Deselect කර ගැනීමට
Ctrl+D ලබාගදන්න.

දැන් ART Layer එක Hide කර TEXt Layer එක Double click කරන්න.
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පසුව එහි COLOR OVERLAY Option එක මත click කර Color එකක්
ගතෝරා ගන්න. එහි Opacity 100% , Blend mode | Normal ද විය යුතුය.

දැන් නැවතත් OUTER GLOW Option එක මත click කර Color එකක්
ගතෝරා ගන්න. එහි Opacity 70% , Blend mode | Normal ද Technique
|Softer ද Spread | 0% ද Size | 10% විය යුතුය.

පසුව නැවතත් DROP SHADOW Option එක මත click කර Color එක
Black ගතෝරා ගන්න. එහි Opacity 100% , Blend mode | Multiply ද
Angle |1200 ද Distance | 5 ද Spread | 0% ද Size | 7 ක් විය යුතුය.
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පසුව OK ලබා ගදන්න. දැන් TEXT layer එගකහි copy layer එකක්
අවශ්යවන බැවින් එය ලබාගැනීමට Ctrl+J ලබා ගදන්න.

පසුව copy layer එගකහි Drop Shadow Effect එක Hide කර දමන්න.

දැන් නැවතත් Outer Glow Effect එක මත ගදවරක් click කර එහි color
එක සදහා COLOR OVERLAY Option හි භාවිත ගකරු color එක ලබා දී
පසුව Blend mode | Color Dodge ද Opacity 100% ද Size | 100 px ලබා
ගදන්න.

පසුව Text copy layer එකට අමතරව තවත් New layer එකක් Open
කරගන්න.
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දැන් New layer එක Select ගවලා තිබියදීම Ctrl+TEXT layer Click
කරන්න එතගකාට TEXT එක සිගලක්් ගවලා තියනවා ගපගනයි.

දැන් නැවතත් Select – Modify – contracts ලබාදී පසුව එන Setting box
එගක් 1 pixels ගහෝ 2 pixels ප්රමාණය ලබා දී Save කරන්න.

පසුව Alt+Delete ලබා ගදන්න. ඒත් සමගම Deselect කරගැනීමට Ctrl+D
ලබා ගදන්න.

දැන් New layer එකට Blend mode | Overlay ලබා දී එම layer එක Text
Highlight ගලස Rename කරන්න.
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දැන් TEXT layer එගකහි සිට Text Highlight layer එක දක්වා Shift එක
මගින් Select කරගන්න.

දැන් Ctrl+G මගින් Group කර Text ගලස Rename කරගන්න.

පසුව Hide කර තිබූ ART Layer එක Visible (ගපගනන ගලස ) මතුකර
ගැනීමට නැවතත් eye icon එක click කරන්න.

දැන් ART layer එගකහි copy layer එකක් අවශ්යවන බැවින් එය
ලබාගැනීමට Ctrl+J ART layer සිගලක්්ව තිබියදී ලබා ගදන්න. ලබා
ගදන්න. ( නැවත්ත් කලින් පියවර සියල්ල )
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දැන් Text ගලස Rename කරගත් Group එක open කර Text copy layer
එගකහි ඇති Blending effects සියල්ල ART copy layer එකට Alt button
එකත් සමගින් Drag කර දමන්න.

දැන් එගලසම Text ගලස Rename කරගත් Group එක open කර Text
layer එගකහි ඇති Blending effects සියල්ල ART layer එකට Alt button
එකත් සමගින් Drag කර දමන්න.

පසුව Art copy layer එකට අමතරව තවත් New layer එකක් Open කර Art
Highlight ගලස Rename කරගන්න.

දැන් Art Highlight layer එක Select ගවලා තිබියදීම Ctrl+ Art layer එක
Click කරන්න එතගකාට Art එක සිගලක්් ගවලා තියනවා ගපගනයි.
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දැන් නැවතත් Select – Modify – contracts ලබාදී පසුව එන Setting box
එගක් 1 pixels ගහෝ 2 pixels ප්රමාණය ලබා දී Save කරන්න.

පසුව Alt+Delete ලබා ගදන්න. ඒත් සමගම Deselect කරගැනීමට Ctrl+D
ලබා ගදන්න.
දැන් Art Highlight layer එකට Blend mode | Overlay ලබා දී දැන් Art
Highlight layer එගකහි සිට Art layer එක දක්වා Shift එක මගින් Select
කරගන්න.
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පසුව Ctrl+G මගින් Group කර Art ගලස Rename කරගන්න.

දැන් Art එගකහි color එක change කරගැනීමට Hue/Saturation Option
එක ලබාගදන්න.

පසුව Art Group එක 2 ගවනි layer එකට තිබියදී Hue/Saturation layer
එකට Alt+ctrl+G ලබාගදන්න.

එවිට Hue/Saturation layer එක ඉදිරිගයන් Arrow එකක් හා Art layer
එකට පහලින් underline වි ඇති ආකාරය දැකිය හැකිය.
දැන් Hue/Saturation එක මගින් color අවශ්ය color එකක් ගතෝරාගන්න.
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දැන් Art Group එක සහ Hue/Saturation layer එක Shift එක මගින්
සිගලක්්කර නැවත Art ගලස Rename කරගන්න.

පසුව Background Layer එක සිගලක්් කර තවත් New layer එකක් Open
කර Outer Glow ගලස Rename කරගන්න.

දැන් Channels එකට ගගාස් Text Layer හා Art Layer ගදක Ctrl+Shift
එක මගින් සිගලක්්කරගන්න . එවිට ඔබට Text හා Art ගදක සිගලක්්ී
ඇති ආකාරය දක්නට හැකිය.

ඉන්පසුව Select – Select and Mask ලබාගදන්න. ( Photoshop version
එක 2015v- පහල තියන අයට ගමම Select and Mask option එක
Refire edge option ගලස දැකිය හැකිය.) Shortcut key 🗝Alt+Ctrl+R
2015v+

2015v-

15
Pro

@

ඉන්පසුව එන Setting box එගක් Feather 100 PX ප්රමාණය ලබා දී පහල
output setting වල output to| Selection වන ගලස setting සකසා OK
කරන්න.

Photoshop version එක 2015v- පහල තියන අයට ගම ආකාරයට massage
box එකක් open වුවගහාත් OK ලබාගදන්න.

ඉන්පසුව Alt+Delete ලබා ගදන්න. ඒත් සමගම Deselect කරගැනීමට
Ctrl+D ලබා ගදන්න. එත් සමගම Outer Glow Layer එකට Blend mode |
Overlay ලබා ගදන්න.
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නැවතත් Outer Glow Layer එකට අමතරව තවත් New layer එකක් Open
කර Medium Glow ගලස Rename කරගන්න.

නැවතත් Medium Glow Layer එක selected ී තිබියදී Channels එකට
ගගාස් Text Layer හා Art Layer ගදක Ctrl+Shift එක මගින් සිගලක්්
කරගන්න. එවිට ඔබට Text හා Art ගදක සිගලක්්ී ඇති ආකාරය දක්නට
හැකිය.

පසුව Select – Save selection ලබා දී එන Setting box එගක් LED Tube
Light නමින් Save කරන්න.

නැවතත් ඉන්පසුව Select – Select and Mask ලබාගදන්න. ( Photoshop
version එක 2015v- පහල තියන අයට ගමම Select and Mask option
එක Refire edge option ගලස දැකිය හැකිය.) Shortcut key
🗝Alt+Ctrl+R
ඉන්පසුව එන Setting box එගක් Feather | 50 px හා Shift Edge | 50
ප්රමාණය ලබා දී පහල output setting වල output to| Selection වන ගලස
setting සකසා OK කරන්න.
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ඉන්පසුව Medium Glow Layer එකට Blend mode | Color Dodge ලබා දී
Color Palet එගක් අවශ්ය Color එකක් ගතෝරා Brush Tool එක මගින් Text
හා ART අවශ්ය Color එකකින් ඒකට මතුපිටින් ඇදගන්න.
Brush එගක size එක ගවනස් කිරීමට ,

කහ වම ණගයන් දැක්ගවන button එක මගින් blush tool
එගකහි ප්රමානය අඩු - කිරීමටත් නිල් වණමගයන් දැක්ගවන
button එක මගින් blush tool එගකහි ප්රමානය වැඩි + කිරීමටත්
හැකිය.
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Medium Glow Layer එගකහි Color එක වැඩි ී ඇත්නම් එම Layer
එගකහි Opacity එක අවශ්ය ප්රමාණයට අඩු කරගන්න.
නැවතත් Brush එගක Opacity එක අවශ්ය ප්රමාණයට අඩු කර ART එක
මතුපිටින් Brush Tool එක මගින් ඇදගන්න.

නැවතත් Medium Glow Layer එකට අමතරව තවත් New layer එකක්
Open කර Inner Glow ගලස Rename කරගන්න.
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දැන් Channels එකට ගගාස් LED Tube Light Layer එක Ctrl+Shift එක
මගින් සිගලක්් කරගන්න. එවිට ඔබට Text හා Art ගදක සිගලක්්ී ඇති
ආකාරය දක්නට හැකිය.

නැවතත් Inner Glow Layer එක සිගලක්්ව තිබියදි Select – Select and
Mask ලබාගදන්න.
Shortcut key 🗝Alt+Ctrl+R

ඉන්පසුව එන Setting box එගක් Feather | 20 px ප්රමාණය ලබා දී පහල
output setting වල output to| Selection වන ගලස setting සකසා OK
කරන්න.
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ඉන්පසුව Inner Glow Layer එකට Add vector Mask එකක් ලබා ගදන්න.

දැන් Medium Glow Layer සිගලක්්කර Ctrl+J එක මගින් Medium Glow
Layer හි copy layer එකක් ගගන එයට Add vector Mask එක Drag
කරදමන්න.

ඉන්පසුව Inner Glow Layer එක Delete කර දමන්න.
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පසුව සියල්ල නිමවූ පසු ගම් ආකාරයට දිස්ගව.
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