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ఫో టోగ్రాఫర్లకు, వీడియోగ్రాఫర్లకు, డిజైనర్లకు ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త టెక్నాలజీని 

పరిచయం చేస్్త మందుకు సాగుతంది ఎడిట్ పాయంట్. ఆల్బమ్  

డిజైనర్లకోసం, ఫోటోగ్రాఫర్లకోసం ఫోటోషాప్  లో ఒక కొత్త ప్లగ్ ఇన్ ను డిజైన్ చేసంది. 

అదే ఆల్బమ్  పాయంట్ 5.0. ఈ సాఫ్ట్ వేర్  లో అన్ లిమిటెడ్ ఫీచర్స్  ఇవ్వడం జరిగంది. 

ఆల్బమ్  డిజైన్ కోసం ఏవైతే అవసరమవుతాయో అవన్నా కూడా ఈ సాఫ్ట్ వేర్  లో ఉన్నాయ. 

ఈ సాఫ్ట్ వేర్  ఎలా పనిచేస్తంది. దాని ప్రతేయేకతలు మైదలనవన్నా ఈ మానుయేవల్ లో తెలుసకోవచ్చు. 

ఆల్బమ్  డిజైనింగ్ లో మనకు వచేచు మఖయేమైన సమసయేలు ఏంటంటే.. ఫోటోస్  ను ఇంపోర్ట్ చేయడం, కలర్ బ్యేలెనిస్ంగ్ చేయడం, వాటిని 

క్్లన్ అప్ చేయడం అలాగే టెంప్్లట్ స్ ను కూర్చుబెటట్డం, ఈజీగా క్రియేషన్ చేసకోవడం ఇవన్నా కూడా మనకు అవసరమైనవి. ఒక ర్జుకు 

మామూలు డిజైనర్ 15 నుండి 20 డిజైను్ల చేయగలడు. మంచి డిజైనర్ అయతే  20 నుంచి 60 షీట్స్ డిజైన్ చేయగలడు. అయతే, మీరు 

క్రియేట్ చేస్తననా డిజైనింగ్ షీట్స్ ను డబుల్ కంటే ఎకుకువ చేయడం ఈ సాఫ్ట్ వేర్  లక్ష్ం. ఎందుకంటే మనం చాలా వయేయ ప్రయాసలకోరిచు 

చేసన జాబ్ వర్కు ను  కసట్మర్లకు సరైన సమయానికి డెలివరీ ఇవ్వలేకపోతున్నామ. వీటనినాటికి పరిషాకురంగా ఈ ఎడిట్ పాయంట్ 

ఆల్బమ్  పాయంట్ సాఫ్ట్ వేర్  ను క్రియేట్ చేయడం జరిగంది. 

ఆల్బమ్  పాయంట్ ఎలా పనిచేస్తంది అనేది ఆల్బమ్  పాయంట్ సాఫ్ట్ వేర్   మానుయేవల్ దా్వరా తెలుసకుందాం.

AlbumPoint Album Flat Revert Save Fix PSD Close Settings Auto Filter on Layout + -
Photos Templates Sheets Background Masks Frame Shape PNG Light FX Quotes Sky Plugins

Camera Raw

Fit 2 Frame

SWAP

Flip Layer

Flip Canvas Show All Selected Count
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MENU OPTIONS (మెనూ ఆప్షన్ స్)

ఆల్బమ్  పాయంట్ ఫోటోషాప్  సాఫ్ట్ వేర్  కు ప్లగ్ ఇన్ సాఫ్ట్ వేర్  గా పనిచేస్తంది. 

ఆల్బమ్  పాయంట్ సాఫ్ట్ వేర్ ను ఓప్న్ చేసనప్పుడు ఫోటోషాప్  కూడా ఆటోమేటిక్గా ఓప్న్ అవుతుంది. 

ఆల్బమ్  పాయంట్  సాఫ్ట్ వేర్ ను ఓప్న్ చేస్్త మనకు ఈ కింద చూపిన విధంగా పలు ఆప్షన్ స్ కనిపిసా్తయ. 

ఆల్బమ్  పాయంట్ మెయన్ మెనూలో Album, Flat, Revert, Save, Fix PSD, Closed, Settings, Auto Filter on, Layout కనిపిసా్తయ.

మెయన్ మెనూ కింద Photos, Templets, Sheets, Background, Mask, Frame, Shape, PNG, Light FX, Quote, Sky, Plugins ఉంటాయ.

ఆల్బమ్  పాయంట్ ఇంటర్ ఫేస్ కు ఎడమ వైపు Camera Raw, Fit 2 Frame, SWAP, Flip Layer, Flip Canvas ఉంటాయ.
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ALBUM

ఒక కొత్త ఆల్బమ్   ను క్రియేట్ చేయాలిస్ నప్పుడు మందుగా మెనూలోని ఆల్బమ్ పై కి్లక్ చేయాలి. ఇందులో మనకు New Album ను 

చూపిస్తంది. దీనిపై కి్లక్ చేస్్త ఫోల్డర్ క్రియేట్ ఆప్షన్  చూపిస్తంది. తరువాత కంప్యేటర్ లో మనకు క్వలసన డ్రైవ్ లో ఫోల్డర్ ను క్రియేట్ 

చేసకుని Saveపై కి్లక్ చేయాలి. ఇకకుడ నూయే ఆల్బమ్  పా్లపరీట్స్ ను సెలెకుట్ చేసకోసకుని Save and close చేయాలి. 

EDIT ALBUM;
డిజైన్ చేసన ఆల్బమ్ లో ఏవైన్ చేరు్పలు, మారు్పలు ఉంటే Edit Albumపై కి్లక్ చేస డిజైన్్డ టెంప్్లట్  ను Change చేయవచ్చు. 

OPEN ALBUM:
ప్రి్త క్ని ఆల్బమ్ పై Workచేయాలనుకుననాప్పడు Open Albumపై కి్లక్ చేస Open చేయవచ్చు. 

RECENT ALBUM:
ప్రస్తతం చేస్తననా ఆల్బమ్  డిజైన్ టెంప్్లట్ స్ కంటె మందు చేసన ఆల్బమ్  టెంప్్లట్ స్ Recent Album చూపిస్తంది. అందులో క్వలసన 

ఆల్బమ్ పై కి్లక్ చేస్్త అది ఓప్న్ అవుతుంది. ఇది మనం Folders ఓప్న్ చేయకుండా అవి ఓప్న్ అవుతాయ. ఈ ఆప్షన్  వల్ల మనకు 

సమయం ఆదా అవుతుంది.

AUTO ALBUM:
సెలెకుట్ చేసకుననా డిజైన్్డ టెంప్్లట్ స్ ను సెలెకుట్ చేసకుని, మనం ఉపయోగంచే ఫోటోలపై కి్లక్ చేస Fill auto albumపై కి్లక్ చేస్్త మనకు 

ఆటోమేటిక్ గా ఆల్బమ్  డిజైన్ క్రియేట్ అవుతుంది.
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FLAT, REVERT, SAVE, FIX PSD, CLOSE

FLAT
క్రియేట్ చేసన ఆల్బమ్  షీట్స్ డిఫరంట్ లేయర్స్ లలో ఉంటాయ వాటనినాటి ఒకే లేయర్ చేసకునేందుకు Flat ఆప్షన్  ఉపయోగపడుతుంది.

REVERT:
క్రియేట్ చేసన ఆల్బమ్ ను తిరిగ యథాసథితికి తీసకురావడానికి Revert ఆప్షన్  ఉపయోగడుతుంది.

SAVE:
క్రియేట్ చేసన ఆల్బమ్ ను పరిమినంట్ గా స్వ్ చేసకునేందుకు ఈ ఆప్షన్  ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో స్వ్ చేయడం వళ్ళ PSD & JPG ఒకేసారి save 

అవుతాయ.

FIX PSD:
Album Point Softwareలోని టెంప్్లట్ స్ క్కుండా థర్్డ పారీట్ దా్వరా కొనుగోలు చేసన PSD  డాకుయేమెంట్స్ ను ఆల్బమ్  పాయంట్ కు అనుగుణంగా PSDగా ఫిక్స్ 

చేసకోవడానికి ఈ ఆప్షన్  ఉపయోగపడుతుంది.

CLOSE0:
ఫోటో షాప్ లో అనేక డాకుయేమెంట్స్ ఓప్న్ అయ ఉంటాయ. అయతే ఆల్బమ్  పాయంట్ సాఫ్ట్ వేర్  యూజ్ చేస్తననాప్పుడు. ప్రస్తతం వర్కు అవుతుననా 

డాకుయేమెంటు మాత్రమే ఉండి మిగలిన డాకుయేమెంట్ అన్నా కో్లజ్ చేసకోవాడానికి Close0 ఆప్షన్  ను ఉపయోగంచాలి.
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ఆల్బమ్  పాయంట్ సాఫ్ట్ వేర్ లో మఖయేంగా 3 సెటిట్ంగ్స్ కలవు. అవి. 1. ఫిల్ సామిర్ట్ ఆబ్జక్ట్, 2. షో ప్రివ్యే, 3. హైడ్ యూజ్్డ ఫోటోస్ . ఈ 

మూడు సెటిట్ంగ్స్ ఒకసారి చూదా్దం.  అవి. అలాగే feedback, check for update ఉంటాయ. మీకు ఆల్బమ్ చేస్తననాపుడు ఏదైన్ 

సమసయే వచినప్పుడు ఫీడ్ బ్యేక్ లో వెళ్్ల సమసయే క్న్ ఐడియా క్న్ అందులో పోస్ట్ చేయడం దా్వరా టెక్నాలజీ టం మీత 

మాటా్లడుతుంది .

1. ఫిల్ స్మార్ట్ ఆబ్జక్ట్:
ఫిల్ సామిర్ట్ ఆబె్జక్ట్ దా్వరా మీ యొకకు ఇమేజ్ క్్వలీటి పడిపోకుండా అది ఒక సామిర్ట్ ఆబె్జక్ట్ లోకి వెళ్్ళ ఆ ఇమేజ్ ను ఇనస్ర్ట్ చేస్తంది. 

2. షో ప్రివ్యూ:
మనం ఉపయోగంచే మౌస్  ను ఇమేజ్ మీద ఉంచితే దాని యొకకు ప్రివ్యేను చూపిస్తంది. దీనినా మనం క్వాలనుకుంటే ఆఫ్, ఆన్ 

చేసకోవచ్చు. 

3. హైడ్ యూజ్డ్ ఫోటోస్ 
మన ఒకసారి టెంప్్లట్ స్ లో వాడిన తరువాత ఇమేజెస్ హైడ్ కి్లక్ చేస్్త మనం ఏ ఇమేజెస్ అయతే యూజ్ చేశామో అవి అనినా పాలెట్ 

నుండి రిమూవ్ అయపోతాయ. యూజ్ చేయని మాత్రమే ఉంటాయ. అలా క్కుండా అన్నా కూడా అలాగే ఉండాలంటే హైడ్ యూజ్్డ 

ఫోటోస్  మెనూలో యూజ్్డ అనే ఒక అండర్ లైన్్డ ఆప్షన్  కనిపిస్తంది.  దానిపై మనం కి్లక్ చేయగానే మనం ఉపయోగంచే ఇమేజెస్ 

అన్నా మనకు డిఫరంటాగా కనిపిసా్తయ. ఇవీ బేసక్ సెటిట్ంగ్స్. 

SETTINGS
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AUTO FILTER ON / OF
Auto Filter ను ఆన్ చేసనప్పుడు ఒక డైలాగ్ బ్క్స్ జనరేట్ అవుతుంది. Auto Filter On ఆప్షన్  ను ఎప్పుడూ ఆన్ మోడ్ లోనే 

ఉంచ్కోవాలి. RAW Photosలో ఉననా నోయస్ ను, డస్ట్ అండ్ సా్రాచ్ ను ఇది ఆటోమేటిక్ గా రిమూవ్ చేస్తంది. ఫలితంగా మంచి క్్వలిట 

ఇమేజ్ జనరేట్ అవుతుంది.

LAY OUT
మనం క్రియేట్ చేసన డిజైన్ SAVE AP Layout దా్వరా స్వ్ చేసకోవచ్చు. డిజైన్ చేసన లే అవుట్ ను తిరిగ ప్ర్వ సథితికి 

తీసకురావాలనుకుంటే Reset Ap Layout ఆప్షన్  ను ఉపయోగంచి రీ సెట్ చేసకోవచ్చు.

AUTO FILTER ON/OF, LAYOUT
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Interface లోని మెనూ పాయేలెట్  కు కింద ఉననా 3 బ్కస్లుంటాయ. వీటిలో మధయేలోని బ్కుస్ుపై మౌస్  యొకకు రైట్ బటన్  కి్లక్ 

చేస్్త  పైన చూపిన కి్లపి్పంగ్ లో వలే ఫోటోలను యాడ్ చేసకోవాలంటే Add Photosపై కి్లక్ చేయాలి.

IMPORTS PHOTOS BY FOLDER: 
కంప్్లట్ గా ఫోల్డర్ ఆఫ్ ఫోటోలను కూడా ఒకేసారి డౌనో్లడ్ చేసకోవడానికి Import photos by folder ను కి్లక్ చేయాలి. 

QUICK FILL: 
మనం సెలెకుట్ చేసకుననా layer లో ఫోటోలను డిజైన్్డ టెంప్్లట్  లో ఇచిచున ఫ్రేమ్ ను సెలెక్ట్ లేయర్ మోడ్్ల ప్టుట్కుని కి్లక్ చేస్్త 

ఆల్బమ్  డిజైన్ ఆటోమేటిక్గా ఫిట్ అవుతాయ.

AUTO FILL SELECTED IMAGES
డిజైన్్డ టెంప్్లట్  లోని ఫోటో ఫ్రేమ్ లో సెలెక్ట్ చేయకుండానే ఫొటోస్ ఫిల్ అవా్వలి అంతే టెంప్్లట్  లో ఉననా ఫ్రేమ్ లు ఎనినా ఉంటె 

అనినా ఫొటోస్ సెలెక్ట్ చేస Auto fill template with selected photos ను కి్లక్ చేయడం దా్వరా ఫొటోస్ ఫిల్ అవుతాయ 

ఆటోమేటిక్ గా మనకు క్వలసన అవుట్ పుట్ వస్తంది.

PHOTOS
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REPLACE:
టెంప్్లట్ లోని ఫోటో సెలెకుట్ చేసకుని ఆల్బమ్  పాయంట్ ఫోటో పాయేలెట్ లోని ఫోటోను సెలెకుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మౌస్  రైట్ బటన్  ను కి్లక్ చేస రీప్్లస్ ను కి్లక్ చేయాలి. 

ఇప్పుడు ఆటో మేటిక్గా మనకు క్వలసన ఫోటో రీప్్లస్  అవుతుంది.

EXPORT USED PHOTOS:
సాఫ్ట్ వేర్  పాయేలెట్  లోని ఉపయోగంచిన ఫోటోలను సెలెకుట్ చేస మౌస్  రైట్ బటన్ ను ప్రెస్ చేస Export Used Photos పై కి్లక్ చేయాలి. తరా్వత ఫోల్డర్ స్వ్ ఆప్షన్  వస్తంది. 

మనకు అనువైన డ్రైవునా సెలెకుట్ చేస అందులోకి స్వ్ చేసకోవాలి.

MARK AS:
సాఫ్ట్ వేర్  పాయేలెట్ లోని ఉపయోగంచిన ఫోటోలను గురి్తంచేందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. మౌస్  రైట్ బటన్ ను ప్రెస్ చేస Used / Unused పై కి్లక్ చేస తెలుసకోవచ్చు.

ROTATE RIGHT: 
పాయేలెట్  లోని ఫోటోను 90 డిగ్రీల కుడిపైపుకు రొటేట్ చేయడానికి ఈ ఆప్షన్ ను ప్రెస్ చేయాలి.

ROTATE LEFT
పాయేలెట్  లోని ఫోటోను 90 డిగ్రీలు ఎడమ వైపునకు రొటేట్ చేయడానికి ఈ ఆప్షన్ ను ప్రెస్ చేయాలి.
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TEMPLATES:
సాఫ్ట్ వేర్ లోని పాయేలెట్ పై రైట్ బటన్ ను కి్లక్ చేస Add Templatesపై కి్లక్ చేస్్త. కొత్త టెంప్్లట్  యాడ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా 

Import templates by folderపై కి్లక్ చేస్్త ఫోల్డర్ లో ఉననా అనినా templetes with sub folders పందవచ్చు. ఇలాగే Cover, 

Back cover, Fill selected with selected image, Fill selected cover with selected cover; Fill selected back cover 

with selected back cover pictures. పాయేలెట్  నుండి టెంప్్లట్ సనా రిమూవ్ చేయుటకు Remove button ను ప్రెస్ చేయాలి. 

TEMPLATES, SHEETS

SHEETS:
ఇందులో పాయేలెట్ పై రైట్ బటన్  కి్లక్ చేస పికచురుస్ను చూడవచ్చు, Templates ను Replace చేయవచ్చు. Replace 

చేయాలనుకుననాప్పుడు మనం అ షీట్ లో ఎనినా ఫొటోస్ అయతే వాడమో అనినా ఫొటోస్ త ఉననా templets మాత్రమే 

కనిపిసా్తయ .. దాని దా్వరా modification easy అవుతుంది . అదే విధంగా Template లోని షీట్స్ ను రీ సైజ్ చేయవచ్చు 

మరియు రిమూవ్ చేయవచ్చు. 
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BACK GROUNDS:
సాఫ్ట్ వేర్ లోని పాయేలెట్ పై రైట్ బటన్ ను కి్లక్ చేస Add Back Grounds పై కి్లక్ చేస్్త. కొత్త టెంప్్లట్  యాడ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా Import templates by folder 

పై కి్లక్ చేస్్త ఫోల్డర్ లో ఉననా అనినా Back Grounds with sub folders పందవచ్చు.Palateపై మౌస్  యొకకు రైట్ బటన్  ను ప్రెస్ చేస, Template యొకకు బ్యేక్ 

గ్ండ్ Replace చేయవచ్చు, మరియు మోడిఫై చేయవచ్చు. మరియు రిమూవ్ చేయవచ్చు.

MASK: 
పాయేలెట్ పై రైట్ బటన్  ప్రెస్ చేస క్వలసన మాసకును Add చేసకోవచ్చు. మరియు కొత్త కొత్త మాస్కు ను ఇంపోరుట్ చేసకోవచ్చు. ఇలా ఇంపోరుట్ చేసకుననా మాస్కు 

ఆల్బమ్  షీటో్ల క్వలసన ఫ్రేమ్ ను సెలెకుట్ చేసకుని మనకు క్వలసన విధంగా మాస్కు చేసకోవచ్చు. ఒక సారి ఉపయోగంచిన మాస్కు ను మరొక కొత్త మాస్కు త 

రీప్్లస్ చేసకోవచ్చు. పాయేలెట్ పై రైట్ బటన్  కి్లక్ చేస రీప్్లస్ ఆప్షన్  దా్వరా దీనిని క్రియేట్ చేయవచ్చు.

FRAME: 
పాయేలెట్ పై రైట్ బటన్  కి్లక్ చేస మనకు క్వలస ఫ్రేమ్ ను Add చేసకోవచ్చు. మరయు డిఫరంట్ ఫ్రేమ్స్ ను ఇంపోరుట్ చేసకోవచ్చు. ఇలా ఇంపోరుట్ చేసకుననా 

ఫ్రేమ్స్ ను డిజైన్ చేసన టెంప్్లట్ కు అప్్్ల చేస ఫ్రేమ్ ను క్రియేట్ చేసకోవచ్చు. ఆల్బమ్  షీటో్ల ఉపయోగంచిన ఫ్రేమ్ ను రీప్్లస్ ఆప్షన్  దా్వరా మారుచుకోవచ్చు.

SHAPES: 
Shapes మెనూలోని పాయేలెట్ పై మౌస్  రైట్ బటన్  ను ప్రెస్ చేస మనకు క్వలసన షేప్ ను Add చేసకోవచ్చు. మరియు కొత్త కొత్త షేప్ ను కూడా ఇంపోరుట్ 

చేసకోవచ్చు. ఆల్బమ్  షీటో్ల ఒకసారి ఉపయోగంచిన షేప్ ను Replace ఆప్షన్  దా్వరా మారుచుకోవచ్చు. 

PNG: 
ఆల్బమ్  షీట్స్ పై కొత్త PNG ఇమేజెసనా Add చేసకోవచ్చు. మరియు రీప్్లస్ చేసకోవచ్చు. ఇందుకోసం పాయేలెట్ పై రైట్ బటన్  కి్లక్ చేస Add PNG, Replace 

PNG ఆప్షన్ సనా ఉపయోగంచి వీనికి క్రియేట్ చేయవచ్చు.

BACKGROUNDS, MASKS, FRAME, SHAPES, PNG
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LIGHT FX
క్రియేట్ చేసన టెంప్్లట్స్ కు గాన్, ఇంపోరుట్ చేసకు ఫోటోస్ కు గాని Light FXను ఉపయోగంచవచ్చు. టెంప్్లట్ స్్ల ఆటో సెలక్న్  

ఉపయోగంచి లేయరునా సెలెకుట్ చేసకుని పాయేలెట్ పై రైట్ బటన్  కి్లక్ చేస Light FX ఆప్షన్ ను ప్రెస్ చేస్్త ఆటోమేటిక్గా ఈ ఎఫెకుట్ను 

పందవచ్చు. 

QUOTES
ఆల్బమ్  టెంప్్లట్ సె్్ప ఉపయోగంచిన ఫ్రేమోస్లో కసట్మరుకు నచేచు విధంగా డిఫరంట్ Quotesను క్రియేట్ చేసకోవచ్చు. ఇందుకోసం 

పాయేలెట్ లో మౌస్  రైట్ బటన్  ను ప్రెస్ చేస Quotes ఆపస్నునా ఉపయోగంచి పందవచ్చు. ఇందులో కొత్త Quotesను ఇంపోరుట్ 

చేసకోవచ్చు. ఒక సారి ఉపయోగంచిన Quotesను రీప్్లస్ కూడా చేసకోవచ్చు. Quote నచచుకపోతే దానిని రిమూవ్ చేసకోవచ్చు.

SKY
ఆల్బమ్  పాయంట్ సాఫ్ట్ వేర్  ఇది ఒక కొత్త ఆప్షన్ . బ్యేక్ గ్ండుకు సె్కు ఎఫెక్ట్స్ ను ఇవ్వవచ్చు. కొత్త కొత్త సె్కు ఎఫెక్ట్స్ ను ఇంపోరుట్ 

చేసకోవచ్చు. నచచుకపోతే రిమూవ్ చేసకోవచ్చు.

PLUGINS
క్రియేట్ చేసన ఆల్బమ్  షీటోస్లో ఉననా ఫోటోలకు ఫిలట్ర్ ఎఫెకుట్లకోసం సాఫ్ట్ వేర్ లో ఇనస్ర్ట్ చేసన ప్లగ్ ఇన్స్  ఉపయోగంచ్కోవచ్చు. 

ఇందులో ఆయల్ ప్యంటింగ్, టెకచుర్, లైన్ ఆర్ట్ వంటి ఫిలట్ర్ ఎఫెకుట్లు కలవు. ఈ సాఫ్ట్ వేర్  మెనూలో క్్లన్ అప్ అనే ఒక బటన్  ను 

ఇవ్వడం జరగంది. ఈ క్్లన్ అప్ బటన్  ను కి్లక్ చేస్్త మనకు ఒక పాయేలట్ ఓప్న్ అవుతుంది. అందులో ఉననా టూల్స్ లోని ఒక బ్రస్ దా్వరా 

ఫోటోను మనకు నచిచున విధంగా స్మిత్, హార్్డ చేసకోవచ్చు. ఇందులో క్్లన్ అప్ కోసం ఇంకొనినా ప్లగ్ ఇన్స్ ఉన్నాయ. ఇందులో ఉననా 

రీ టచ్ దా్వరా ఫోటోస్  యొకకు గో్ల ను, డెపు్తను మనకు నచిచున విధంగా క్రియేట్ చేయవచ్చు. ఇలా చేసన ఇమేజెసె్్ప డబుల్ కి్లక్ చేస్్త అది 

ఫిలట్ర్ అయ మెయన్ ఇమేజుకు అప్్్ల అవుతుంది.

LIGHT FX, QUOTES, SKY, PLUGINS
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మందుగా మనం ఫోటోషాప్ లో ఆల్బమ్  పాయంట్ 5.0 ను 

ఓప్న్ చేదా్దం. ఇకకుడ మనం ఓప్న్ చేయగానే 

కంప్యేటర్ ఏవైతే సాఫట్వేర్స్ ఏ ఏ వెర్షన్స్ ఉన్నాయో అవి మీకు చూపించిన 

సెలక్నోస్లో కనిపిసా్తయ. మనం ఏ ఫోటోషాప్  వెర్షన్స్ లో వర్కు 

చేయాలనుకుంటున్నామో దానినా ఈ ప్లగ్ ఇన్ లాక్ చేస్తంది. మనం మళ్్ళ 

తిరిగ ఫోటోషాప్  ఓప్న్ చేయనవసరం లేదు.  దానినా ఇప్పుడు మనం 

సెటిట్ంగ్స్ లో చూదా్దం.  ఫోటో షాప్ వెర్షన్ ఏదైతే మీ ససట్ంలో ఉందో దానినా 

మాత్రమే చూపిస్తంది.  ఉదాహరణకు మీ ససట్ంలో ఫోటోషాప్  సీఎస్ 3, 

సీఎస్ 6, సీసీ ఉంటే, వాటిలో మీరు దేన్నాతే సెలక్ట్ చేసకుంటార్ ఆ 

వెర్షనో్ల ఇది పనిచేస్తంది. 

ఆల్బమ్  పాయంట్ సాఫ్ట్ వేర్ లో మఖయేంగా 3 సెటిట్ంగ్స్ కలవు. అవి. 1. 

ఫిల్ సామిర్ట్ ఆబ్జక్ట్, 2. ఫో ప్రివ్యే, 3. హైడ్ యూజ్్డ ఫోటోస్ . ఈ మూడు 

సెటిట్ంగ్స్ ఒకసారి చూదా్దం.  అవి 

1. ఫిల్ స్మార్ట్ ఆబ్జక్ట్
ఫిల్ సామిర్ట్ ఆబె్జక్ట్ దా్వరా మీ యొకకు ఇమేజ్ క్్వలీటి పడిపోకుండా అది 

ఒక సామిర్ట్ ఆబ్జక్ట్ లోకి వెళ్్ళ ఆ ఇమేజ్ ను ఇనస్ర్ట్ చేస్తంది. 

2. షో ప్రివ్యూ:
మనం ఉపయోగంచే మౌస్  ను ఇమేజ్ మీద ఉంచితే దాని యొకకు 

ప్రివ్యేను చూపిస్తంది. దీనినా మనం క్వాలనుకుంటే ఆఫ్, ఆన్ 

చేసకోవచ్చు. 

3. పాప్ అప్ (హైడ్ యూజ్డ్ ఫోటోస్ )
మన ఒకసారి టెంప్్లట్స్ లో వాడిన తరువాత ఇమేజెస్ హైడ్ కి్లక్ చేస్్త 

మనం ఏ ఇమేజెస్ అయతే యూజ్ చేశామో అవి అనినా పాలెట్ నుండి 

రిమూవ్ అయపోతాయ. యూజ్ చేయని మాత్రమే ఉంటాయ. అలా 

క్కుండా అన్నా కూడా అలాగే ఉండాలంటే హైడ్ యూజ్్డ ఫోటోస్  

మెనూలో పాప్ అప్  అనే ఒక ఆప్షన్   (యూజ్్డ హైడ్) అనే ఒక అండర్ లైన్్డ 

WORKING PROCESS

ఆల్బమ్  పాయింట్ స్ఫ్ట్ వేర్ ను ఉపయోగించే విధానిం
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ఆప్షన్  కనిపిస్తంది.  దానిపై మనం కి్లక్ చేయగానే మనం 

ఉపయోగంచే ఇమేజెస్ అన్నా మనకు డిఫరంటాగా కనిపిసా్తయ. 

ఇవీ బేసక్ సెటిట్ంగ్స్. 

CUTTING PSD IMPORT **మిస్ట్క్ 
ఆల్బమ్  డిజైనింగ్ లో లే అవుట్ అనేది చాలా మఖయేమైన 

విషయం.  ఈ సాఫట్వేర్ ను మనం ఫుల్ సీ్రాన్ లో కూడా 

చూసకోవచ్చు.  ఇందులో మనం ఒక కొత్త లేఅవుటునా కూడా 

క్రియేట్ చేసకోవచ్చు. దానినా మనం స్వ్ కూడా చేసకోవచ్చు. 

దీనినా మనం స్వ్ లేఅవుట్ ఆప్షన్  దా్వరా చేయాలి. ఇది 

పరిమినంట్ గా స్వ్ అయ ఉంటుంది.  ఇందులో మనకు మెనూ 

బ్ర్ చివర్్ల ఒకటి ప్లస్ (+), మరొకటి (-) ఆప్లన్స్ ఉన్నాయ.  

మందుగా మన కొనినా ఫోటోస్  ను ఇంపోర్ట్ చేసకుందాం.  అవి 

ఇకకుడ మనకు చాలా తందరగా ఇంపోర్ట్ అవుతాయ.  ఈ ప్లగ్ 

ఇనో్ల మనకు అనినా రక్ల ఫోటోస్  ఇంపోర్ట్ అవుతాయ. 

మఖయేంగా ఫోటో షాప్ డాకుయేమెంట్స్ (పిఎస్డ) కూడా ఇంపోర్ట్ 

అవుతాయ.  ఇందులో మరొక కొత్త అడా్వంటేజ్ ఉంది. 

అదేంటంటే మనం ఆల్బమ్  పాయంటో్లకి డిఫరంట్ ఫోల్డర్స్ లో 

ఉననా ఫోటోస్ ను ఇంపోర్ట్ చేసకుంటే అన్నా మనకు  కనిపిసా్తయ.  

షో ఫోటోస్ పై కి్లక్ చేస్ అకకుడ ఎనినా ఫోటోస్  ఉన్నాయ మనం 

ఎనినా ఉపోగంచామ, అవన్నా మనకు కనిపిసా్తయ. 

RAW PHOTOS IMPORTS
మనం ఫోటోలో షూట్ చేసన ఫోటో RAW ఫోటోస్ ను సెలక్ట్ 

చేస మనకు క్వలసన ఫారామిటో్లకి మారుచుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు 

ఒక RAW ఫోటోమీద కి్లక్ చేస అకకుడ కింద ఇచిచున కన్వర్ట్ మోడ్ 

ఆప్షన్స్ లోని  ఫారామిట్ పై కి్లక్ చేయాలి. (Ex: JPG, PNG, TIFF, PSD, 

ZIF etc)  అప్పడు మనం సెలెక్ట్ చేసన ఫారామిటో్ల ఓప్న్ అవుతుంది.

ఆటో కలర్ కరెక్షన్:
మనం ఇంపోర్ట్ చేసకుననా ఫోటోను మెనూ పాయేలెట్ లో 

ఇచిచున కలర్ బ్యేలెన్స్ మెనూను సెలెక్ట్ చేసకోవాలి. అప్పడు 

కలర్ బ్యేలెన్స్ మోడ్ ఓప్న్ అవుతుంది. అందులో ఇచిచున 

ఆప్షన్ సనా అకకుడ ఉననా కలర్ ఛానల్స్ ను (రడ్, గ్రీన్, బ్్ల ఛానల్స్) 

ఎకుకువ తకుకువ చేస్్త కలర్ బ్యేలెన్స్ చేసకోవచ్చు. ఇందులో 

ఆటో కలర్ కరక్న్ కూడా ఉంటుంది. మెనూలోని ఆటో కలర్ 

బ్యేలెన్స్ పై కి్లక్ చేస్్త దానంతట అదే షాడ్స్, హైలెటోస్లో హెచ్చు 

తగుగాలను సరిచేస్్త కలరునా కరక్ట్ చేస్తంది. ఇలా కలర్ కరక్న్ 

చేసన ఫోటోలను దానంతట అదే సెపరేట్ ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేస 

ఫైలుస్ను స్వ్  చేస్తంది. 

ఫోటోస్  క్లీన్ అప్: 
మన ఫోటో క్్లన్ అప్ కోసం థర్్డ పారీట్ ప్లగ్ ఇన్స్ ను ఎకుకువగా 

యూజ్ చేస్తంటామ.  ఈ సాఫ్ట్ వేర్  మెనూలో క్్లన్ అప్ అనే ఒక 

బటన్  ను ఇవ్వడం జరగంది. ఈ క్్లన్ అప్ బటన్  ను కి్లక్ చేస్్త 

మనకు ఒక పాయేలట్ ఓప్న్ అవుతుంది. అందులో ఉననా 

టూల్స్ లోని ఒక బ్రస్ దా్వరా ఫోటోను మనకు నచిచున విధంగా 

స్మిత్, హార్్డ చేసకోవచ్చు. ఇందులో క్్లన్ అప్ కోసం ఇంకొనినా 

ప్లగ్ ఇన్స్ ఉన్నాయ. ఇందులో ఉననా రీ టచ్ దా్వరా ఫోటోస్  

యొకకు గో్ల ను, డెపు్తను మనకు నచిచున విధంగా క్రియేట్ చేయవచ్చు. 

ఇలా చేసన ఇమేజెసె్్ప డబుల్ కి్లక్ చేస్్త అది ఫిలట్ర్ అయ మెయన్ 

ఇమేజుకు అప్్్ల అవుతుంది.  వీటిని కూడా మనం సెపరేటాగా మనం 

క్రియేట్ చేసన ఫోల్డర్స్ లో స్వ్ చేసకోవచ్చు. 

సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసుకునే విధింగా... 
మనం తీసన ఫోటోస్  కోసం క్్లంట్స్ ఫోటోగ్రాఫర్ వద్దకు వచిచు 

తాను కోరుకుననా విధంగా స్షల్ మీడియాలో (ఫేస్ బుక్, 
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టి్వటట్ర్, ఇన్స్టాగ్రామ్స్) పోసట్ చేసకోవడానికి ఫోటోలను అడుగుతాడు. 

వీటిని కూడా మనం ఇందులో ఇచిచున ఎఫెకట్ట్ ఆప్షన్  దా్వరా   ఫోటో 

ఎఫెక్ట్ స్, బొకే ఎఫెక్ట్ స్, బబుల్ ఎఫెక్ట్ స్, కలర్ షేడింగ్స్ కూడా 

చేసకోవచ్చు. వీటిని మనం లైట్ ఎఫెక్ట్ స్ దా్వరా క్రియేట్ చేయవచ్చు. 

ఇందులో సమారు 2,800 బొకే ఎఫెక్ట్ స్, ఫైర్ ఎఫెక్ట్ స్ ఉన్నాయ.  ఇకకుడ 

మనకు నచిచున ఎఫెక్ట్ సనా కి్లక్ చేస్్త అది మెయన్ ఇమేజుకు అప్్్ల అవుతుంది. 

ఈ ఎఫెక్ట్ స్ కు కూడ మనం కలర్ బ్యేలెనిస్ంగ్ చేసకవోచ్చు.  ఇందలో 

ఒకసారి క్రియేట్ చేసన ఎఫెక్ట్ స్ ను తిరిగ రిమూవ్ చేసకునే అవక్శం 

కూడా ఉంది. 

ఆల్బమ్  పాయంట్ సాఫ్ట్ వేర్ లో షేడింగ్ ఎఫెక్ట్ స్్త పాటు కొటేషన్స్ 

కూడా స్వ్ చేసకునే ఆప్షన్  కూడా ఉంది.  పాయేలెట్ లో ఇచిచున కొటేషన్ 

ఆప్షన్  కి్లక్ చేస్ అది మెయన్ ఇమేజుకు అప్్్ల అవుతుంది. ఇలా కసట్మరుస్కు 

నచిచున విధంగా కొటేషనుస్ను స్వ్ చేయవచ్చు. 

ఇందులో కొనినా సె్పషల్ ఎఫెక్ట్ స్ (ప్జ్ ఎఫెక్ట్ స్) ఉన్నాయ. ఇందులో 

మనకు నచిచున ప్జ్ ఎఫెక్ట్ స్ కి్లక్ చేస్్త అది   నేరుగా మెయన్ ఇమేజ్ అప్్్ల 

అవుతుంది. తదా్వరా మనకు నచిచున ప్జ్ డిజైనునా క్రియేట్ చేసకోవచ్చు. 

PSD ఇింపోర్ట్, అవి ఎిందుకు పనిచేస్తాయ?
టింప్లీట్ స్

ఆల్బమ్  పాయంట్ సాఫ్ట్ వేర్ లో రడీమేడ్ టెంప్్లట్ స్ క్రియేట్ చేయబడి 

ఉన్నాయ. ఇవి ఒక ప్జీ రండు, న్లుగు, ఎనిమిది, పననాండ్ అలా 

డిఫరంట్ టైపోస్లో ఉననా టెంప్్లట్ స్ పాయేలెట్  మెనూపై కి్లక్ చేస్్త కనిపిసా్తయ. 

ఈ టెంప్్లట్ సనా మూడు రక్లుగా ఉపయోగంచ్కోవచ్చు. మొదటిది 

మానుయేవల్ టెంప్్లట్ క్రియేషన్.  ఇందలో మనకు నచిచున టెంప్్లట్  ను 

తీసకుని మెనూ బ్ర్్ల ఆటో సెలక్న్ ఆన్ చేసకుని కింద ఉననా పాయేలెట్  

బ్కోస్లోని ఫోటోపై డబుల్ కి్లక్ చేస్్త అది ఆల్బమ్  ప్జ్ అలేవుకు నేరుగా అప్్్ల 

అవుతుంది.  ఇలా 2, 4, 8 బ్కుస్లు ఉననా టెంప్్లట్ ్లకు అప్్్ల చేసకోవచ్చు.  

ఇలా క్రియేట్ చేసకుననా టెంప్్లట్ ను మనం స్వ్ చేసకోవచ్చు. ఇది JPEG, 

PSD ఫారామిటో్ల స్వ్ అవుతుంది. 

బేసిక్ టింప్లీట్ 
ఆల్బమ్  పాయంటో్ల లేఅవుట్ స్వ్ చేసకునే సదుపాయం ఉంటుంది. 

మనం డిజైన్ చేస్తననా ఆల్బమ్  లే అవుటునా మధయేలోనే ఆపి  మర్ లే అవుట్ 

నుకూడా ఓప్న్ చేసకునే డిజైన్ చేసకునే సదుపాయం కలదు. ఇందలో 

నూయే ప్రాజెక్ట్స్ ను కూడా క్రేయేట్ చేసకోవచ్చు. ఈ ప్రాజెకుట్ను మనకు నచిచున 

ఫోల్డరునా క్రియేట్ చేసకుని స్వ్ చేసకోవచ్చు. ఇలా స్వ్ చేసకుననాప్పడు 

మనకు ప్రీ ఢిప్ండ్ సైజెస్ కూడా కలవు.  ఇవి ఆల్బమ్  బుక్ యొకకు 

మెజరమింట్స్. మరియు ఇందలో మనకు నచిచున ఫోటో రిజల్యేషన్స్ కూడా 

మెన్షన్ చేయబడి ఉంటాయ. అలాగే ఇమేజ్ ఫారామిట్ కూడా 

మారుచుకోవచ్చు. ఇలా క్రియేట్ చేసనప్పడు ఒక కొత్త పాయేలెట్  క్రియేట్ 

అవుతుంది. అంతకు మందుననా పాయేలెట్  రిమూవ్ అవుతుంది.  నూయే 

ప్రాజెకోట్లో ఇంతకు మందు  చెపి్పన విధంగా ఫోటోస్ ను ఇంపోర్ట్ 

చేసకోవడం, కలర్ కరక్న్, షేడ్ ఎఫెక్ట్ స్ వంటివి క్రియేట్ చేసకోవచ్చు. 

ఇలా ఒక ప్రాజెకుట్ను క్రియేట్ చేసకుంటే దానినా మనం ఆటో స్వ్ 

చేసకోవచ్చు. అంటే మనకు నచిచునప్పడు ఆ ప్రాజెకుట్ను ఓప్న్ చేస 

ఎడిటింగ్ చేసకోవచ్చు. 

సెమీ ఆటో టింప్లీట్ స్ 
మెనూ బ్కోస్లో వుననా ఆటో ఫిలట్రునా కి్లక్ చేస్్త, ఒక డైలాగ్ బ్క్స్ ఓప్న్ 

అవుతుంది. ఇందలో మనం పాయేలెట్ లో సెలెకుట్ చేసకుననా  ఫోటోలను 

బటిట్ టెంప్్లట్  క్రియేట్ అవుతుంది. ఉదాహరణకు మూడు ఫోటోలను 

సెలెక్ట్ చేసకుంటే మనకు మెనూలో మూడు బ్కుస్లుననా టెంప్్లట్  

కనిపిస్తంది.  అప్పడు టెంప్్లట్  ఆప్షన్ పై కి్లక్ చేస ఫిల్ అంటే ఆటోమేటిక్గా 

అవి మనం సెలెకుట్ చేసకుననా టెంప్్లట్ సకు అప్్్ల అవుతాయ. ఇందులో 

ఉననా హారిజంటల్, వెరిట్కల్ ఫోటోలు ఆటోమేటిక్గా ఇనస్ర్ట్ అవుతాయ.  
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తరువాత ఇది స్వ్ అంటే మనం క్రియేట్ చేసకుననా ఫోల్డర్్ల 

JPEC, PSD ఫారామిటో్ల స్వ్ అవుతాయ. 

ఫుల్లీ ఆటో ఆల్బమ్ 
ఫులీ్ల ఆటో ఆల్బమ్  ఆప్షన్ పై కి్లక్ చేస్్త మనకు ఒక కొత్త 

పాయేలెట్  ఓప్న్ అవుతుంది. ఇందులో డిఫరంట్ టెంప్్లట్   

బ్కస్స్ ఓప్న్ అవుతాయ. అందులో మనకు ఎనినా లే అవుట్ 

బ్కుస్లు క్వాలో సెలెకుట్ చేసకుంటే అనేనా క్రియేట్ అవుతాయ. 

తరువాత మనకు నచిచున ఫోటోలు ఎంపిక చేసకుంటే అనేనా 

బ్కుస్లు గల టెంప్్లట్  మనం సెలెకుట్ చేసకుననా లే అవుట్ 

బ్కుస్లో క్రియేట్ అవుతుంది. ఇలా ఫోటోలు ఎకోస్పోర్ట్ 

చేసకుననా బ్కుపై మౌస్  ను షో చేస్్త అందులో మనం ఎంపిక 

చేసకుననా ఫోటోలకు అనుగుణంగా ఉననా డిఫరంట్ డిజైన్్డ 

టెంప్్లట్  కనిపిసా్తయ. వాటిని సెలెకుట్ చేసకోవచ్చు. అనంతరం 

ఫిల్ ఆప్షన్  ను కి్లక్ చేస్్త ఆల్బమ్  షీట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇలా 

మనకు నచిచున విధంగా ఒకేసారి నంబర్ ఆఫ్ షీటుస్ను మనకు 

నచిచున విధంగా క్రియేట్ చేసకోవచ్చు.  ఇలా క్రియేట్ అయన 

డిజైన్్డ టెంప్్లట్ స్ మనం ఎంపిక చేసన ఫోల్డర్్ల JPEG, PSD 

ఫారామిటో్ల స్వ్ చేసకోవచ్చు. 

AUTO ALBUM ఎలా చేసుకోవాలి?
మీ యొకకు సంత PSDలను Auto Albumలోకి 

మారుచుకోవడానికి ఈ క్రింది ఆప్షను్ల ఉపయోగపడతాయ.

మందుగా సెలెకుట్ చేసకుననా ఇమేజెస్ ను ఏవైతే షేప్స్ లో  

ఇన్ సెర్ట్ చేసకోవాలి వాటనినాటిని సెలెక్ట్ చేసకొని ఫోటోస్ 

Tabలో Make Auto Click చేయాలి. తరువాత Pix PSDని కి్లక్ 

చేయాలి. తరా్వత దానిని PhotoShopలో Sava as కి్లక్ చేస 

మందు గా మీరు ఏ ప్రుమీద స్వ్ చేయాలనుకుంటున్నార్ 

ఆ File nameను టైప్ చేస.. Total Photos_HotizontalPho-

tos_ verticalphotos నబరింగ్ త Save చేసకోవాలి. 

ఉదాహరణకు మీరు క్రియేట్ చేయాలనుకుననా ఫైల్ నేమ్ ఇలా 

ఉండాలి. E001_AlbumPoint_totalphotos05_03hori-

zontal_03vertical. ఇలా 2 డిజిట్స్ ఫైల్ నేమ్ ఇవా్వలి. ఈ 

విధంగా ఆటో ఆల్బమ్ ను క్రియేట్ చేసకోవాలి.

PSD క్రియేషన్లీ సమసయూలు
ఆల్బమ్  లో ఉపయోగంచిన PSD ఇమేజెస్ ఆల్బమ్  డిజైనో్ల 

చాలా ఇబ్బందులు వసా్తయ. వీటిని కూడా చాలా ఆల్బమ్  

పాయంటో్ల సలువుగా సాల్్వ చేసకోవచ్చు. మఖయేంగా 

ఆల్బమ్  డిజైన్్డ షీటో్లని కటౌట్ చేసన ఇమేజెసనా రీప్్లస్ 

చేయడం, బ్యేక్ గ్ండ్్ల హెయర్ ఉననాప్పడు ఈ సమసయే 

కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది.  ఈ సాఫ్ట్ వేర్్ల కొనినా 

ఫోటో షాప్ డాకుయేమెంట్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస ఉంటాయ. 

మనం ఎంచ్కుననా డిజైన్్డ ఆల్బమ్  షీటో్లని ఫోటోపై కి్లక్ చేసన 

తరువాత కింద ఇచిచున టెంప్్లట్ లోని PSD ఫైల్ పై  రీ ప్్లస్ అని 

కి్లక్ చేస్్త ఆ ఇమేజ్ ఆటో మేటిక్ గా డిజైన్్డ టెంప్్లట్ లో ఫిక్స్ 

అవుతుంది.  దీనినా తిరిగ మనం స్వ్ చేసకోవచ్చు. ఇవి మనకు 

JPEG, PSD ఫారామిట్లలో స్వ్ అవుతాయ.

ఆల్బమ్  షీట్ CHANGING PROCESS:
ఉదాహరణకు అంతకు మందు క్రియేట్  చేసన ఆల్బమ్  

షీటో్లని ఫోటోలను రీప్్లస్ చేయాలనుకుననాప్పుడు 

సాధారణంగా మనం అంతకు మందు ఉపయోగంచిన 

ఫోటోలను వెతికి ఓప్న్ చేస మళ్్ళ డిజైన్ క్రియేట్ చేసా్తమ. 

ఆల్బమ్  పాయంట్ సాఫ్ట్ వేర్ లో అటువంటి అవసరం లేదు. Al-

ready మనం క్రియేట్ చేసన షీట్ పై మనం రైట్ బటన్  ను కి్లక్ 
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చేస్్త మనం రీప్్లస్ చేయానలుకుననా షీటో్ల ఎనినా ఫోటోలు ఉన్నాయో 

అటువంటి టెంప్్లట్ స్ మనకు కనపడతాయ. అప్పడు మనకు నచిచున 

టెంప్్లట్ ను సెలెక్ట్ చేసకుని దానిపై డబుల్ కి్లక్ చేయగానే మనం 

ఎంచ్కుననా ఫోటోలు ఆటోమేటిక్గా షీట్స్ క్రియేట్ అవుతాయ.  తరా్వత 

మనకు నచిచున టెంప్్లట్  పై కి్లక్ చేస ఆటో ఫిల్ షీట్స్ పై కి్లక్ చేస్్త ఆటోమేటిక్ గా 

పాత షీట్ పై రీప్్లస్ అవుతుంది. ఇందులో మనకు ఫోటోల యొకకు 

రజల్యేషన్ లో ఎటువంటి మారు్ప ఉండదు. మనం రీప్్లస్ చేయాలనుకుననా 

ఫోటోలను ఇలా   రీప్్లస్ టెంప్్లట్  ఆప్షను ఉపయోగంచి మారుచుకోవచ్చు.  

ఫోటోలు ఫిక్స్ అవుతాయ.  తరువాత మన క్రియేట్ చేస్తననా ఆల్బమ్  లో ఏ 

పోటలు ఉపయోగంచామో ‘వ్యే పికచుర్స్ ను కి్లక్ చేస్్త మనం ఏవి వాడామో 

అది చూపిస్తంది.  

చాలా మంది 12 × 36 ఆల్బమ్ స్ తయారు చేసా్తరు. దానిని 12 × 30 కి 

మారుచుకోవాలి.  అప్పడు మనం డిజైన్ చేసన షీట్ ను తగగాంచాలంటే అంతకు 

మందు క్రియేట్ చేసన డిజైన్ ను తగగాంచాలిస్ ఉంటుంది. అప్పడు మనకు 

షీట్ కంప్రెస్ అయ ఫోటోస్  సె్రెచ్ అయపోతాయ.  ఇలా సె్రెచ్ క్కుండా 

చేయాలి. చాలా టైమ్ పడుతుంది. మరియు ఫోటోల రిజల్యేషన్ లాస్ 

అవుతాయ.  ఈ సాఫ్ట్ వేర్ లో ఎడిట్ ఆల్బమ్  ఆప్షన్  ను కి్లక్ చేస్్త  మనకు 

నచిచున టెంప్్లట్  సైజ్ ప్టుట్కుని ఆల్బమ్  ఆప్షన్  లోకి వెళ్్ళ రీ సైజ్ ఆల్బమ్  పై 

కి్లక్ చేస్్త ఆటోమేటిక్ గా అంతకు మందు ఉపయోగంచిన ఫోటోలను 

డిలీట్ చేస లేటెసాట్గా ఉపోగాంచాలిస్న ఫోటోలను ఆయా ప్్లప్్లసెస్  

ఆటోమేటిక్గా రీప్్లస్ అవుతాయ. ఈ ప్రాసెస్ అంతా వితిన్ సెకన్లలో 

ఫోటోలన్నా క్యేపచుర్ అవుతూ ఆల్బమ్  డిజైన్ ఫినిష్ అవుతుంది. అలాగే ఈ 

సాఫ్ట్ వేర్  దా్వరా ఏఏ కొత్త ఆప్షన్ లు ఉన్నాయో తెలుసకుందాం..

మనం ఒక కొత్త ఆల్బమ్  టంప్్లటునా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే. 

ఫోటోషాప్  లోకి వెళ్్ళ, కొత్త డాకుయేమెంట్ తీసకుని సెలక్న్ తీసకోవాలి. 

ఇప్పుడు ఆల్బమ్  పాయంట్ లోని ఫోటోస్  ఆప్షన్  లోకి వెళ్్ళ, శాంపిల్ 

ఫోటోలపై కి్లక్ చేస్్త ఆటో మేటిక్ గా మనం ఫోటోషాప్  లో మనం తీసకుననా 

సెలక్న్ లో ఇన్ సెర్ట్ అవుతాయ.  వాటిపై ఏవైన్ మాస్కు  క్వాలనుకుంటే 

మాస్కు ఆప్షన్  లోకి వెళ్్ళ మాస్కు పై డబుల్ కి్లక్ చేస్్త మాస్కు అప్్్ల అవుతుంది. 

వీటిలో మాస్కు రీప్్లస్ ఆప్షన్ స్ కూడా ఉన్నాయ.  అలాగే ఫ్రేమ్ ఆప్షన్ స్ 

కూడా ఇదే విధంగా మారుచుకోవచ్చు. 


