
Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng 
xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu cùng 
chủ đề của tác giả khác. Tài liệu này bao gồm nhiều tài liệu nhỏ có cùng chủ 
đề bên trong nó. Phần nội dung bạn cần có thể nằm ở giữa hoặc ở cuối tài liệu 
này, hãy sử dụng chức năng Search để tìm chúng. 

Bạn có thể tham khảo nguồn tài liệu được dịch từ tiếng Anh tại đây:

http://mientayvn.com/Tai_lieu_da_dich.html

Thông tin liên hệ: 

Yahoo mail: thanhlam1910_2006@yahoo.com

Gmail: frbwrthes@gmail.com
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PHOTOSHOP CS 
 Hướng dẫn sử dụng cơ bản 

Nguồn: http://goo.gl/lHUpU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Photoshop: Thủ thuật làm mờ hậu cảnh của bức ảnh 
 Photoshop: Ghép 2 hình đơn giản làm một 
 Photoshop: Hướng dẫn sử dụng cơ bản 
 Photoshop: cách cuộn góc hình 
 Photoshop: Top 5 website cung cấp "chổi vẽ" miễn phí 
 Photoshop CS5 - Phần 1: Toolbox 
 Photoshop CS5 - Phần 2: Các Panel 
 Photoshop CS5 - Phần 3: Giới thiệu Layers 
 Photoshop CS5 - Phần 4: Các menu cơ bản 
 Photoshop CS5 - Phần 5: Chỉnh sửa ảnh 
 Photoshop CS5 - Phần 6: Nghệ thuật số 
 Photoshop CS5 - Phần 7: Thiết kế và trình bày với Type Character Panel 
 Photoshop CS5 - Phần 8: Menu Filters 
 Photoshop CS5 - Phần 9: Xóa bỏ những hình nền phức tạp trong Photoshop 
 Photoshop CS5 - Phần 10: Sử dụng Layer Mask và Vector Mask để xóa nền 
 Photoshop CS5 - Phần 11: Thay đổi màu sắc từ những bức ảnh đen trắng 
 Photoshop CS5 - Phần 12: Tạo hiệu ứng Light và Glow 
 Photoshop CS5 - Phần 13: Tạo hiệu ứng phản chiếu từ mặt nước 
 Photoshop CS5 - Phần 14: Tạo hiệu ứng vùng chuyển động 
 Photoshop CS5 - Phần 15: Xóa nếp nhăn bằng công cụ Healing Brush 
 Photoshop CS5 - Phần 16: Xóa đối tượng bất kỳ khỏi bức ảnh 
 Photoshop CS5 - Phần 17: Xử lý ảnh hàng loạt với Photoshop Actions 
 Photoshop CS5 - Phần 18: Tạo hiệu ứng ảnh lồng nhau 
 Photoshop CS5 - Phần 19: Tạo ảnh Out of bound 
 Photoshop CS5 - Phần 20: Tạo hình ảnh nắm đấm qua màn hình 
    Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 21: Tạo hiệu ứng gợn nước trong bức ảnh  
    Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 22: Giới thiệu về tính năng Fill Content Aware  
    Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 23: Tạo ảnh nghệ thuật  
    Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 24: Cài đặt, chia sẻ và sử dụng Photoshop Action  
    Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 25: Xóa bỏ ảnh nền tự động với Photoshop Action  
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    Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 26: Tạo hiệu ứng tia sét  
    Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 27: Tạo hiệu ứng Motion trên đối tượng bất kỳ  
    Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 28: Tạo bong bóng trong bức ảnh  
    Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 29: Tạo hiệu ứng phóng to trong bức ảnh  

 

Đồ họa là 1 lĩnh vực khó và rất phong phú, những ai yêu thích thiết kế Deisgn đều có thể thử sức 
mình trong lĩnh vực này ! và Những gì bạn cần cho cuộc thử sức đó là 1 kiến thức và 1 óc sáng tạo ( 
creative ).  
khả năng Creative của mổi người khác nhau nhưng kiến thức thì chỉ theo 1 hệ thống nhất định. 
Vì vậy hôm nay mình xin dùng những kinh nghiệm ít ỏi trong thời gian qua share cho mọi người hy 
vọng mọi người sẽ thích và làm tốt những gì bạn thích, bạn nghĩ...(ai biết rồi ngồi đó) 
 
Cái đầu tiên các bạn cần là 1 chương trình. Có rất nhiều chương trình để các bạn làm. Nhưng theo tui 
thì các bạn nên chọn SOFT của Adobe. thì tốt nhất. 
Hôm nay tui giới thiệu với các bạn trình PHOTOSHOP nhé: 
Tốt nhất và đây đủ công cụ các bạn nên xài CS trở lên: 
Link down Photoshop CS2:  
Serial: 1045-1302-5692-5842-1244-7027  
Ok. Vậy là xong phần chương trình nhé. 
 
Sau khi cài đặt các bạn sẻ thấy giao diện của Photoshop. 
Chúng ta làm quen từ đầu nhé. 
Bây giờ là tìm hiểu các MENU: 
Đầu tiên là File: (tui chỉ giới thiệu những cái cơ bản trực tiếp vào bài thực hành của các bạn thôi) 
File -> New = mở một tập tin mới. 
File -> Open = Mở file với tất cả các định dạng, jpg, psd, fif... (chỉ dùng cho trình này thôi) 
File -> Save for web = Lưu hình với định dang dùng cho web  
... 
Image -> Mode = chuyển đổi hệ màu 
Image -> Adjustments = tinh chỉnh màu sắc 
Image -> Rotate Canvas = Dùng để xay hình... 
... 
Layer -> = các thay đổi về lớp... 
... 
Select -> = liên qua đến vùng chọn 
... 
Filter -> hiệu ứng 
 
Giới thiệu nhóm công cụ (Tools) 
 
01.  Nhóm công cụ Marquee tạo vùng chọn hình chữ nhật, hình e-kip, vùng chọn rộng một hang, 
vùng chọn rộng một cột . 
02.  Coong cụ Move dịch chuyển vùng chọn, lớp, và đường gióng  
03. Công cụ Magic Wand chọn những vùng được tô màu tương tự nhau. 
04. Công cụ Crop xén bớt hình ảnh . 
05. Công cụ Slice tạo mảnh . 

06. Công cụ Slice Selection chọn mảnh . 
07. Công cụ Healing Brush dung họa tiết hoặc ảnh mẫu chấm sửa lỗi trên hình ảnh. 
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08.  Công cụ Patch chấm sửa vùng ảnh được chọn bằng một mẫu hình ảnh hoặc hoạ tiết . 
09. Công cụ Brush tạo nét vẽ bằng cọ vẽ (hiệu ứng vẽ bằng cọ) . 
10. Công cụ Pencil tạo nét vẽ có đường viền sắc nét . 
11. Công cụ Clone Stamp tô vẽ bằng bản sao của hình ảnh . 
12. Công cụ Pattern Stamp lấy một phần hình ảnh làm mầu tô  
13. Công cụ History Brush tô vẽ bằng bản sao trạng thái hoặc ảnh chụp nhanh được chọn vào cửa 
sổ hình ảnh hịên hành . 
14. Công cụ Art History Brush tô vẽ bằng những nét phác cách điệu, mô phỏng nhiều kiểu tô vẽ 
khác nhau, thông qua trạng thái hay ảnh chụp nhanh được chọn . 
15. Công cụ Eraser xoá pixel và phục hồi các phần ảnh về lại trạng thái đã lưu trước đó  
16.  Công cụ Background Eraser kéo xoá vùng ảnh thành trong suốt . 
 
17. Công cụ Magic Eraser xoá các vùng màu thuần thành trong suốt chỉ bằng một lần nhấp . 
18. Nhóm công cụ Gradient tạo hiệu ứng hoà trộn dạng đường thẳng (Linear), toả tròn (Radial), 
xiên (Angle), phản chiếu (Reflected), hình thoi (Diamond) giữa hai hay nhiều màu . 
19. Công cụ Paint Bucket tô đầy những vùng có màu tương tự nhau bằng màu mặt . 
20. Công cụ Custom Shape tạo hình dạng tuỳ biến được chọn từ danh sách hình dạng tuỳ biến  
21. Nhóm công cụ Annotations tạo chú thích nói và viết kèm theo hình ảnh . 
22. Công cụ Eyedroper lấy mẫu màu trong hình ảnh . 
23. Công cụ Measure đo khoảng cách, vị trí, và góc độ .  
24. Công cụ Hand di chuyển hình ảnh trong cửa sổ . 
25. Công cụ Zoom phóng lớn và thu nhỏ ảnh xem . 
 
Giao diện của Photoshop cơ bản như sau : 
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1.Các thanh ngang : 
 
-Thanh memu ngang nằm trên cùng giống như các phần mềm khác là danh mục các lệnh . 
 
-Thanh Option (thanh tuy chọn) nằm phía dưới thanh menu trình bầy các tuỳ chọn & thuộc tính của 
các công cụ . 
 
-Thanh Status (thanh trạng thái) nằm dưới cùng của màn hình Photoshop biểu diễn trạng thái của file 
ảnh & chức năng của công cụ hiện hành. 
 
2.Hộp công cụ (tool box): 
 
Là nơi chứa các công cụ của photoshop . 
 
Các công cụ được chia thành 3 nhóm : 
 
-Nhóm công cụ tạo vùng chọn và di chuyển . 
 
-Nhóm công cụ tô vẽ. 
 
-Nhóm công cụ tạo Path, cfhỉnh sửa Path & công cụ gõ text. 
 
Ngoài các công cụ kể trên tool box còn chứa các phím chuyển đổi qua lại giữa các chế độ làm việc & 
2 ô mầu Foreground, Background. 
 
3.Các nhóm bảng (palettes): 
 
Đây là nhóm dùng để quản lý hình ảnh & các tính chất khác của file ảnh . 
 
Gồm các bảng sau : 
 
-Nhóm 1 : 
 
+Bảng Navigato quản lýviệc xem ảnh . 
 
+Bảng info thông tin về mầu sắc & toạ độ của điểm mà con trỏ đặt tới.  
 
+Bảng Histogam biểu dồ đo điểm ảnh. 
 
-Nhóm 2 : 
 
+Bảng Color quản lý về mầu sắc. 
 
+Bảng Swatches quản lý mầu cho sẵn. 
 
+Bảng Styles quản lý hiệu ứng cho sẵn. 
 
-Nhóm 3 : 
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+ History quản lý thao tác đã làm đối với file ảnh. 
 
+Acions quản lý các thao tác tự động. 
 
-Nhóm 4 : 
 
+Layer quản lý về lớp. 
 
+Channel quản lýcác kênh mầu. 
 
+Path quản lý về path 
 
Giới thiệu sơ lược các bộ lọc Photoshop và nguyên tắc sử dụng 
 
Đến phiên bản CS2, Adobe Photoshop càng tỏ rõ ngôi vị vững chắc của nó trong lĩnh vực thiết kế đồ 
hoạ. "Thành thạo Photoshop" luôn là điều kiện hàng đầu đặt ra cho mỗi ứng cử viên đồ hoạ máy tính 
ngày nay. Khả năng hiệu chỉnh ảnh và tạo hiệu ứng nghệ thuật của photoshop vẫn là số một, chỉ có 
khác là ngày càng trở nên hiệu quả hơn do không ngừng được cải thiện qua từng phiên bản. 
 
Một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất tạo nên sức mạnh "thiên hạ vô địch" ở photoshop chính 
là bộ lọc (filter). Là công cụ đa năng và đầy quyền lực, bộ lọc cho phép người dùng chỉnh sửa hình 
ảnh với đủ các loại hiệu ứng: quẹt nhè - làm sắc nét, chạm nổi - khắc chìm, thêm nhiễu - khử vết, tạo 
quầng sáng - bóng đổ v.v.. Người dùng photoshop chuyên nghiệp, cũng như muốn trở thành chuyên 
nghiệp, nhất thiết phải nắm vững đặc điểm của từng bộ lọc và áp dụng chúng hiệu quả. 
 
Giới thiệu sơ lược về bộ lọc trong Photoshop 
 
"Tài sản riêng" của photoshop gồm 97 bộ lọc (nói là tài sản riêng vì nó là số bộ lọc do Adobe thiết kế 
và tích hợp vào chương trình, ngoài ra còn có vô số bộ lọc bên thứ ba, do nhiều nguồn khác cung cấp 
để sử dụng trong photoshop). Số bộ lọc riêng của Adobe Photoshop được xếp vào 13 hạng mục liệt 
kê trên menu Filter, và sẽ được trình bày chi tiết từng bộ lọc một. 
 
-- Nhóm bộ lọc Artistic -- 
Colored Pencil 
Cutout 
Dry Brush 
Film Grain 
Fresco 
Neon Glow 
Paint Daubs 
Palette Knife 
Plastic Wrap 
Poster Edges 
Rough Pastels 
Smudge Stick 
Sponge 
Underpainting 
Watercolor 
 
-- Nhóm bộ lọc Blur -- 
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Blur 
Blur More 
Gaussion Blur 
Motion Blur 
Radial Blur 
Sman Blur 
 
-- Nhóm bộ lọc Brush Strokes -- 
Accented Edges 
Angled Strokes 
Crosshatch 
Dark Strokes 
Ink Outline 
Spatter 
Sprayed Strokes 
Sumi-e 
 
-- Nhóm bộ lọc Distort -- 
Diffuse Glow 
Displace 
Glass 
Ocean Ripple 
Pinch 
Polar Coordinates 
Ripple 
Shear 
Spherize 
Twirl 
Wave 
ZigZag 
 
-- Nhóm bộ lọc Noise -- 
Add Noise 
Despeckle 
Dust & Scratches 
Median 
 
-- Nhóm bộ lọc Pixelate -- 
Color Halftone 
Crystallize 
Facet 
Fragment 
Mezzotint 
Mosaic 
Pointillize 
 
-- Nhóm bộ lọc Render -- 
Clouds 
Diffference Clouds 
Lens Flare 



7 
 

Lighting Effects 
Texture Fill 
 
-- Nhóm bộ lọc Sharpen -- 
Sharpen 
Sharpen More 
Sharpen Edges 
Unsharp Mask 
 
-- Nhóm bộ lọc Stetch -- 
Bas Relief 
Charcoal 
Chalk & Charcoal 
Chrome 
Conté Crayon 
Graphic Pen 
Halftone Pattern 
Note Paper 
Photocopy 
Plaster 
Reticulation 
Stamp 
Torn Edges 
Water-Paper 
 
-- Nhóm bộ lọc Stylize -- 
Diffuse 
Emboss 
Extrude 
Find Edges 
Glowing Edges 
Solarize 
Tiles 
Trace Contour 
Wind 
 
-- Nhóm bộ lọc Texture -- 
Craquelure 
Grain 
Mosaic Tiles 
Patchwork 
Stained Glass 
Texture 
 
-- Nhóm bộ lọc Video -- 
De-interlace 
NTSC Color 
 
-- Nhóm bộ lọc còn lại ( Other ) 
Custom 
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High Pass 
Minimum 
Maximum 
Offset 
 
Các nguyên tắc sử dụng bộ lọc 
Photoshop dùng bộ lọc để thay đổi dữ liệu hình ảnh theo nhiều phương pháp khác nhau. Ví dụ, thay 
vì dùng công cụ Blur trên phần lớn hình ảnh, bạn có thể dùng một trong các bộ lọc Blur và thay đổi 
mọi điểm ảnh trong vùng chọn của bạn chỉ một lần. Bạn có thể thay đổi hiệu ứng chiếu sáng trong 
hình ảnh bằng cách sử dụng bộ lọc Lighting Effects, hoặc bổ sung một chút màu ngẫu nhiên cho hình 
ảnh với bộ lọc add noise ... Và thế là bạn đã nắm được khái niệm rồi đấy. 
 
Tuy cũng có bộ lọc này hữu dụng hơn bộ lọc khác.Thật sự bạn rất cần làm việc với bộ lọc để khám 
phá đầy đủ tiềm năng của chúng. Bộ lọc là một lĩnh vực nơi bạn không thể "tuân thủ theo nguyên tắc" 
được. Mặc dù mỗi bộ lọc đều được thiết kể để đạt hiệu ứng tốt nhất, nhưng thật ra cách dùng sáng tạo 
nhất của bạn chỉ nảy sinh khi bạn sử dụng "sai" bộ lọc. 
 
* Mách nước: bạn nên dùng thời gian để thử nghiệm với các bộ lọc. Sau đó, đưa ra nhận xét về cách 
thực tạo một hiệu ứng nào đó, và nhập vào trường Caption của lệnh File -> File Info. Những nhận xét 
này đi kèm hình ảnh sẽ giúp bạn ghi nhớ những điều đã làm). 
 
Không ai có thể áp đặt luật lệ sử dụng bộ lọc cho bạn. "Cảnh sát bộ lọc" sẽ không đình chỉ công việc 
làm của bạn nếu như bạn có vi phạm một nguyên tắc sử dụng bộ lọc nào đó. Tuy nhiên, có nhiều 
phương pháp đạt hiệu quả cao hơn - hoặc thấp hơn - để tiếp cận việc sử dụng các bộ lọc. Dưới đây là 
một số đề nghị: 
 
-- Biết rõ về bộ lọc -- 
Bạn hãy thử nghiệm với các bộ lọc đủ để có cảm nhận tốt về những điều chúng có thể làm.Bạn thấy 
rằng bạn có một số bộ lọc "ưa thích nhất". 
 
-- Mỗi tuần lại nắm vững một bộ lọc mới – 
 
(Điều này sẽ làm cho bạn mất gần hai năm). Thử nghiệm với bộ lọc mới, trước hết dùng các xác lập 
mặc định. Kế đó, thử nghiệm những xác lập thấp nhất và cao nhất cho công cụ điều khiển. Xem xét 
các xác lập ở khoảng giữa sẽ tạo hiệu ứng nào. Nếu có nhiều công cụ điều khiển, hãy kéo một cái lên 
cao và một cái xuống thấp. Đảo lại các xác lập này. Xem mức độ thay đổi các kết quả.Thay vì dùng 
lệnh Undo, bạn nên làm việc với một ảnh tương đối nhỏ và giữ bản sao của bản gốc. Nên ghi lại mọi 
xác lập bạn thực sự thích thú. 
 
-- Áp dụng bộ lọc cho lớp -- 
Trước khi áp dụng một bộ lọc, cần đặt vùng chọn lên một lớp và áp dụng bộ lọc cho lớp đó. Điều này 
cho phép bạn hoà trộn (blend) bộ lọc đó vào hình ảnh nếu không muốn bộ lọc đạt cường độ tối đa, 
hoặc thay đổi chế độ Blending. Nó còn cho phép bạn thay đổi quyết định ở bất kỳ thời điểm nào 
trong quá trình thiết kế. 
 
-- Thử nghiệm với lệnh Fade ... – 
 
Lệnh Filter -> Fade là lệnh rất mới trong Photoshop. Nó cho phép bạn chỉ giữ một tỷ lệ phần trăm 
hiệu ứng lọc được áp dụng va thay đổi chế độ Blending. Đây là một đặc tính mới rất tuyệt. Nó làm 
giúp bạn mọi công việc vốn được thực hiện bởi quá trình lọc lớp, ngoại trừ bạn cảm thấy hài lòng sau 
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khi làm xong việc.Bạn không thể thay đổi ý tưởng qua lệnh Undo. 
 
-- Lọc trong một kênh đơn lẻ để có được hiệu ứng đặc biệt -- 
Một số bộ lọc có thể được áp dụng cho một kênh đơn lẻ trong một lần. Bạn có thể nhận được vài hiệu 
ứng rất thú vị bằng cách áp dụng bộ lọc chỉ cho một kênh Green chẳng hạn. 
 
-- Lọc kênh Alpha và dùng kênh này làm mặt nạ vùng chọn – 
 
Bạn có thể nhận được kết quả gây ấn tượng, bằng cách áp dụng bộ lọc cho dữ liệu trong kênh Alpha 
(ví dụ, phiên bản grayscale của hình ảnh ). Sau đó dùng kênh này làm vùng chọn và áp dụng bộ lọc 
khác cho toàn bộ hình ảnh qua vùng chọn đó. Bộ lọc Crystallize đặc biệt có hiểu quả đối với kỹ thuật 
này. 
 
-- Dùng sai bộ lọc -- 
Xem thử điều gì xảy ra khi bạn phá vỡ các nguyên tắc. Đôi lúc bạn lại có thể nhận được các hiệu ứng 
đặc biệt tuyệt vời khi áp dụng bộ lọc qua những xác lập mà trong các trường hợp khác có thể là 
không thích hợp. 
 
-- Hãy suy nghi về "đa ứng dụng" -- 
Kỹ thuật khác tạo hiệu ứng đặc biệt là áp dụng lại cùng bộ lọc cho một vùng chọn ít nhất vài lần. 
Điều này đặc biệt thích hợp với nhóm bộ lọc one-Step. Tuy nhiên kỹ thuật này cung có thể có tác 
dụng với nhiều bộ lọc. Bạn cung có thể thử lọc lại vùng chọn với cùng bộ lọc,các xác lập khác 
nhau,hoặc một bộ lọc hoàn toàn khác. 
 
-- Làm cho hiệu ứng lọc trở thành hiệu ứng đặc trưng của chính bạn -- 
Đây chỉ là quan niệm về tính đạo đức trong công việc theo kiểu Thanh giáo mà thôi ! Bạn có cảm 
thấy rằng việc sử dụng bộ lọc một hiệu ứng, chẳng hạn bộ lọc Colored Pencil là một việc làm lừa 
đảo. Nếu chỉ lọc một hình ảnh và nói "Tốt rồi, bây giờ đó là nghệ thuật", điều đó không chỉ không 
chính xác mà còn dường như là không đúng .. Mà nếu quả đó là nghệ thuật, thì cũng không phải là 
nghệ thuật của bạn. Bạn có thể tạo một hiệu ứng lọc mang nét đặc trưng riêng bằng cách thay đổi chế 
độ Blending, bổ sung những hoạ tiết riêng của bạn và kết hợp các hiệu ứng. Tất nhiên phải tuân thủ 
chặt chẽ các hướng dẫn thực hiện thì sau đó bạn mới có thể phát huy được óc sáng tạo của chính 
mình. Bạn sẽ phát triển tính nghệ thuật nếu tìm được cách phối hợp bộ lọc thành phong cách cho 
riêng mình. 
 
-- Tuân theo một giới hạn -- 
Một số bộ lọc rất đặc biệt và dễ nhận biết. Đặc biệt với bộ lọc thuộc tập hợp Adobe Gallery Efffects 
của thuở ban đầu, bạn chỉ cần đảm bảo chúng không xung đột với nhau một cách rõ rệt trong hình 
ảnh đã lọc. Ảnh lọc quá mức sẽ tựa như một bộ lấy mẫu. Các bộ lấy mẫu là một thứ giáo cụ tuyệt vời, 
nhưng chúng hiếm khi là nghệ thuật. Hãy để bộ lọc hỗ trợ mục đích nghệ thuật của hình ảnh. 
 
Sử dụng bộ lọc Photoshop 
Như đã nói, không tính đến những bộ lọc "bên thứ ba", bản thân photoshop có đến 98 bộ lọc riêng, 
xếp thành 13 hạng mục: Artistic, Blur, Brush, Strokes, Distort, Noise, Pixelate, Render, Sharpen, 
Sketch, Stylize, Texture, Video và Others gồm những bộ lọc không có cùng đặc điểm - truy cập từ 
menu Filter. Phần này sẽ lần lượt giới thiệu từng bộ lọc theo từng nhóm, có kèm theo thông tin hướng 
dẫn sử dụng. 
 
Kiểu bộ lọc: 
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Có ba kiểu bộ lọc chính 
 
-- Bộ lọc một bước ( one Step Filter ) -- 
Áp dụng bộ lọc không có sự điều khiển của người dùng. Ví dụ bộ lọc Blur, làm nhoè các điểm ảnh 
trong hình ảnh để màu trong mỗi điểm ảnh trở nên hơi gần hơn với màu của các điểm ảnh gần nó 
nhất. Bạn không thể định rõ mức độ nhoè bạn muốn có cho điểm ảnh đó. Bạn chọn tên bộ lọc từ 
menu, bộ lọc thực hiện công việc của nó, và thế là xong. Bạn có thể áp dụng bộ lọc đó nhiều lần 
nhưng kết quả lọc lần đầu so với lần sau đều như nhau và bạn không thể thay đổi. Có thể tìm thấy bộ 
lọc loại này trong menu Filter do chúng không có các dấu ( ... ) theo sau tên. 
 
-- Bộ lọc tham số ( Parameter Filter ) -- 
Cho bạn các lựa chọn. Bạn cần cài đặt các con trượt hoặc công cụ điều khiển để định rõ công việc mà 
bộ lọc sẽ thực hiện. Hầu hết bộ lọc cài sẵn trong photoshop là thuộc kiểu này. 
 
-- Bộ lọc ứng dụng mini ( Mini-application Filter ) -- 
Là bộ lọc cho phép người sử dụng lưu và gọi lại các xác lập, tạo ra môi trường riêng bên trong 
photoshop. Nhiều bộ lọc của bên thứ ba (tức bộ lọc không do Adobe chế tạo mà phải đặt mua riêng) 
là bộ lọc ứng dụng mini, còn bộ lọc gốc photoshop thì không thuộc loại này. 
 
Loại bộ lọc: 
 
Các bộ lọc có thể được phân chia thành nhiều loại chung. Hai loại cơ bản nhất là Production và 
Special Effects. Bộ lọc hướng dẫn sản xuất dùng để chỉnh màu hoặc hiệu chỉnh tiêu điểm giúp chuẩn 
bị hình ảnh để in. Bộ lọc hiệu ứng đặc biệt thay đổi hình ảnh theo cách thức không hiện thực. Loại 
này còn được chia nhỏ thành những loại sau : 
 
-- Pre-Press -- Bộ lọc giúp chuẩn bị hình ảnh để in ra 
-- Special Effects -- 
Mục đích là thay đổi hình ảnh theo chiều hướng nghệ thuật hơn là hiện thực 
-- Color Change -- Bộ lọc thay đổi các giá trị màu trong hình ảnh 
-- Deformation -- Bộ lọc thay đổi hình học của các hình ảnh bằng cách uốn, vặn, thu nhỏ ... 
-- Displacement -- Sử dụng hình ảnh khác hoặc một thuật toán cài sẵn làm ánh xạ để điều khiển sự 
biến dạng của ảnh gốc. Làm cho hình ảnh đó có dáng vẻ tựa như được chiếu qua kiểu bề mặt khác, 
chẳng hạn nước hoặc thuỷ tinh. 
-- Destructive -- Bộ lọc thay thế hình ảnh với hiệu ứng riêng: hình ảnh gốc không tác động đến kết 
quả lọc 
-- Distressed -- Hình ảnh gốc thay dổi hiệu ứng bộ lọ, nhưng hình ảnh được lọc không dễ nhận biết 
được 
-- Focus -- Bộ lọc thay đổi tiêu điểm của hình ảnh,làm cho ảnh sắc nét hoặc nhoè hơn. 
-- Stylizing -- Bộ lọc tạo hiệu ứng hơi trừu tượng và tạo phiên bản cách điệu hoá của ảnh gốc. 
-- Texture -- Bộ lọc tạo hoa văn bề mặt ( gọi là mẫu kết cấu ) 
-- 3D -- Bộ lọc tạo chiều thứ ba trong hình ảnh 
Một số bọ lọc có thể thuộc nhiều loại."Special Effects" và Pre-Press là chủ đích hơn là kết quả. 
Chúng được dùng kết hợp với các loại khác trên biểu đồ. 
 
Chế độ màu được chấp nhận: 
 
Bộ lọc có thể làm việc trên chế độ RGB,Grayscale, CMYK, hoặc chế độ màu Lab - hoặc chỉ trên một 
vài chế độ trong số đó. Vị trí này trên biểu đồ cho bạn biết bộ lọc đang bàn có thể hoạt động trên chế 
độ màu nào. Hình ảnh trong chế độ Bitmap hoặc Indexed Color không thể lọc được. 
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Kiểu xem trước: 
Sẽ luôn luôn hữu ích khi có khả năng xem xét hiệu ứng lọc trước khi quyết định áp dụng bộ lọc đó 
vào hình ảnh. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn dùng bộ lọc tham số, bởi lẽ nó giúp bạn lựa chọn 
các xác lập thích hợp và rút ngắn thời gian thi hành. Nhiều bộ lọc của Photoshop có khung xem trước 
- tức vùng trong hộp thoại của bộ lọc đang sử dụng cho phép bạn xem những gì xảy ra khi áp dụng bộ 
lọc đó. Các bộ lọc one-Step không có khung xem trước. Dưới đây là một số kiểu xem trước của bộ 
lọc: 
 
-- Không có ( none ) -- Bộ lọc không có khung xem trước 
-- Một phần ( Small Filter Preview ) -- Có một vùng nhỏ trong hộp thoại hiển thị một phần nhỏ của 
hình ảnh khi được áp dụng bộ lọc. 
-- Toàn phần ( Full Filter Preview ) -- Ngoài khung xem trước nhỏ,bạn có thể xem các kết quả ảnh 
trên ảnh gốc. Cả khung xem trước nhỏ và ảnh gốc đều được cập nhật khi bạn thay đổi các xác lập 
tham số. 
-- Khung dây ( Wireframe Preview ) -- Sơ đồ biểu thị đường dẫn biến dạng sẽ được dùng để lọc 
hình ảnh bạn không xem được màu hoặc dữ liệu hình ảnh. 
 
Phụ thuộc dữ liệu: 
 
Trên biễu đồ cột này có dạng "Có/không". Có nếu bộ lọc đó thuộc loại phụ thuộc dữ liệu và chỉ có 
thể hoạt động trong một hình ảnh khác với hình ảnh trang (Blank Image). Việc lọc một hình ảnh 
trống (có màu thuần) với bộ lọc phụ thuộc dữ liệu sẽ không gây thay đổi trên hình ảnh đó. Một bộ lọc 
độc lập với dữ liệu ("không") sẽ tạo ra một kết quả ngay cả nếu hình ảnh hoàn toàn trắng. Một số bộ 
lọc độc lập với dữ liệu chỉ làm việc nếu hình ảnh không phải màu trắng: bộ lọc Clouds là mộ lọc duy 
nhất tạo kết quả trên lớp hoàn toàn trong suốt. Những bộ lọc khác ít nhất phải có các điểm ảnh để làm 
việc trên đó (và bạn sẽ phạm lỗi nếu cố tình áp dụng loại bộ lọc này trên lớp trong suốt). 
 
Phụ thuộc màu 
 
Đây cũng là cột có dạng "Có/không" khác "không" có nghĩa là màu Blackground và màu Foreground 
đã chọn từ ToolBox là màu nào cũng được,không thành vấn đề. "Có" có nghĩa là bộ lọc sử dụng hoặc 
màu Foreground hoặc Background hoặc cả hai như một phần của hiệu. 
 
Thay đổi màu và mặt tiền : Lúc nào photoshop cũng có 2 màu hoạt động -- màu mặt tiền và màu 
nền . Nhắp mô màu Foreground Color hoặc Background trong bản chọn Tool,nhắp móc trượt để chọn 
một màu , nhắp trong trường màu để chọn các phiên bản nhạt hay sẫn hơn của độ màu đó . OK 
 
Chọn một màu trong ảnh : Tự tay pha màu không phải là cách dễ nhất để pha một màu mới . Nhắp 
công cụ Eyedropper ( ống nhỏ mắt ) trên bảng Tool , nhắp trong ảnh để lựa một màu mặt tiền hoặc 
Alt+nhắp trong ảnh để lựa màu nền ... 
 
Chọn màu điểm : Chọn Window,Show Channels để mở bản chọn Channels , Ctrt+nhắp nút Channel 
nhắp mô màu Color để mở Color Picker . Chọn một sổ mô màu và một màu , rồi nhắp và kéo trong 
vùng ô màu để chọn một màu . Nhắp OK trong Color Picker , nhắp OK , trong New Spot Channel 
 
Dùng bảng chọn Color : Nếu thường xuyên dổi màu , cách nhanh nhất là dùng bảng chọn Color . 
Chọn Window,Show Color , chọn một chế độ màu từ lệnh đơn bản chọn màu có hình Tam Gíac , nếu 
chưa được nên bật , nhắp mô màu mặt tiền ( foreground swatch ) rồi pha một màu mặt tiền . Nhắp mô 
màu nền pha một màu nền .... 
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Xem trước kết xuất CMYK In ấn: Chọn View, Preview, CMYK hoặc nhấn Ctrl+Y để bật chế độ 
xem trước ... 
 
Thay màu : Đây là một cách để thực tập vài trò ma thuật nổi tiếng của photoshop Với lệnh Replace 
Color . Chọn Image, Adjust,Replace Color . với công cụ ống nhỏ mắt dấu cộng , nhắp và kéo trong 
ảnh để lựa các màu muốn thay đổi , kéo móc trượt Fuzziness để điều chỉnh các màu sẽ lựa . kéo móc 
trượt Hue,Saturtion, và Lightness để thay đổi màu đó , và OK .. 
 
Tạo một khuôn mẫu liền lạc : Có thể các khuôn mẩu ( patterns ) lặp lại làm nền trang Web , Chọn 
Filer,Other,Offset . Nhập các giá trị Horizontal và Vertical khoảng phân nữa kích cở ảnh . nhắp nút 
radio Wrap Around,nhắp OK . Dùng các công cụ Smudge,Rubber Stamp và Airbrush để trau chuốt 
các đường mép cứng ... Chọn Select,All hoặc nhấn Ctrl+A Nhấn Ctrl+F để áp dụng lại bộ lộc Offset 
dọn dẹp các mép cứng còn lại tại tâm ảnh . Lựa tất cả Ctrt+A rồi chọn Edit,Define Pattern . 
 
Tô màu một vùng bằng khuôn mẫu : Dùng khuôn mẫu để tô một vùng thường đơn giản hơn nhiều 
so với việc tạo khuôn mẫu từ đầu . Lựa vùng muốn tô Chọn Edit,Fill hoặc nhấn Shift+Delete . Chọn 
Pattern từ lệnh đơn trồi Use . nhấp số phần trăm Opacity , chọn giá trị Mode rồi OK . 
 
Chuyển đổi ảnh màu thành cấp độ xám : Trên thế giới , không thiếu gì ảnh màu được in theo cấp độ 
xám thay vì in màu . Nếu gặp tình huống này ta nên chuyển đổi ảnh trong photoshop . Chọn Image , 
Mode , Grayacale . Nhấp Ok .... 
 
Tạo ảnh 2 tông : Chúng bao gồm các ảnh xám nhưng tăng chi tiết và độ ấm cho đến các ảnh có màu 
xắc rỏ rệt . các biến thể của ảnh hai tông là : 3 tông , 4 tông và dùng 3 hay 4 mực . Nếu là ảnh màu , 
chọn Image,Mode,Grayscale rồi OK . chọn Image,Mode,Duotone . chọn Type từ lệnh đơn đang hiện 
ra , với từng màu mực , nhắp mô màu để chọn một màu . Chỉ định 1 màu trong Color Picker rồi OK . 
với từng màu mực nhắp mô đường cong điều chỉnh độ phủ mực . Kéo đường cong , đồng thời xem kỹ 
cửa sổ màu , để điều chỉnh lượng mực dùng cho từng cấp độ xám . OK . Nhấp OK trong hộp thoại 
Duotone Option để áp dụng chế độ 2 tông ...  
 
 

Thủ thuật làm mờ hậu cảnh của bức ảnh 
 
Một bức ảnh có quá nhiều chi tiết sẽ làm người xem rối mắt, khó tập trung vào tiêu điểm. Bạn 
có thể dùng Photoshop làm mờ hậu cảnh để chi tiết quan trọng được nổi bật chỉ với vài thao tác 
đơn giản sau đây: 
 
Trong giao diện chính của Photoshop, chọn File -> Open để mở bức ảnh cần thực hiện. Trong bảng 
Layers, bấm phải chuột vào layer Background, chọn Duplicate layer để nhân bản layer này. Layer 
mới có tên mặc định là Background copy, bạn nhấn chuột trái vào layer mới để có thể thực hiện các 
thao tác trên nó.  
Từ thanh menu chọn Filter -> Blur -> Gaussian Blur. Tại hộp thoại Gaussian Blur, chọn thông số 
Radius cho phù hợp với bức ảnh và ý thích của mình. Thông số này càng cao thì layer Background 
copy sẽ càng mờ. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp việc điều chỉnh thông số Radius với hai thông số 
Opacity và Fill trong bảng Layers để độ mờ của bức ảnh vừa ý hơn. 
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Tiếp theo, chọn Eraser Tool từ thanh công cụ Tools. Sử dụng công cụ này, bạn rê chuột lên chi tiết 
cần làm nổi bật để bôi bỏ phần này đi. Trên thanh Options, chọn kích thước brush cho phù hợp với 
chi tiết để thao tác dễ dàng hơn. Ngoài ra, để tránh bị lem ra ngoài, bạn nên tắt layer Background đi, 
chọn công cụ Zoom Tool phóng to lên rồi bôi. Khi thực hiện xong thì bật lại layer Background.  
 

 



14 
 

Đến đây, về cơ bản bạn đã thực hiện xong. Tuy nhiên, nếu muốn tác phẩm trông thật hơn, chọn Filter 
-> Blur -> Blur. Sau đó, chọn công cụ Blur Tool rồi rê chuột vào phần rìa giữa phần ảnh nổi bật và 
phần hậu cảnh để làm "mềm" đi vùng "biên giới" này.  
 

 
Ảnh trước khi chỉnh sửa. 

 
Ảnh sau khi chỉnh sửa. 

Bạn cũng có thể vận dụng cách làm này để làm mờ đi những chi tiết không thẩm mỹ hoặc phản cảm 
trong ảnh. 

Độc giả Lê Minh Quân 
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Photoshop: Ghép 2 hình đơn giản làm một 

Hãy tưởng tượng, bạn của bạn vừa mới đi thăm quan. Cảnh ở đó thật đẹp, và tất nhiên bạn cũng 
không quên lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm đó bằng chiếc máy ảnh kỹ thuật số của bạn. Hơn 100 
tấm ảnh được copy vào máy tính. "Trời, trong số 100 ảnh đó, có rất nhiều ảnh bạn muốn ghép chúng 
lại làm 1 để tạo nên không gian rộng hơn cho hình bạn chụp. Phải làm thế nào đây?". 
 
Thực ra có rất nhiều cách hòa trộn 2 hình lại với nhau, mỗi tình huống khác nhau mà bạn sẽ phải sử 
dụng phương pháp khác nhau. Trong bài thực hành này , tôi chỉ đưa ra một phương pháp đơn giản 
nhất, nhưng không kém phần hiệu quả để giúp bạn hoàn thành việc đó.  
 
Bước 1: Khởi động Photoshop CS, mở 2 ảnh mà bạn có ý định ghép chúng làm một.  
Ở đây tôi đưa ra 2 hình sau: hue.jpg, hocsinh.jpg 
 

 
Hình 1 
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Hình 2 
Chú ý: bạn phải chọn 2 hình có gam mầu tương ứng với nhau. Nếu 1 trong 2 ảnh khác nhau về mầu 
gam mầu quá, bạn sẽ phải tiến hành căn chỉnh mầu sao cho 2 hình phù hợp với nhau.  
 
Bước 2: Ctrl + N để tạo một document mới. Nhưng trước khi thực hiện bước này, bạn nên kiểm 
tra xem kích thước của 2 ảnh gốc để đặt kích thước phù hợp cho document mới. 
Trong bài thực hành này, tôi đặt document mới có kích thước: 600 x 240 pixels, Background: #ffffff 
(mầu trắng)  
 
Bước 3: Dùng các công cụ Crop hay Marquee để cắt lấy những góc cạnh phù hợp nhất của 2 
ảnh theo ý bạn. 
 

 
Hình 3 

Bước 4: Copy lần lượt các hình hue.jpg, hocsinh.jpg sang document mới. 
 

 
Hình 4 
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Đặt tên cho các layer: anh Hue, Hoc sinh. 
 

 
Hình 5 

Bước 5: Hòa trộn 2 hình.  
Chú ý: cách sắp xếp các layer trước và sau rất quan trọng. nó quyết định xem bạn đang có ý định hòa 
trộn Layer nào lên layer nào để cho hình được tự nhiên.  
Ví dụ này, tôi sắp xếp Layer "hoc sinh" lên trên Layer "Hue"  
Công việc tiếp theo của tôi bây giờ là làm mờ Layer "hoc sinh".  
- Click chuột chọn Layer hoc sinh 
 

 
Hình 6 

 
- Dùng Rectangular Marquee, hay Elliptical Marquee chọn Feather: 20-50 px, tùy theo góc cạnh và 
độ lớn của hình. 
Bao quanh những góc muốn xóa trên layer "hoc sinh" 
 

 
Hình 7 



18 
 

- Delete các vùng đã chọn.  
- Lặp lại các bước chọn và xóa những góc ảnh theo ý bạn. đến khi bạn cảm thấy 2 hình đã tương đối 
hòa trộn. 
 

 
Hình 8: Kết quả cuối cùng 

Kết quả này vẫn chưa phải là một hình hoàn thiện. Chúng ta sẽ cần phải hiệu chỉnh tương đối gam 
mầu của hình hocsinh.jpg sao cho hợp với hình hue.jpg. Nhưng cách căn chỉnh mầu trong PS như thế 
nào, tôi sẽ giới thiệu với các bạn trong những bài sau.  
 
Ví dụ 2: Trong ví dụ này, tôi bỏ qua các bước 1- 4. Mục đích giúp các bạn sử dụng tốt hơn công 
cụ marquee làm mờ những Layer khi cần thiết và tại sao có những trường hợp bạn phải xóa 
mờ dần cả 2 layer.  
- Tôi có: 2 Layer "sen 1" và "sen 2" trên cùng một document mới (500 x 250 px) 
 

 
Hình 9 

Bước 5: Làm mờ layer sen 2.  
- Click chọn layer sen 2 

 
Hình 10 
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- Dùng Rectangular Marquee, đặt Feather: 30px (độ Feather này tăng giảm theo kích thước ảnh, và 
vùng lựa chọn ảnh) 
 

 
Hình 11 

- Delete vùng chọn  
- Lập lại nhiều lần bước 5 -> Kết quả 
 

 
Hình 12 

 
Chắc bạn đang thắc mắc, vì bạn nhìn thấy một đường mờ ngăn cách giữ 2 hình. Đừng lo lắng ! Đó là 
viền của hình sen 1. Giờ ta sẽ tiến hành làm mờ layer sen 1.  
 
Bước 6: Làm mờ layer sen 1  
- Click chọn layer sen 1 

 
Hình 13 
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- Tiếp theo bạn cũng dùng Rectangular marquee thực hiện các bước xóa như Bước 5 (nhưng bạn phải 
thật nhớ tăng giảm Feather sao cho phù hợp với kích thước ảnh.)  
Kết quả cuối cùng bạn sẽ thấy. 
 

 
Hình 14 

Websoft Chúc bạn thành công! 

 
Photoshop: cách cuộn góc hình 
 

Mở một file ảnh muốn thực hiện ở chế độ màu RGB 
 
- Nhấn P để chọn công cụ Pen Tool, vẽ path giống như hình 1 
 

 
 
- Trong hộp thoại Path, double-click vào tên Work Path, Save Path với tên Path 1 
 
- Nhấn G để chọn công cụ Gradient, trên thanh tùy chọn, click vào mẫu gradient để mở hộp thoại 
Gradient Editor  
- Trong hộp thoại Gradient Editor double-click vào điểm định màu bên trái và chọn thông số màu K 
là 60%. Tương tự, với điểm định màu bên phải chọn thông số màu K là 15% (hình 2) 
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- Click chọn điểm định màu bên trái rồi nhấn giữ phím Alt kéo nó gần về phía điểm định màu bên 
phải 
 
- Tương tự, chọn điểm định màu bên phải rồi nhấn giữ phím Alt kéo nó sát về phía điểm định màu 
bên trái như hình 3 
 

 
 
- Trong bảâng Layers, click chọn nút Create a New Layer để tạo một Layer mới đặt tên Layer 1 
 
- Trong bảng Paths, nhấn phím Ctrl và click vào Path 1 để tạo vùng chọn từ đường path (hình 4) 
 

 
 
- Nhấn G để chọn công cụ Gradient, vẽ một gradient từ phải sang trái (hình 5) 
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- Tạo một layer mới đặt tên Layer 2 
 
- Chọn công cụ Gradient, trên thanh tùy chọn click nút hình tam giác quay xuống dưới để mở hộp 
thoại Gradient Picker, trong hộp thoại chọn Foreground To Transparent và vẽ một gradient từ phải 
sang trái (hình 6) 
 

 
 
- Trong bảng layer, kéo Layer 2 xuống phía dưới Layer 1 
 
- Bỏ bớt vùng chọn cho giống hình 7 
 

 
 
- Nhấn Ctrl + T 
 
- Nhấn Ctrl + Shift, chọn handle ở góc trên bên trái kéo về phía trái góc trên của ảnh (hình 8) 
 

 
 
- Nhấn Ctrl + D 
 
- Chọn Filter - Blur - Gaussian Blur, với thông số: 10 Radius 



23 
 

 
- Trong bảng Layers, chọn Layer 2 thay đổi Opacity thành 70% 
 
- Nhấn giữ Ctrl và click vào Layer 1 
 
- Chọn công cụ Lasso Tool vẽ thêm phần bên phải của ảnh (hình 9) 
 

 
 
- Trong bảng Layers, chọn Layer Background bấm Delete 
 
Ta được kết quả như hình 10. 
 

 
 
Photoshop: Top 5 website cung cấp "chổi vẽ" miễn phí 
 

Là một người đam mê Photoshop, chắc hẳn các Brushes (cây cọ) được tích hợp sẳn trong chương 
trình sẽ không đáp ứng đủ cho sự sáng tạo của bạn, và việc tìm thêm các Brushes đẹp sẽ là điều hiển 
nhiên. 
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Đáp ứng nhu cầu đó là sự xuất hiện của rất nhiều website, dịch vụ cung cấp có phí lẫn miễn phí các 
Brushes. Và trước khi nghĩ đến việc bỏ tiền, các bạn nên ghé qua top những dịch vụ miễn phí phong 
phú và đa dạng sau: 
 
1. Brushking 
 
Trang web là một bộ sưu tập đồ sộ với 6777 Brushes các loại, và được chia thành nhiều chủ đề tương 
ứng như: nature, swirls, stars, vector... cho bạn dễ dàng lựa chọn. Khi đưa trỏ chuột lướt qua các 
Brushes, các thông tin như số lượng download, tác giả sẽ được hiển thị, nếu đã ưng ý đơn giản bạn 
chỉ việc nhấp Download. 
 
Link: http://www.brushking.eu 
 

 
 
2. Brusheezy 
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Một trong những điểm đặc biệt của dịch vụ này, là nó còn cho phép các bạn tìm kiếm Brushes theo 
các phiên bản Photoshop, giúp cho người dùng dễ dàng lựa chọn. Các bạn cũng có thể xem trước 
những thông tin cơ bản như: dung lượng, số lượt tải. . . Tiếp theo nhấp vào Preview để xem trước, 
sau khi đã có sự lựa chọn bạn nhấp Download để đem về máy. 
 
Link: http://www.brusheezy.com/brushes 
 

 
 
3. Myphotoshopbrushes 
 
Để tăng thêm sự lựa chọn, dịch vụ này còn đưa ra thêm phần đánh giá các Brushes cho người dùng. 
Ngoài ra các bạn cũng có thể xem những hình ảnh của Brushes ở phía dưới, sau khi đã nhấp vào một 
brushes nào đó. Nhấp Download để đưa Brushes về máy. 
 
Link: http://myphotoshopbrushes.com/ 
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4. Fbrushes 
 
Fbrushes là tập hợp phong phú với hơn 5000 Bruches chất lượng cao các loại ("F" chính là viết tắt 
của Free). Cũng giống như những dịch vụ trên, các bạn có thể sử dụng thanh công cụ tìm kiếm mặc 
định của trang web hay duyệt qua các chủ để để tìm sự lựa chọn cho mình. Ngoài ra trước khi tải về, 
các bạn còn có thể xem phần đánh giá của những người dùng trước đó ở bên dưới các Brushes. 
 
Link: http://fbrushes.com/ 
 

 
 
5. Browse. deviantart 
 
Nếu vẫn chưa có được sự lựa chọn ưng ý, các bạn có thể tham khảo qua dịch vụ này. Các Brushes ở 
đây được đóng góp bởi cộng đồng những người sử dụng Photoshop, do đó bạn có thể yên tâm về sự 
đa dạng của chúng. 
 
Link: http://browse.deviantart.com/resources/applications/psbrushes/ 

 
 
Theo XHTT  
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 Photoshop CS5 - Phần 1: Toolbox 

Websoft - Photoshop là một trong những chương trình chỉnh sửa ảnh mạnh với mọi trình độ, kỹ năng 
nhưng lại là chương trình "đáng sợ nhất" đối với những người mới bắt đầu. Trong loạt bài này, Quản 
Trị Mạng sẽ hướng dẫn từng bước cơ bản cho người mới bắt đầu sử dụng Photoshop đặc biệt là Shop 
CS5; tìm hiểu về các công cụ và những thao tác cơ bản nhất. 

 
 
Sau khi cài đặt xong, bạn sẽ thấy giao diện của CS5 thay đổi khá nhiều so với phiên bản cũ, trông 
chuyên nghiệp hơn với nhiều tính năng "lạ" hơn. 
 

 
 
Tùy chỉnh không gian làm việc 
 
Bạn sẽ muốn thử xem qua các panel và palette sẵn có xem cái nào phù hợp với công việc của mình. 
Trong những lựa chọn này, bạn sẽ thấy có sự sắp xếp khác nhau về phần bảng màu và panel phù hợp 
với từng mục đích công việc. Điều này khá thuận tiện khi bạn muốn có những chỉnh sửa khác nhau 
cho bức ảnh ở chế độ Design hay Painting.. 
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CS5 có chế độ lưu những tùy chỉnh không gian làm việc theo ý thích của bạn lại để có thể sử dụng 
sau này. 
 

 
 
Nhấp vào >> để xem thêm về các tùy chọn không gian làm việc. Tạo một "New Workspace" và đặt 
tên nó theo ý bạn. Hãy chắc chắn kích vào 2 tùy chọn Keyboard Shortcuts và Menus cho không gian 
làm việc mới của bạn. 
 
Chọn không gian làm việc bạn vừa tạo và tùy ý đặt các panel cần thiết cho công việc. 
 

 
 
Tùy chỉnh Toolbox 
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Toolbox là nơi bạn có được tất cả các thao tác xử lý ảnh từ 
trò chuột. Theo mặc định, nó bị khóa ở phía cạnh trái của 
màn hình làm việc. Bằng cách nhấp vào phím mũi tên << bạn 
có thể mang toolbox này đặt tại bất kỳ vị trí nào trên phần 
không gian làm việc.  

 
Tùy chọn Palette 
 
Ở phía trên màn hình làm việc, ngay dưới thanh menu, bạn sẽ thấy các bảng các tùy chọn. Khi lựa 
chọn các công cụ khác nhau trên toolbox, bạn sẽ thấy các tùy chọn này thay đổi tùy vào từng công cụ. 
 

 
 
Các công cụ trên Toolbox 
 Rectangular Marquee Tool (phím tắt: M): Đây là công cụ lựa chọn dạng cơ bản, lựa chọn 

vùng theo dạng hình khối cơ bản (có thể là hình chữ nhật, elip, 1 dòng đơn hoặc 1 cột đơn. Nếu 
muốn lựa chọn theo dạng hình vuông hoặc hình tròn cân đối thì giữ Shift trong quá trình 
khoanh vùng. Nếu muốn thay đổi khung chọn giữa hình chữ nhật và hình ellip thì nhấn Shift + 

M (hoặc chuột phải vào biểu tượng công cụ trên thanh Toolbox và chọn hình như ý). 
 

Move Tool (phím tắt: V): Đây là công cụ di chuyển. Nếu bạn đang chọn một vùng, sử dụng 
công cụ này để di chuyển vùng chọn đó. Bạn cũng có thể di chuyển nhiều layer một lúc sau khi 
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đã chọn layer cần di chuyển. 
       
 Lasso Tool (phím tắt: L): Đây là một công cụ lựa chọn khác, công cụ này cho phép bạn vẽ 

nhanh một vùng chọn. Vùng chọn này có thể là một hình dạng đặc biệt tùy theo từng phần trên 
bức ảnh của bạn. Giữ Shift + L để thay đổi chế độ chọn khoanh vùng (Lasso) hay đa giác 
(Polygonal hoặc Magnetic). 

       
Quick Selection Tool (phím tắt: W): Đây là công cụ chọn vùng gần đúng. Kích biểu tượng bút 
vẽ vào một vùng của bức ảnh, Photoshop sẽ đọc và cố gắng lấy vùng chọn có màu sắc tương 
đồng. Nhấn Shift + W để thay đổi giữa công cụ Quick Selection Tool và Magic Wand Tool. 
       
Crop Tool (phím tắt: C): Vẽ thành một vùng chọn hình chữ nhật, sau đó cắt lấy bức ảnh nằm 
trong vùng chọn đã vẽ. Công cụ này rất hữu ích thường được sử dụng để cắt xén một bức ảnh 
có không gian hơi "thừa". Nhấn Shift + C để thay đổi giữa công cụ Slice và Slice Select, một 
công cụ hữu ích để tạo ra nhiều hình ảnh từ một hình duy nhất, thường sử dụng trong việc lên 

hình ảnh cho một website. 
       

Eyedropper Tool (phím tắt: I): Chọn một màu bất kỳ từ tài liệu mà bạn đã mở. Shift + I để 
thay đổi giữa các công cụ: Color Sampler, Ruler và Note Tool. 
       

 Spot Healing Brush Tool (phím tắt: J): Rất hữu ích trong việc xóa các vết ố, trầy xước không 
mong muốn trên ảnh. Nhấn Shift + J để thay đổi giữa Healing Brush, Patch Tool và công cụ Red 
Eye (dùng để xử lý mắt đỏ) 
       

 Brush Tool (phím tắt: B): Đây là công cụ phứt tạp duy nhất trên Toolbox. Rất nhiều bài trên 
Quản Trị Mạng đã hướng dẫn sử dụng công cụ này để vẽ các hình ảnh lặp đi lặp lại. Nhấn Shift + B 

để lựa chọn lần lượt công cụ Pencil, Color Replacement Tool, và Mixer Brushes. 
       
Clone Stamp Tool (phím tắt: S): Đây cũng là một công cụ brush sửa ảnh khác, giữ Alt và kích 
chuột vào vùng nền "nguồn" và sau đó kích chuột trái chọn vùng nền muốn "phủ" vùng 
"nguồn" lên. Nhấn Shift + S để chọn các công cụ đóng dấu khác nhau. 
       
History Brush Tool (phím tắt: Y): Làm việc song song với History Palette, bạn có thể "lấy lại 
màu gốc" với công cụ này. Sử dụng như một công cụ lọc, bạn chọn phần muốn lấy lại màu nền 
như ảnh gốc (phần được chọn phải nằm trong vùng đã bị thay đổi nền). Nhấn Shift + Y để thay 
đổi giữa History Brush Tool và Art History Brush Tool. 
       
Eraser Tool (phím tắt: E): Đây là công cụ dùng để xóa một vùng ảnh. Nếu ảnh là layer 

Background hoặc bị khóa thì vùng bị xóa sẽ lấy theo màu Background Color. Nhấn Shift + E để 
chuyển giữa chế độ xóa Eraser, Background Eraser, hay Magic Eraser. 
       
Gradient Tool (phím tắt: G): Kích và kéo gradient màu phủ đầy lên layer hoặc vùng mà bạn 
chọn bằng màu foreground và background trên thanh công cụ. Có rất nhiều tùy chọn gradient 
màu bạn có thể sử dụng. Mở rộng trong công cụ này còn có Paint Bucket Tool - dùng để phủ 
một màu đơn cho 1 vùng hoặc 1 layer đang chọn. Nhấn Shift + G để chuyển đổi giữa 2 chế độ 
phủ màu. 

 Blur, Sharpen, and Smudge Tools: mặc định, công cụ này không có phím tắt. Có ba công cụ 
chỉnh sửa ảnh nằm trong nút công cụ này. Smudge là thanh công cụ đặc biệt có thể tạo hiệu ứng vuốt 

màu tuyệt vời trên hình ảnh của bạn. Chuột phải vào nút công cụ để chọn những công cụ khác 
nhau: Blur và Sharpen. 
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Dodge and Burn Tools (phím tắt: O): Dodge và Burn là công cụ chỉnh sửa giúp làm sáng hoặc 
tối một vùng cho bức ảnh. Nhấn Shift + O để thay đổi lựa chọn giữa các công cụ. 
       

 Pen Tool (phím tắt: P): Đây là một công cụ "gây ác mộng" cho người dùng mới bắt đầu. Các 
công cụ Pen rất khó trong việc sử dụng nhưng là một ưu điểm của Photoshop. Shift + P sẽ cho 
phép bạn chuyển đổi giữa các công cụ làm việc với path (đường dẫn). 
       
Type Tool (phím tắt: T): Cho phép bạn nhập một đoạn nội dung, mặc định là theo chiều ngang. 
Nhấn Shift + T để chọn công cụ Vertical Type Tool (nhập nội dung theo chiều dọc) và Type 
Mask Tools. 
       

 Path Selection and Direct Selection Tools (phím tắt: A): Đây là một công cụ chỉnh sửa các 
phân đoạn trong một đoạn đường dẫn (path). Có thể bỏ qua công cụ này trừ khi bạn sử dụng 
Pen Tool để vẽ 1 đoạn đường dẫn. Nhấn Shift + A để chuyển đổi giữa Path Selection và Direct 
Selection. 
       
Custom Shape Tool (phím tắt: U): Đây là công cụ để tạo các hình vector hoặc clipart từ một 
thư viện hình có sẵn. Nhấn Shift + U để lựa chọn giữa các công cụ vẽ hình chữ nhật, tam giác, 
các đường nét và hình clipart. 

       
 Zoom Tool (phím tắt: Z): Đây là công cụ dùng để zoom to và nhỏ ảnh. Phóng to với việc nhấn 

chuột trái và thu nhỏ bằng cách nhấn thêm Alt trong khi kích chuột. Đây là công cụ cơ bản nhất 
trên thanh công cụ. 
       

 
Hand Tool (phím tắt: H): Cuộn tài liệu mà không cần sử dụng con trỏ chuột hay phím mũi tên. 
Nhấn và giữ phím Space bất cứ khi nào bạn cần sử dụng công cụ này, nhả phím Space khi 
không cần sử dụng đến nó nữa. 
       

 
Background/Foreground: Đây là bảng 2 màu sắc đang được sử dụng để chỉnh sửa ảnh. Màu 
trên là Foreground, màu dưới là Background. Nhấn phím X trên bàn phím để chuyển đổi màu 
Foreground thành Background và ngược lại. Nhấn phím D để đưa 2 màu này về mặc định là 
trắng và đen. 
       
Quick Mask Mode (phím tắt: Q): Đây là một chế độ thay thế cho việc tạo các lựa chọn phức 
tạp với các công cụ Brush, Eraser và Paint Bucket. Nhấn phím Q để chuyển đổi giữa việc chọn 
chế độ Quick Mask Mode và chế độ thường.  

 

 
Photoshop CS5 - Phần 2: Các Panel 
 

Websoft - Một trong những điều hay nhất của Photoshop cũng là điều tệ nhất: đó là quá tải các tùy 
chọn. Hãy xem lướt qua các panel mặc định để có thể nắm được những tính năng nào cần dùng trong 
quá trình sử dụng Photoshop để bạn có thể tìm lại khi cần. 
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Panel mặc định được đặt ở phía bên phải cửa sổ làm việc của Photoshop. Nó chứa mọi thiết lập hữu 
ích cho người mới sử dụng Photoshop, bạn có thể điều chỉnh, ẩn hoặc hiện chúng. Không gian làm 
việc của Photoshop có thể rộng hơn giúp bạn thoải mái làm việc khi bạn cho ẩn các thanh panel đi. 
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Mặc định thiết lập của các panel trong phần làm việc Essentials sẽ có dạng như sau. Ngoài cửa sổ làm 
việc Essentials bạn còn có thể chọn các khung làm việc khác như Design, 3D… bằng việc kích 
vào  để lựa chọn thêm. Ngoài ra để khôi phục lại các panel trong từng khung làm việc bạn có 
thể lựa chọn Reset trong menu ngữ cảnh khi kích vào . 

 
 
Các panel có thể được gộp lại bằng cách kích vào  ở phía bên phải trên của panel. 
 

 
 

 
Bạn có thể kéo panel đi bất kỳ vị trí nào thuận tiện cho việc sử dụng bằng cách kích và kéo panel 
tương ứng ra khỏi vị trí cố định của nó. 
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Đương nhiên, panel cũng có thể được đặt lại đúng vị trí như ban đầu bằng cách kéo về sát cạnh phải 
của cửa sổ Photoshop, cho đến khi bạn thấy xuất hiện một thanh màu xanh phía bên phải cửa sổ. 
 

 
 

Tìm hiểu các panel mặc định 
 
Trong khung làm việc Essentials có một vài panel mặc định. Nó hiển thị ở phía trên cùng (bên cạnh 
menu Help) 
 

 Mini Bridge: Adobe Bridge là một chương trình duyệt file ảnh tương tự như Faststone, 
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XnView hay Google Picasa. CS5 đã tích hợp một phiên bản nhỏ Bridge để cho phép bạn duyệt ảo các 
thư mục ảnh của mình một cách đơn giản hơn qua panel. Điều này thực sự hữu ích và giúp bạn tiết 
kiệm khá nhiều thời gian trong việc quản lý ảnh. 
 

 
 

Việc duyệt ảo các thư mục ảnh trong Photoshop rất hữu ích. Bridge sẽ chỉ tải khi bạn mở panel và 
chọn Start Browsing. Các công cụ trực quan sẽ điều hướng tới các thư mục trên máy tính; các file/thư 
mục quan trọng và thường sử dụng sẽ có thể được thêm vào phần Favorites để truy cập nhanh khi 
cần. 
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 History: đây là một trong những tính năng quan trọng nhất trên Photoshop, History cho phép 
người dùng undo lại nhiều mức công việc đã làm. 
 

 
 
Như bạn thấy trong hình dưới, hình bên trái là các thao tác đã làm với bức ảnh, hình bên phải là thao 
tác undo gần như lại toàn bộ công việc đã làm. 
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Sử dụng panel History, bạn có thể back lại các công việc gần nhất đã làm với bức ảnh hoặc thậm chí 
khôi phục lại ảnh gốc (trong trường hợp chỉnh sửa không đúng theo ý muốn) bằng cách kích vào 
phần trên cùng của panel History. 
 

 
 

 Color: đây là một panel đơn giản, nó chính là phần màu sắc mà bạn đặt cho foreground và 
background 



38 
 

 
Bạn có thể điều chỉnh giá trị màu Red, Green và Blue từ 0 – 255. Giá trị càng cao màu càng sáng và 
ngược lại. Ngoài ra bạn cũng có thể chọn màu từ thanh màu ở phía dưới panel, nó có vẻ dễ dàng chọn 
hơn. 
 
Ngoài ra bạn cũng có thể tùy chỉnh các tùy chọn màu khác bằng cách kích vào  và đặt slider cho 
những chế độ màu khác nhau. 
 

Swatches: Đây là một nguồn tài nguyên hay cho người mới bắt đầu và cả với các chuyên gia, 
swatches là một bảng màu sắc đã được lưu. 

 
Mặc định, CS5 sẽ lưu 122 màu sắc chủ yếu cho bạn sử dụng. 

 
 
Bạn có thể tạo một swatch mới từ màu foreground bằng cách kích vào  và chọn “New Swatch” 

 
Màu sắc bạn chọn để lưu sẽ hiển trị trong bảng Swatch. 
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 Styles: Là một panel chứa các Layer Effects được lưu, Styles có thể là một cách định dạng 
khá thú vị cho người mới bắt đầu và cũng giúp cho những chuyên gia tiết kiệm thời gian trong việc 
tái sử dụng các định dạng layer phổ biến. 

 
 
Rất đơn giản, bạn chỉ cần kích vào bất kỳ styls mặc định nào để có thể nhanh chóng sử dụng lại 
chúng sau này. Nếu không muốn chọn một định dạng nào cụ thể cho layer, bạn hãy chỉnh sửa lại 

chúng bằng tay hoặc kích luôn vào nút  để gỡ bỏ hoàn toàn các hiệu ứng layer. 

 
 

Rất nhiều hiệu ứng mặc định 
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Bạn có thể chọn nhiều hơn nữa các định dạng có sẵn bằng cách kích vào  để chọn thêm. 
 

Adjustments: đây là panel điều chỉnh tạo ra các lớp cho bức ảnh bạn thêm sống động và đẹp 
hơn. Bạn có thể sử dụng các tính năng Hue/Saturation, Contrast hay Levels cho những bức ảnh. Tính 
năng này thực chất là tạo một layer mới lên trên bức ảnh của bạn và mọi điều chỉnh đều thực hiện 
trên layer mới này. 

 
Kích “Levels” để tự động tạo một layer adjustment mới. 
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Bạn sẽ thấy các tùy chọn thanh trượt để điều chỉnh về độ tương phản của hình ảnh. 
 

 
 
Những thay đổi này có thể được Undo mà không cần sử dụng History hay các chức năng Undo khác, 
chỉ cần xóa các layer điều chỉnh đã được tạo 
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Nhiều lớp điều chỉnh có thể được tạo cùng lúc và nếu cần sử dụng lớp điều chỉnh nào thì bạn chỉ cần 
ẩn đi các lớp điều chỉnh khác bởi chúng là những layer riêng biệt. 
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 Masks: Panel marks là một phương thức để loại bỏ các phần của layer, đưa chúng về dạng 
transparency. Đây là một cách khá hay để bỏ background từ một layer mà không cần sử dụng hiệu 
ứng 

 
Panel Mask là một tính năng độc đáo trong CS5, nó có thể giúp những người dùng mới cắt bỏ 
background từ các bức ảnh mà không tốn nhiều công sức. 
 

 
 

Layers: Layer là một tính năng chuẩn của Photoshop, nó cho phép người dùng tạo ra những 
bức ảnh 2D từ  nhiều phần có thể chỉnh sửa. 
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Một lớp chỉnh sửa nghệ thuật mới làm đẹp hơn cho bức ảnh (hoặc xấu đi) mà không làm ảnh hưởng 
tới lớp ảnh gốc. 

 
 
Một lớp có thể được sao chép, mask và rất nhiều thao tác khác. Adjustments cho các lớp cũng được 
tạo và quản lý trong panel Layers này. 
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Các layer được xếp chồng lên nhau, kết hợp với nhau để tạo ra những bức ảnh hoàn hảo. 
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Các chế độ Opacity và Blending cũng được quản lý trong panel này. Hình ảnh chỉnh sửa với các lớp 
có thể tạo nhiều hình ảnh phong phú và rất dễ dàng cho việc chỉnh sửa lại. 
 

 Channels: Các bức ảnh số hiện thị màu sắc theo sự kết hợp của các màu cơ bản. Các màu cơ 
bản này sẽ hiển thị độc lập trong panel Channels của Photoshop. Người mới sử dụng có thể bỏ qua 
panel này. 
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Nếu bạn quan tâm tới việc sử dụng Channels, hãy lưu bức ảnh lại trước khi thử nghiệm. 

 
 

 Paths: Đây là một thành phần khá phức tạp của Photoshop, các path dựa trên thành phần 
chính là vector (tương tự như Illustrator). Vector thực chất không khó hiểu nhưng công cụ Pen thì lại 
rất khó và gây bực bội cho người mới sử dụng. 



48 
 

 
 Photoshop CS5 - Phần 3: Giới thiệu Layers 

Một trong những thành phần chuẩn của Photoshop là Layers, nó chính là nền tảng để bạn có thể tạo 
nên những bức ảnh đẹp. Trong bài này, Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu một vài thao tác sử dụng layer 
cơ bản để làm nổi bật một bức ảnh. 
 

 
 
Bảng Layers là một trong những thành phần quan trọng nhất của Photoshop, bất cứ khi nào sử dụng 
Photoshop bạn cũng mất rất nhiều thời gian vào việc thao tác trên panel này. 
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Nếu không thấy hiển thị thành phần này trong cửa sổ làm việc, bạn có thể mở lại nó bằng cách vào 
menu Window > Layers (hoặc nhấn phím F7) 
 

 
 
Dùng công cụ Lasso để tạo ra một hình dạng bất kỳ, trong trường hợp này, từ Layer sẽ được vẽ ra. 

Nhưng Lasso sẽ chưa tạo một layer mới, do đó bạn phải kích vào  trong bảng Layers (hoặc nhấn 
Ctrl + Shift + N) để tạo 1 layer trắng. 
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Bạn có thể đưa vào layer mới này một file ảnh mới hoặc bất kỳ thành phần nào tùy vào mục đích 
chỉnh sửa ảnh của bạn. Mặc định, một layer mới được tạo ra sẽ ở dạng không nền (transparent) 
 
Nếu muốn thêm nền vào layer mới này, bạn chỉ cần vào Edit > Fill và chọn màu cần đặt. 

 
 
Màu nền layer mới trong ví dụ chúng tôi vừa làm là màu đen. Sau khi đã đổ màu cho đối tượng vừa 
vẽ xong, hãy bỏ vùng chọn đi để thực hiện 1 thao tác khác. Để bỏ lựa chọn của một vùng, bạn chỉ cần 
nhấn Ctrl + D trên bàn phím. 
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Nhấn Ctrl + D để bỏ lựa chọn 
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Như bức ảnh trong ví dụ này, chữ Layer đã đè lên hỉnh ảnh đầu tên lửa và gây xấu cho bức ảnh, trong 
trường hợp này bạn cần chỉnh sửa lại vị trí của chữ Layer sao cho hợp lý. 
 
Sử dụng công cụ Move Tool (phím tắt V) để di chuyển các layer được chọn trong panel Layers của 
Photoshop. 
 

 
 
Theo như hình ảnh trên thì vị trí tàu con thoi vẫn bị chữ Layer che khuất, bạn có thể kéo, xoay nó 
theo một vị trí khác để không làm xấu đi bức ảnh gốc.  
 
Để xoay layer bạn có thể chọn layer cần xoay, nhấn Ctrl + T trên bàn phím, đưa trỏ chuột vào góc 
của hình chữ nhật bao quanh layer và quay. 
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Ngoài thành phần Layer vừa tạo, bạn có thể chèn nhiều lớp layer khác nhau lên bức ảnh, mỗi layer là 
một thành phần độc lập thì sẽ giúp bạn chỉnh sửa linh hoạt hơn. 

 
Nếu có một layer nào đó không phù hợp khi có các layer khác thì bạn có thể ẩn nó đi bằng cách kích 

vào biểu tượng  ở layer tương ứng muốn ẩn. Hiện lại layer thì làm cách ngược lại, kích vào ô 
vuông trống ở đầu mỗi layer. 
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Để tạo chữ chú thích cho ảnh, bạn chọn công cụ Type Tool (phím tắt: T) và nhập vào nội dung chú 
thích. Nội dung này có thể thay đổi được nếu sau này bạn cần chỉnh sửa lại. 
 

 
 
Với một nội dung chú trích trên nền ảnh không nổi bật lắm, bạn có thể sử dụng tùy chọn Blending 
Options để thêm hiệu ứng cho layer đang được chọn. Chuột phải vào bất kỳ layer nào cần tạo hiệu 
ứng và chọn Blending Options trên menu. 

 
 
Với tùy chọn này bạn sẽ thấy hộp thoại Layer Style xuất hiện. Tại đây bạn có thể lựa chọn hiệu ứng 
đổ bóng, tạo viền.. và rất nhiều hiệu ứng khác cho đối tượng. 
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Bạn có thể dùng nhiều kiểu hiệu ứng khác nhau cho cùng một đối tượng/layer miễn sao giúp đội 
tượng đó nổi bật hơn trên một nền ảnh phức tạp. 

 
 
Ngay cả khi đã chọn xong hiệu ứng, nếu cần thay đổi lại nội dung đối tượng (trong trường hợp này là 
font chữ Aplollo 11) thì vẫn có thể làm được. 
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Trong panel Layer, bạn có thể kiểm soát được mọi layer cũng như hiệu ứng của layer. Nếu cần ẩn đi 

hiệu ứng hoặc layer nào vẫn chỉ cần kích vào biểu tượng . Có rất nhiều kiểu hiệu ứng layer khác 
nhau trong panel Layer tùy thuộc vào từng đối tượng bạn tạo. 

 
 

Trong panel Layers, bạn có thể kích vào  để tạo một lớp layer màu khác, còn được gọi là layer 
Adjustment 
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Bức ảnh sau đã được tạo thêm một lớp Adjustment 
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Lớp Adjustment này cũng được liệt kê trong panel Layers và nó chỉ ảnh hưởng đến các lớp nằm dưới 
nó. Bạn hãy thử thay đổi vị trí lớp để nhận thấy sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các lớp. Lớp Adjustment 
này cũng có thể chỉnh sửa hiệu ứng tương tự như như các layer thông thường. 
 
Có nhiều hiệu ứng tùy chọn để chỉnh sửa các lớp Adjustment, trong đó có cả thành phần Gradient. 

 
Bạn có thể chỉnh sửa một vài tùy chọn với hiệu ứng Gradient như kiểu, màu sắc, góc độ… 

 
Các lớp Adjustment được ẩn hoặc chỉnh sửa bằng cách kích đúp chuột vào chúng trên danh sách 
trong panel Layers 
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Việc thao tác với các lớp trong panel Layers sẽ giúp tăng khả năng sử dụng Photoshop, qua đó có 
được những hiệu ứng như mong muốn trên bức ảnh mà bạn cần chỉnh sửa. 
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Photoshop CS5 - Phần 4: Các menu cơ bản 
Photoshop có một hệ thống menu rất lớn với các tùy chọn mà không một người dùng nào có thể bỏ 
qua. 

 
 
Bài hướng dẫn này của Websoft sẽ có một cái nhìn tổng quát các menu, thông qua đó sẽ giúp bạn dễ 
dàng hơn trong việc tìm kiếm công cụ để chỉnh sửa ảnh phù hợp. 
 
Thanh Menu 

 
Đây là một thanh menu tổng quát các chức năng, nó nằm phía trên cùng cửa sổ làm việc của 
Photoshop. Mỗi một nút là một menu tổng quát, chúng ta sẽ lượt qua một loạt những menu này. 
 
Menu File 
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Ngoài những tính năng hiển nhiên như New, Open, Close thì menu này còn chứa rất nhiều tính năng 
khác mà sẽ khiến bạn phải bối rối 
 
Browse in Bridge: Đây là một chương trình đi kèm với Photoshop để duyệt hình ảnh. Nó cho phép 
người dùng quản lý ảnh dưới dạng hình ảnh (chứ không phải chỉ tên file), tương tự như Google 
Picasa. Bridgle là một chương trình khá hay tuy nhiên nó có thể gây phiền nhiễu nếu bạn vô tình mở 
vì nó tốn khá nhiều thời gian để tải. 
 
Browse in Mini Bridge: Mini Bridge là một phiên bản live của Bridge duyệt ngay trong Photoshop 
(không phải mở chương trình mới như Browse in Bridgle). Rất dễ sử dụng nhưng lại mất thời gian để 
tải. 

 
 
Open As: Đây có vẻ như là một mục tính năng có vấn đề (hoặc có thể đã hỏng). Ý tưởng nhà sản 
xuất đưa ra là với tính năng này có thể mở một loại file khác (ví dụ như một tập tin PSD có phân lớp) 
dưới dạng file ảnh. 
 
Open As Smart Object: Tạo một smart object từ một file bất kỳ chỉ đơn giản bằng cách mở nó. Việc 
thay đổi kích thước và chỉnh sửa Smart Object không ảnh hưởng tới tập tin gốc ban đầu, do đó nếu 
bạn có kế hoạch thay đổi kích thước 1 đối tượng nhiều lần thì bạn nên mở nó trong chế độ Smart 
Object. 
 
Share my Screen và Create New Review: Đây là các tính năng Adobe CS Live chỉ được cung cấp 
tới những người dùng có đăng ký bản quyền và có tạo một tài khoản trên Adobe.com. 
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Device Central: Một chương trình riêng biệt hỗ trợ các ứng dụng cho điện thoại di động và 
smartphone. 

 
 
Save for Web and Devices: Một loại ứng dụng dùng để nén file thành các file dạng JPG, GIF, PNG 
hoặc các định dạng WBMP phù hợp cho việc đăng tải lên web. Trong trường hợp này, Devices dùng 
để chỉ các dòng máy smartphone. 
 
Revert: Tải lại file từ điểm lưu lại gần nhất. Bạn sẽ mất tất cả các thay đổi và History khi thực hiện 
thao tác này, tuy nhiên việc này cũng có lợi ích riêng trong một số trường hợp. 
 
Place: Chèn một file mới vào file đang mở, cho phép bạn thay đổi kích thước và chỉnh sửa như một 
đối tượng Smart Object. 
 
Automate and Scripts: Tùy chọn này giúp cho những chuyên gia sử dụng Photoshop thực hiện được 
nhanh chóng các chỉnh sửa lặp đi lặp lại. Scripts là một tiện ích khác thú vị và đáng để xem xét, kể cả 
với người dùng cơ bản. 
 
Menu Edit 
 
Đây là một menu khá rõ ràng với những tính năng hữu ích nhất trên PS. 
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Undo, Step Forward, Step Backward: Undo là một tính năng phổ biến và rất thường dùng trong 
nhiều chương trình hiện nay. Step Forward và Step Backward là để di chuyển qua lại giữa các bước 
trên panel History. Đây là một cách đơn giản để sử dụng History Panel. 
 
Cut, Copy và Copy Merged: Có thể bạn đã quá quen thuộc với những hành động như Cut, Copy, 
Paste trong các menu Edit (của những chương trình phổ biến như MS Word). Copy Merge là tính 
năng vô cùng hữu ích, nó có thể sao chép một tài liệu đa lớp như thể đó là những lớp đã được sáp 
nhập. 
 
Fill: Công cụ này thường bị bỏ qua mặc dù nó là một công cụ khá hay. Fill sẽ “lấp đầy” một vùng 
chọn, một layer hoặc chanel bằng màu foreground hoặc background, màu trắng, đen hoặc màu của 
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chính nội dung bức ảnh. CS5 có một cơ chế lấp đầy hình ảnh gần giống như thật với việc tái tạo lại 
một phần hình ảnh bằng các đối tượng nền xung quanh phần khuyết đó. 

 
 
Stroke: Tạo một đường viền xung quanh đối tượng được lựa chọn với bất kỳ màu nào mà bạn sử 
dụng. Bạn có thể điều chỉnh độ dày đường viền này hoặc lựa chọn đường viền được tạo là viền trong, 
chính giữa hay bao ngoài đối tượng. 

 
 
Content Aware Scale: Sử dụng công cụ tương tự như trong Content Aware Fill với phạm vi là một 
phần của hình ảnh. Bạn có thể tùy chỉnh kích thước của đối tượng với tùy chọn này. 
 
Puppet Warp: Đây là một tính năng mới khá phức tạp trên CS5, nó cho phép người dùng có thể bóp 
méo hoặc kéo hình ảnh theo những cách thức khá phức tạp. 

 
 
Transform và Free Transform: Đây là một công cụ hữu ích dùng để thay đổi kích thước một hình 
ảnh, chỉnh sửa và tạo ra các điểm để có thể kéo méo hình (nếu cần). 
 
Keyboard shortcuts: menu này dùng để chỉnh sửa và gán một số phím tắt bàn phím tùy chỉnh cho 
mỗi mục menu trên Photoshop. Nó thực sự rất cần cho bất kỳ người sử dụng nào quen dùng phím tắt. 
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Menu: Cho phép người dùng chỉnh sửa trình đơn hiện tại, ẩn đi tính năng mà họ ghét hoặc không bao 
giờ sử dụng, và làm nổi bật các tính năng cần thiết. 

 
 
Preferences: Chứa nhiều vấn đề khác mà bạn cần chỉnh sửa với Photoshop. 
 
Menu Image 
 
Menu Image cho phép bạn thay đổi về độ sâu của màu, hình ảnh và nhiều tính năng khác. Các tùy 
chọn hữu ích nhất ở đây là gì? 

 
 
Mode: Chế độ màu bạn có thể thiết lập cho ảnh như RGB hay CMYK, cũng như các dạng bit màu 
khác như Lab hoặc Indexed. Bạn không nên sử dụng bất kỳ dạng màu nào ngoài RGB trừ khi bạn 
quan tâm kỹ hơn tới việc định dạng ảnh và ảnh kỹ thuật số. 
 
Adjustments: Một menu phụ với các thành phần điều chỉnh độ sáng, độ tương phản, Levels, Curves, 
cũng như Hue/Saturation. Có một loạt các tùy chọn khác, và dưới đây là một số thành phần quan 
trọng nhất: 
 - Brightness/Contrast: Đây là thành phần cơ bản để điều chỉnh độ tương phản sáng/tối trong 

các bức ảnh. Là một công cụ hay và dễ sử dụng cho người mới bắt đầu. 



66 
 

 
- Levels: Một cách tinh chỉnh hơn về phạm vi giá trị tương phản trong các bức ảnh. 
 
- Curves: Một cách điều chỉnh giá trị và chanel phức tạp hơn, nó cho phép người dùng điều chỉnh giá 
trị, nhắm tới mục tiêu với độ chính xác cao hơn. Tính năng này thường được các chuyên gia sử dụng. 
 
- Exposure: Cũng là một trình đơn khác để điều chỉnh độ tương phản sáng/tối. Tùy chọn này được sử 
dụng nhiều cho các nhiếp ảnh kỹ thuật số. 
 
- Hue/Saturation: Điều chỉnh màu sắc hình ảnh cũng như độ tươi sáng và sống động của ảnh. 
 
- Invert: Đảo ngược hai màu trắng đen của ảnh. Tất cả các màu sắc khác trên ảnh sẽ hiển thị theo chế 
độ đối lập màu hiện tại. 
 
- Posterize: Đây là một bộ lọc giảm màu sắc hình ảnh về giới hạn một số màu cơ bản. 
 
- Threshold: Đây cũng là một bộ lọc màu khác để chuyển bức ảnh của bạn về dạng 2 màu cơ bản là 
trắng và đen, hoàn toàn không có màu xám. 
 
Auto Tone, Auto Contrast, Auto Color: Photoshop sẽ cố gắng cải thiện tự động bức ảnh của bạn 
bằng việc điều chỉnh Tones, Contrast và Color. Nó được gợi ý từ Photoshop Elements (một trình sửa 
ảnh tương tự nhưng ở dạng cơ bản), đây là công cụ hay cho người mới sử dụng. 
 
Image Size: Không nên nhầm lẫn thành phần này với Canvas Size, vì với lựa chọn này kích thước 
của toàn bộ file ảnh sẽ bị thay đổi. 
 

 
 
Canvas Size: Tăng kích thước trống xung quanh bức ảnh. 
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Image Rotation: Quay bức ảnh theo một góc 90o hoặc 180o, ngoài ra cũng có thể tự tùy chỉnh góc 
độ quay của ảnh bằng cách chọn Arbitrary. 
 
Duplicate: Tạo một file ảnh mới là bản sao của file hiện tại. Tập tin mới sẽ không có thành phần 
History đã sửa. 
 
Menu Layer 
 
Đây là nơi chứa các thao tác chỉnh sửa và làm việc với lớp đối tượng. Menu Layer có rất nhiều menu 
phụ và các tùy chọn phức tạp. Bạn có thể xem lại phần 3 của loạt bài hướng dẫn này. 
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New: Các menu phụ trong menu này cho phép bạn tạo ra các lớp mới cũng như các tùy chọn để 
chuyển lớp hiện có thành lớp Background (nếu cần). Bạn cũng có thể nhóm các lớp đang chọn thành 
một nhóm (việc lựa chọn nhiều lớp sử dụng Shift hoặc Ctrl – tương tự như thao tác với các file trong 
thư mục). Tùy chọn này sẽ tạo ra các “thư mục” lưu trữ những lớp đã được chọn để nhóm. 
 
Duplicate Layer: Cho phép người dùng tạo một bản sao của lớp đang được chọn và lưu trữ nó vào 
đúng file đang mở hoặc tạo ra một file mới. 
 
New Fill Layer/New Adjustment Layer: Đây là cách tạo ra 2 loại lớp màu mới phủ lên trên lớp ảnh 
hiện tại. Bạn có thể tùy chỉnh 2 lớp mới tạo này một cách dễ dàng để tạo ra những bức ảnh sống 
động. 
 
Layer Mask/Vector Mask: Công cụ dùng để lọc hoặc ẩn một phần (hay tất cả) các lớp đang hoạt 
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động. Có sự khác biệt khá cơ bản giữa hai loại Mask này đó là Mask theo vector và theo điểm ảnh. 
 
Clipping Mask: Đây là một tính năng khá khó hiểu, nó dùng để đặt một lớp hoặc nhóm lớp thành 
Mask để minh bạch cho lớp dưới nó. 
 
Group Layers/Hide Layers: Nhiều lớp có thể được chọn trong panel Layers và được nhóm/ẩn trong 
menu này. 

 
 
Align/Distribute: Công cụ này dùng để sắp xếp các lớp trong không gian làm việc/không gian ảnh. 
Với công cụ này, bạn có thể căn đối tượng vào giữa ảnh hoặc chỉnh khoảng cách đều giữa các đối 
tượng một cách dễ dàng. 
 
Merge Down: Kết hợp các lớp hiện tại (hoặc nhóm lớp) với các lớp dưới nó. 
 
Merge Visible/Flastten Image: Kết hợp tất cả các lớp trong file của bạn. Merge Visible sẽ bỏ qua tất 
cả các lớp ẩn trong panel Layers, trong khi Flatten Image sẽ bỏ chúng đi hoàn toàn. Merge Visible sẽ 
tạo ra các khoảng transparen ngoài những lớp ảnh đã kết hợp, còn Flatten Image sẽ tạo ra một lớp 
Background theo màu mà bạn định sẵn ở Background color. 

 
File gốc trong panel Layers, hiển thị các lớp hiện tại 
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File sau khi đã kết hợp bằng Merge Visible, vẫn giữ nguyên lớp transparen 

 

 
File sau khi đã kết hợp bằng Flatten Image, nền background màu trắng đã được thêm vào sau khi kết 

hợp. 
 
Các Menu quan trọng khác 
 
Phần còn lại của các menu trong Photoshop gần như là khá phức tạp cho người mới sử dụng. 
 
Menu Select: Menu này làm việc với các công cụ Marquee, Lasso và Wand trêm panel Layers. 
Select All, Deselect và Reselect là các công cụ chọn đối tượng. Khi bạn đang lựa chọn 1 phần đối 
tượng, Invert sẽ có tính năng đảo ngược phần lựa chọn của bạn, nghĩa là phần ảnh được chọn ban đầu 
sẽ thành không chọn, và phần ảnh không được chọn ban đầu sẽ thành được chọn. Bạn cũng thể chọn 
tất cả các lớp trong panel Layers từ công cụ trên menu này, ngoài ra còn có thể điều chỉnh các lựa 
chọn từ menu phụ Modify. Tùy chọn chế độ Quick Mask cũng được điều chỉnh tại menu Select này. 
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Menu Filter: Đây là một thư viện template sẵn có cho người sử dụng Photoshop. Filter cho phép bạn 
lựa chọn các loại biến dạng khá thú vị cho bức ảnh. Có cái thực sự hữu ích, có cái không, tùy thuộc 
vào mục đích của người sử dụng. Filter là một thành phần khá lớn trong PS và cần phải có một bài 
viết riêng để khai thác các thư viện trong menu này. 
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Menu View: là một menu chứa rất nhiều các thành phần ít dùng của Photoshop như việc thay đổi 
kích thước và hình dạng của điểm ảnh, ngoài ra còn chứa các thao tác cơ bản như Zoom in, Zoom 
out. Với menu Print Size, bạn có thể xem trước kích thước in hoặc nhanh chóng zoom 100% với 
Actual Pixels. Trong menu này, bạn cũng có thể tắt những điều gây phiền nhiễu như Snap, Rulers 
cũng như xóa Guides hay Slices. 
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Menu Windows: Đây là menu quản lý việc hiển thị/không hiển thị của các panel, Options, 
Toolbox... trên màn hình.  
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Menu Help: là menu cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, nó chứa mọi thông tin cơ 
bản của một ứng dụng. Thông qua nó bạn có thể kiếm tra, tìm kiểu về các công cụ mà mình chưa nắm 
rõ hoặc thông số cụ thể về phiên bản của phần mềm. 
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 Photoshop CS5 - Phần 5: Chỉnh sửa ảnh 

Photoshop có tên “Photoshop” là có lý do của nó, vì nó là một chương trình chuyên chỉnh sửa ảnh. 
Bài này Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu sơ qua một số kỹ thuật chỉnh sửa ảnh cơ bản và tìm hiểu làm 
cách nào để có thể cải thiện một bức ảnh gia đình. 

 
 
Cắt ảnh để có khung nhìn đẹp hơn 
 
Thông thường khi chụp một bức ảnh kỹ thuật số, kết quả sẽ là một bức ảnh với khung nhìn hơi rộng, 
khung nhìn loãng làm mờ đi trọng tâm của hình ảnh. Một trong những điều cần làm đầu tiên đối với 
bức ảnh là “thử nghiệm” công cụ cắt xén ảnh Crop. 
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Bấm C để chọn công cụ Crop. Sử dụng chuột để nhấp và kéo tạo thành một khung chữ nhật bên trong 
bức ảnh (nếu cần xén ảnh theo hình vuông thì giữ Shift trong quá trình nhấp kéo chuột) 

 
 
Với khung chữ nhật đã được vẽ ra, bạn có thể di chuyển, thay đổi lại kích thước cho chính xác hơn 
trước khi nhấn Enter để xén ảnh. 
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Bạn có thể undo lại thao tác với phím Ctrl + Z (undo nhiều lần thì nhấn Ctrl + Alt + Z) và thực hiện 
lại thao tác xén ảnh nếu chưa ứng ý. 

 
 
Điều chỉnh độ tương phản với công cụ Levels 
 
Hình ảnh chụp thiếu ánh sáng có thể khiến bức ảnh của bạn trở nên ảm đạm hoặc tối tăm không rõ 
các chi tiết. Các công cụ điều chỉnh độ sáng và tương phản là một lựa chọn hợp lý trong trường hợp 
này, công cụ tốt nhất để sử dụng thường là Levels. 
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Mở bức ảnh cần chỉnh sửa, nhấn phím Ctrl + L để mở hộp thoại Levels. Theo mặc định thì nó giống 
như hình dưới. 

 
Ba nút thanh trượt đại diện cho phần Shadows (vùng tối nhất), Midtones (phần tối trung bình) và 
Highlights (vùng sáng nhất) của bức ảnh. Bằng cách điều chính chúng như hình minh họa trên, vùng 
sáng được mở rộng ra, điểm Midtone được kéo gần hơn về phía Shadows để mở rộng hơn khoảng 
cách giữa phần Midtone với Highlights giúp bức ảnh sáng hơn một cách tự nhiên. 
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Nhấp OK để đóng chế độ chỉnh sửa. Ngay lập tức bạn sẽ thấy chi tiết bức ảnh trông sáng hơn, bầu 
trời bức ảnh dưới không còn ảm đạm, u ám như ảnh ban đầu. Có thể sẽ phải chỉnh sửa vài lần thì bức 
ảnh trông mới sáng thật tự nhiên. 

 
 
Điều chỉnh màu nhạt bớt 
 
Một trong những vấn đề lớn nhất với những ảnh chụp trong nhà là quá nhiều màu sắc khiến người 
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xem rối mắt. Dưới đây là một cách đơn giản để giảm bớt màu sắc của một bức ảnh, với ví dụ này là 
giảm bớt màu vàng. 

 
 
Bạn vào phần Image > Adjustments > Selective Color 
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Selective Color là một công cụ cho phép bạn điều chỉnh hình ảnh thông qua các màu sắc chủ đạo. Đó 
là: màu Đỏ (Red), Xanh lục (Green) và Xanh dương (Blue) là các màu cơ bản của ánh sáng; màu 
Xanh sáng (Cyan), Tím (Magenta), Vàng (Yellow) và Đen (Black) là màu sắc chỉnh của việc in ấn; 
ngoài ra còn màu Trắng (White) và Trung tính (Neutrals). 

 
Trong bức ảnh ví dụ của chúng tôi có hơi nhiều tông màu vàng, do đó trong trường hợp này sẽ chọn 
“Yellows” từ menu Color sổ xuống. Bạn có thể sử dụng các thanh trượt để điều chỉnh màu sắc cho 
phù hợp nhất. 
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So với hình ảnh ban đầu, hệ thống ánh sáng hiện tại của bức ảnh trông đã tự nhiên hơn, hình ban đầu 
có vẻ hơi nhiều màu vàng quá. 

 
 
Làm sắc nét ảnh mờ mà không làm hỏng màu sắc 
 
Đôi khi ánh sáng trong nhà có thể mang lại hiệu ứng ấm áp và huyền ảo cho các bức ảnh của bạn. 
Tuy nhiên, việc huyền ảo “quá” mạng lại những nét mờ trên bức ảnh. Có rất nhiều bộ lọc trên 
Photoshop có thể làm sắc nét cho hình ảnh nhưng sẽ làm sai lệch đi màu sắc hoặc làm méo hình ảnh. 
Với một số thao tác sau sẽ giúp bạn làm sắc nét lại bức ảnh nhưng vẫn giữ nguyên vẹn được màu sắc 
ấm áp ban đầu. 
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Lab color là một không gian màu sắc như RGB và CMYK. Nó không thường được sử dụng lắm nhất 
là trong thế giới nhiếp ảnh chuyên nghiệp, thường được sử dụng nhiều hơn với các tập tin ảnh nghệ 
thuật kỹ thuật số. 
 
Để chuyển ảnh vào chế độ Lab color, bạn vào Image > Mode > Lab Color 

 
 
Thay đổi ảnh sang Lab color sẽ mang lại một sự thay đổi về chế độ phân màu nhưng bạn sẽ không thể 
nhìn thấy bằng mắt thường. 

 
 
Chuyển sang panel Channels cạnh Layers. Nếu không tìm thấy, bạn có thể bật nó lên bằng cách vào 
menu Window > Channels. 
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Chọn channel Lightness, bạn sẽ thấy một phiên bản ảnh không màu sắc như hình 

 
Nếu ảnh bạn không thấy channel Lighness hoặc ảnh của bạn không phải chế độ không màu thì hãy 
thực hiện lại các thao tác trên. 
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Vào Filters > Sharpen > Unsharp Mask. Unsharp Mask có thể tăng độ tương phản và miết sắc các nét 
hình ảnh hơn. Điều chỉnh các giá trị sao cho hình ảnh không tạo nên độ sắc nét quá để vẫn giữ được 
vẻ tự nhiên của bức ảnh. 

 
Thông thường, bộ lọc Unsharp Mask có thể tạo ra nhiều khoảng tối, vì thế để hình ảnh tự nhiên hơn, 
bạn cần điều chỉnh Level để giảm bớt sự thô của điểm tối. 
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Nhấn Ctrl + L để mở công cụ Level. Điều chỉnh Midtones và Highlights (tương tự như ví dụ ở đầu 
bài) để làm giảm bớt những điểm tối bị tạo ra từ bộ lọc Unsharp Mask 

 
 
Cuối cùng là chuyển lại bức ảnh về chế độ màu RGB: Image > Mode > RGB. Kết quả cuối cùng đã 
phù hợp với mong muốn của bạn chưa, nếu chưa có thể thực hiện lại các bước trên để chỉnh sửa sao 
cho phù hợp. Khi lưu lại ảnh thì nhớ không lưu trữ đè lên ảnh gốc vì biết đâu ảnh sau khi chỉnh sửa 
của bạn lại “xấu” hơn ảnh gốc. 
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 Photoshop CS5 - Phần 6: Nghệ thuật số 

Đối với bạn đọc ưa thích nghệ thuật, Photoshop cung cấp khá nhiều tùy chọn cho việc vẽ kỹ thuật số. 
Cho dù việc vẽ của bạn là "nghề" hay chỉ đơn giản là muốn vẽ cho vui, hoặc để học tập thì công cụ 
vẽ của Photoshop cũng rất bổ ích. 

 
 
Nếu bạn luôn muốn trở thành dân vẽ ảnh nghệ thuật số nhưng chưa bao giờ dành nhiều thời gian để 
tìm hiểu Photoshop thì bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn bắt đầu một cách nhanh chóng và dễ dàng 
nhất. 
 
Bắt đầu với công cụ Brush 
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Brush (phím tắt là B) là công cụ quan trọng nhất của Photoshop. Nó có thể là công cụ phức tạp nhất 
so với các công cụ trong chương trình và thường thì dân mới vào “nghề” ít sử dụng đến nó. Có một 
loạt các tùy chọn trên panel Brush, bạn sẽ phải làm quen lần lượt với các mẫu vẽ nghệ thuật trên 
panel này. Nếu không tìm thấy panel Brush, hãy vào Window > Brush để mở bảng điều khiển. 

 
 
CS5 cho phép lựa chọn được nhiều hơn các công cụ Brush trong bảng tùy chọn trên màn hình. Tại 
đây bạn có thể điều chỉnh mức độ mờ, kích thước và các tùy chọn khác… 
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Bạn sẽ thấy nhiều tùy chọn khác cho công cụ Brush bằng cách kích chuột phải vào vùng làm việc. 
Đối với mục đích của bài hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tránh sử dụng brush phức tạp trong hình đầu 
tiên, và chủ yếu sử dụng bảng tùy chọn từ menu chuột phải (hình trên).  
 
Hướng dẫn sử dụng Brush Tool 
 
Nhấn Ctrl + Shift + N để tạo ra một file mới. Làm từng bước theo hướng dẫn dưới đây để có thể 
nắm rõ hơn về cách sử dụng các công cụ Brush có sẵn. 

 
Đây là một thiết lập dạng cơ bản để có thể nắm rõ cách làm việc của Brush. Nhấp chuột phải để mở 
ra menu ngữ cảnh và chọn brush đầu tiên “Soft Round”. Bạn có thể điều chỉnh kích thước của đầu vẽ 
với thanh trượt trên cùng (Size) 

 
 
Một đường stroke màu đen sẽ được vẽ ra nền trông tương tự như thế này 

 
 
Vào bảng tùy chọn ở phía trên khung làm việc và thiết lập Opacity xuống 50% 

 
 
Vẫn kích và kéo chuột vẽ một đường stroke lên màn hình làm việc, đường vẽ sau này cùng một màu 
sắc nhưng mờ hơn so với nét vẽ đầu tiên. 
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Chuột phải lên nền màn hình làm việc để mở menu ngữ cảnh một lần nữa, lần này bạn chọn tùy chọn 
thứ hai “Hard Round” 

 
Vẫn để thiết lập Opacity như thiết lập trước, đường nét vẽ ra sẽ có “độ cứng” hơn so với kiểu Brush 
đầu tiên. Tùy chỉnh từng thành phần trên thanh tùy chọn để trải nghiệm từng sự thay đổi khác nhau. 

 
 

 
Tương tự như Opacity là thiết lập Flow. Trả lại thiết lập Opacity về 100% và thiết lập Flow thành 
50% 
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Bạn sẽ thấy ngay lập tức các đường vẽ khác nhau. 

 
Phóng to hình ảnh chúng ta sẽ thấy nét vẽ có điểm khác biệt gì. Với Opacity thì nét vẽ mượt hơn còn 
Flow thì tạo ra những hình ảnh liên tục của nét vẽ (hình tròn). Sự khác biệt này đôi khi làm người 
dùng cảm thấy bối rối. 

 
“Airbrush Mode” là một tùy chọn khá khó hiểu. Gần như mọi phiên bản gần đây của Photoshop đều 
có biểu tượng Airbrush này trong bảng tùy chọn. Kích vào nó để chúng ta cùng tìm hiểu sự khác biệt. 
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Tùy chọn này sẽ tạo ra một nét vẽ có “độ mềm” rộng hơn 

 

 
 
Vẽ cảm giác thật hơn với Tablet 
 
Vẫn sử dụng brush vừa chọn, bạn hãy thử trên talbet đồ họa và chọn tùy chọn ở ngoài cùng bên phải 
“Tablet pressure controls size” 
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Một nét vẽ với đầu vẽ bắt đầu rất nhỏ và độ mờ ít và dần phát triển ra. 
 

 
Còn có một tùy chọn khác là “Tablet pressure controls opacity” sẽ tương tự thay đổi độ mờ đục của 
nét vẽ từ nhẹ sang đậm hơn 

 

 
Dưới đây là ứng dụng của dòng đầu tiên trong bảng Brush với việc thiết lập độ mờ nhạt của nét vẽ 
theo nhiều cách thú vị. 

 
Và các nét vẽ khác 
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Vẽ tranh thời kỹ thuật số với brush 
 
Thay vì việc scan một bức ảnh vẽ tay, bạn có thể chụp lại bức ảnh và dùng các công cụ brush để tô lại 
ảnh sao cho giống ảnh vẽ thông thường bằng mực. 
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Bạn nên làm việc ở độ phân giải in tốt nhất. Một khi đã phát họa xong hình ảnh, bạn có thể vào 
Image > Image Size để chỉnh lại kích thước. 
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300 pixels/inch là một độ phân giải in khá chuẩn. Mở rộng hình ảnh này lên 10 inch tạo ra một bức 
ảnh rộng 3,000 pixel, với kích thước này bạn có thể vẽ bất cứ hình ảnh nào phù hợp. 
 

 
Tạo một lớp điều chỉnh màu sắc (adjustment) lên trên layer ảnh. Tùy chỉnh bất cứ màu sắc hay ánh 
sáng ảnh thế nào là phù hợp nhất. 
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Theo ví dụ này chúng tôi sẽ để màu sắc ánh sáng là màu hồng, thay đổi Blending Mode với tùy chọn 
Blend Mode là Screen. 
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Tạo một layer mới để bắt đầu vẽ một lớp ảnh số. 
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Chọn công cụ Brush hoặc Pencil để vẽ lại bức ảnh 

 
Nếu bạn có tablet thì việc vẽ này vừa nhanh chóng lại dễ dàng. 
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Một kích thước brush đơn sẽ dễ dàng vẽ lên khung các đường nét với độ dày mỏng khác nhau 
 
Để thêm màu sắc vào hình ảnh, bạn nên tạo layer mới (Ctrl + Shift + N) sau đó tạo một group cho 
nó. Phải đảm bảo phần layer màu sắc nằm dưới lớp nét vẽ ban đầu. 
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Thành phần Fill kết hợp với công cụ brush sẽ giúp nhanh chóng tô màu cho một khu vực hình ảnh. 

 
Nếu bạn sử dụng fill màu trên nhiều lớp, bạn sẽ muốn check “All Layers” ở phía bên phải của các 
tùy chọn. 
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Thêm lớp mới cho mỗi màu sắc mới hoặc chỉ làm việc trên một lớp duy nhất – việc này tùy thuộc vào 
sở thích của bạn. 

 

 
Việc làm việc với các lớp màu độc lập sẽ giúp dễ dàng chỉnh sửa hơn với các viền màu thừa 
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Với một hình ảnh phẳng hoàn toàn chưa có những lớp bóng thì hình ảnh vẫn còn thiếu đi độ “thật”. 
Giảm đi phần Flow và thiết lập Opacity bình thường, bạn có thể “đánh lên phần bóng” của hình ảnh. 

 
Trong khi bức hình trên là thực hiện bằng chuột trên máy tính thông thường thì bức hình dưới đây 
được vẽ chỉ trong khoảng thời gian 20’: 
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Chỉ cần điểm thêm một số điểm sáng tối nữa là bức tranh vẽ của bạn sẽ thực sự hoàn hảo. 
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Photoshop CS5 - Phần 7: Thiết kế và trình bày với Type Character Panel 

Những chương trình như Photoshop cho phép người dùng hiện nay dễ dàng hơn trong việc thiết kế và 
học thiết kế. Chỉ cần học cách sử dụng Type Character Panel là đã có thể dễ dàng cá nhân hóa những 
bức ảnh của bạn. 

 
 
Panel Fonts và Character 
 
Trong khi các chương trình như Adobe Illustrator là lựa chọn phù hợp để xử lý hình khối trừu tượng 
của các font chữ, thì Photoshop chỉ đơn giản là sử dụng các thành phần font chữ có sẵn. Tuy nhiên, 
nó cũng có một vài tùy chọn chỉnh sửa cơ bản để việc trình bày chữ không quá đơn điệu. 
 
Panel Character có thể tìm thấy bằng cách vào Window > Character (nếu bạn không nhìn thấy nó ở 
panel phía bên phải màn hình làm việc). Panel này chứa khá nhiều tùy chọn với chữ mà bạn có thể 
thử qua. 

 
 
Font Family: Tại đây bạn có thể lựa chọn font cho đối tượng chữ (như font Arial, Times New 
Roman…) 
 
Font Style: Thông thường một font được cài đặt ra sẽ đi kèm với một hệ thống font có liên quan bao 
gồm kiểu đậm, kiểu nghiêng… (ví dụ như Arial, Arial Bold, Arial Narrow, Arial Condensed, Arial 
Rounded MT, Arial Black…) 
 
Font Size: Đây là nơi bạn sẽ thay đổi kích thước của font chữ. Tự nhập số vào ô hoặc sử dụng trình 
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đơn thả xuống để chọn. 
 
Leading: Thông thường Photoshop mặc định đặt một khoảng cách phù hợp giữa các dòng trong cùng 
một nội dung văn bản, tuy nhiên trong một số trường hợp nào đó bạn cần thay đổi lại khoảng cách 
này thì đây là lựa chọn cần sử dụng tới. 
 
Kerning và Tracking: Lựa chọn này cho phép tăng hoặc giảm khoảng trống giữa các chữ cái. Giá trị 
0 là khoảng cách mặc định, tăng hoặc giảm giá trị này sẽ tương đương với việc tăng/giảm khoảng 
trống. 
 
Vertical Scale và Horizontal Scale: Đây là điều khiển dùng để kéo dài hoặc tăng độ dẹt của chữ, giá 
trị nhập ở đây tương ứng với tỉ lệ % chữ ban đầu. 
 
Baseline Shift: Tùy chọn này dùng để đẩy những chữ đang được bôi đen lên cao hơn (hoặc thấp 
xuống) so với các chữ còn lại. Tùy chọn này phù hợp để đánh chỉ số trên (hoặc dưới) trong một đoạn 
văn bản. Giá trị >0 sẽ tương đương với việc đẩy chữ lên cao, giá trị <0 tương đương đẩy chữ xuống 
thấp. 
 
Text Color: Đây là lựa chọn điều chỉnh màu sắc cho chữ đang được chọn. 
 
Language: Tùy chọn này dùng để thiếp lập các ngôn ngữ không phải tiếng Anh trong một số trường 
hợp cần thiết. 
 
Anti-Aliasing: Tùy chọn dùng để chỉnh chữ theo từng pixel điểm ảnh. Lượt qua một loạt lựa chọn 
trong tùy chọn này bạn sẽ thấy điểm khác biệt với từng kiểu khác nhau. 
 
Faux Bold và các tùy chọn Character khác 
 

Faux Bold: Nếu kiểu font chữ hiện tại bạn đang chọn đã là chữ đậm nhưng vẫn chưa ưng ý về 
độ “đậm” của nó, bạn có thể sử dụng thêm tùy chọn này để tăng thêm độ dày cho chữ. 
 

Faux Italic: Tương tự như Faux Bold, tùy chọn này dùng để tăng thêm độ nghiêng của chữ. 
 

Uppercase: Chuyển toàn bộ font chữ của bạn thành chữ hoa. Rất hữu ích trong việc văn bản 
đang cần chuyển sang chữ hoa là đoạn văn bản dài. 
  

Small Caps: Vẫn là lựa chọn để tạo chữ hoa cho toàn bộ đoạn văn bản, tuy nhiên tùy chọn 
này có khác biệt là những chữ thường được tạo thành hoa sẽ nhỏ hơn một chút so với những chữ đã 
được viết hoa sẵn. 
 

Superscript: Thay đổi chữ hoặc đối tượng chữ đang được chọn thành chỉ số trên, ví dụ như 
28 
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Subscript: Thay đổi chữ hoặc đối tượng chữ đang được chọn thành chỉ số dưới, ví dụ như 
C6H12O6. 
 

Underline: Thêm một đường gạch chân vào dưới đoạn văn bản đã chọn 
  
  
 

Strikethrough: Thêm một đường gạch ngang thông qua tất cả các văn bản đang chọn. 
  
 
Options Panel và Type Tool 
 
Có một vài tùy chọn không có trong Character Panel nhưng bạn có thể tìm thấy trong thanh công cụ 
phía trên màn hình làm việc – Options Panel – khi đang chọn công cụ Type (T) 

 
 

Text Orientation: Tùy chọn này dùng để điều chỉnh hướng của văn bản theo chiều dọc hay 
chiều ngang. 
  
 

Alignment: Thiết lập canh lề cho các đối tương văn bản đã được xác đinh 
theo lề trái (Left Aligned), lề phải (Right Aligned) hay canh giữa (Center Aligned) 
 

Warp Text: Uốn đối tượng văn bản theo một hình dạng xác định, hình dạng này cũng có thể 
điều chỉnh độ cong/nghiêng sao cho phù hợp. Tùy chọn này thường được sử dụng trong trường hợp 
đối tượng văn bản tạo ra là biểu ngữ. 
 
Thiết kế một bìa sách dạng đơn giản 
 
Thiết kế phải đi kèm với ứng dụng thực tế thì người dùng mới nắm rõ được những kiến thức cơ bản 
áp dụng hữu ích như thế nào. Hướng dẫn trong mục này là tạo một bìa sách cơ bản, cuốn sách On 
The Origin of Species By Mean of Natural Selection của tác giả Charles Darwin. 
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Nhấn Ctrl + L để mở công cụ Levels và điều chỉnh lại bức ảnh của Darwin. Trong thiết kế thì việc 
bố trí vị trí phù hợp để trình bày các thành phần là khá cơ bản. 
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Khi bức ảnh đã được làm tối đi, vào Image > Mode > Grayscale, giữ Ctrl và kích chuột vào channel 
Gray trong Panel Channels. Thao tác này sẽ tạo ra một vùng lựa chọn tất cả các vùng màu còn 
trắng của bức ảnh. 
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Nhấn Ctrl + Shift + N để tạo một lớp mới 

 
Vào Edit > Fill để phủ lớp màu trắng lên vùng lựa chọn của lớp vừa tạo. 
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Bức ảnh biểu tượng Darwin giờ đã nổi bật khỏi nền đen và bạn có thể sử dụng như một phần tử để 
tạo bìa 
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Nhấn Ctrl + N để tạo một file mới ở kích thước cần tạo bìa của bạn. 

 
Và đây là khung làm việc rất dài, tương đương với quyển sách 
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Chọn màu foreground bất kỳ trong hộp công cụ, màu tối là phù hợp hơn cả. 

 
Vào Edit > Fill để đổ màu Foreground cho nền sách 



117 
 

 
Nền lúc này sẽ có màu rượu vang như đã chọn trước đó. 

 
 
Nhấn phím V để lựa chọn công cụ Move. Mở tập tin gốc có bức ảnh Darwin đã sửa trước đó và kéo 
layer ảnh bạn vừa sửa vào ảnh khung làm việc của ảnh mới với công cụ Move. 
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Lớp ảnh vừa kéo nên nằm phía trên lớp nền của file mới. 
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Nhấn phím T hoặc chọn công cụ Type 
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Không phải tất cả các font chữ đều phù hợp. Font theo pixel điểm là không phù hợp trong trường hợp 
này. 
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Một font cổ điển sẽ phù hợp hơn. 
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Để chọn được font chữ phù hợp không hoàn toàn đơn giản, nó có thể là việc khó khăn và gây tốn thời 
gian nhất, nhưng lại là việc quan trọng nhất của thiết kế. 
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Thay đổi kích thước font và chia tiêu đề sách thành 2 dòng. Khi đã chọn được font phù hợp, điều 
chỉnh Character Panel để có được định dạng phù hợp. 
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Sau khi điều chỉnh xong kích thước, bạn cần điều chỉnh thêm về Leading 

 
 
Sau đó là đến vấn đề khoảng cách giữa các chữ cái. Tăng kích thước của Tracking để cho tiêu đề dễ 
đọc 
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Bổ xung thêm thông tin vào tiêu đề với font chữ nhỏ hơn và sắp xếp lại ảnh Darwin 
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Bạn có thể bổ xung thêm các yếu tố hình ảnh phụ họa vào để bớt phần đơn điệu của trang bìa. 
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Chỉ cần vài điểm xuyến cơ bản, bạn đã có được một bức ảnh bìa sách khá đơn giản mà vẫn đẹp. Thiết 
kế không phải là việc tìm hay vẽ được một hình ảnh nào đó đẹp mà là việc phải tìm được chỗ để đặt 
hình ảnh đó một cách phù hợp. 
 
Photoshop CS5 - Phần 8: Menu Filters 

Một trong những thành phần ưa thích của người dung trên Photoshop là menu Filters – đây là một 
thành phần với nhiều hiệu ứng hình ảnh khá thú vị. Trong bài viết này, Quản Trị Mạng sẽ tiếp tục 
chia sẻ đến bạn đọc cách sử dụng thành phần thú vị này để tạo ra các bức ảnh độc đáo. 
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Các thành phần hiệu ứng Filter 
 
Đây là cách dễ dàng nhất để tiếp cận các hiệu ứng hình ảnh của Photoshop. Sử dụng các hiệu ứng 
Filters sẽ khiến các bức ảnh của bạn trông khá lạ nhưng chính vì lẽ đó nên nhìn hình ảnh sẽ không 
thật và không thể nhầm lẫn được là sản phẩm này “made in Photoshop”. Menu Filtes giống như một 
hộp bút chì màu khổng lồ mà trẻ em thường sử dụng: tô màu, làm sáng, đánh bóng… 
 
Thử nghiệm với các Filters thường được sử dụng một cách sáng tạo, cố gắng chọn một thành phần 
ứng dụng cần thiết thay vì sử dụng tất cả hiệu ứng vào một bức ảnh. 
 
Bộ lọc Filters chỉ đơn giản là chương trình xử lý các ảnh hiện tại theo nhiều cách khác nhau. Nếu bạn 
có một bức ảnh bị hỏng, rách nát.. sử dụng một cách sáng tạo các hiệu ứng Filters sẽ giúp khôi phục 
lại bức ảnh. 
 
Bắt đầu với một hình ảnh như logo HTG, như hình ảnh này bạn sẽ thấy rõ nó là một bức ảnh chất 
lượng thấp. Đối với trường hợp này chỉ cần sử dụng Threshold filter (Image > Adjust > Threshold) 
chỉ đơn thuần thong báo là hình ảnh ban đầu là ảnh JPG có độ phân giải thấp. 

 
 
Filters có thể làm những gì? 
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Bắt đầu với một bức ảnh để so sánh, chúng ta sẽ xem xét ngắn gọn thông qua một số bộ lọc hình ảnh 
xem sự khác nhau là như thế nào. Không cần nói dài dòng, những hình ảnh sau đây chính là mô tả tốt 
nhất 

 

 
Filter > Artistic > Colored Pencil 

 
Filter > Artistic > Cutout 
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Filter> Artistic> Watercolor 

 
Filter> Blur> Blur Gassian 

 
Filter> Blur> Motion Blur 
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Filter> Blur> Radial Blur 

 
Filter> Blur> Smart Blur 

 
Filter> Brush Strokes> Accented Edges 
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Filter> Distort > Pinch 

 
Filter> Distort > Shear 

 
Filter > Distort > Spherize 
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Filter > Noise > Add Noise 

 
Filter > Noise > Reduce Noise 

 
Filter > Pixelate > Color Halftone 
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Filter > Pixelate > Crystalize 

 
Filter > Pixelate > Mosaic 

 



137 
 

Filter > Pixelate > Pointilize 

 
Filter> Render> Clouds 

 
Filter > Render > Difference Clouds 

 
Filter> Render> Lens Flare 
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Filter > Sharpen > Unsharp Mask 

 
Filter > Sketch > Bas Relief 

 
Filter > Sketch > Reticulation 
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Filter > Sketch > Graphic Pen 

 
Filter > Stylize > Extrude 

 
Filter > Stylize > Find Edges 
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Filter > Texture > Patchwork 

 
Filter > Texture > Stained Glass 

 
Filter > Texture > Texturizer 
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Filter > Other > Maximum 

 
Filter > Other > Minimum 

 
Kết hợp các bộ lọc bạn sẽ có kết quả tốt hơn 
 
Như các bài viết trước đây chúng tôi đã nêu ra, nếu kết hợp các thành phần một cách khéo léo, bạn sẽ 
có được các hiệu ứng tuyệt vời. 
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Hướng dẫn sau sẽ cho bạn thấy cách nhanh chóng để chuyển một bức ảnh chụp màu thành một bức 
ảnh theo nghệ thuật cổ điển. Rất nhiều chương trình có cung cấp bộ lọc ảnh nhưng thường rất khó sử 
dụng và kết quả không đẹp cho lắm. Chỉ một vài phút sử dụng Photoshop, bạn có thể có một bức ảnh 
đẹp mà ai nhìn cũng khó mà phát hiện ra ảnh đã được chỉnh. 
 
Bức ảnh dưới đây là của vua Bhutan, nhưng bạn có thể lấy bất kỳ bức ảnh nào mà mình muốn chuyển 
đổi. Bạn nên chọn một bức ảnh có độ phân giải cao, độ tương phản giữa sáng và tối tốt. 
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Nhấn Ctrl + Shift + U để nhanh chóng chuyển hình ảnh sang gam màu sáng 
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Sau đó nhấn Ctrl + U để mở bảng Hue/Saturation và thiết lập Colorize với các giá trị 
Hue/Saturation/Lightness như dưới đây 

 
Vào Hue/Saturation/Lightness và thiết lập Radius thành 1.0, hoặc cao hơn nếu bạn muốn. 
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Hình ảnh lúc này là một màu nâu đỏ với các cạnh "mềm" từ Gaussian blur 

 
 
Nhấn Ctrl + Shift + N để tạo một lớp mới 
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Đổ màu nền đen cho lớp mới bằng cách vào Edit > Fill và chọn Black trong phần Use. 

 
Sau đó vào Filters > Render > Clouds để có được kết quả như hình sau 
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Lớp mây nên có dạng như thế này, nếu bạn sử dụng Filtes > Render > Difference Clouds trông nó 
sẽ rất khác. 
 
Thiết lập Layer Effect thành Screen trong phần Layers Palette. Đồng thời giảm Opacity xuống 
50%. 
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Tạo thêm một bản sao của lớp đang làm việc bằng cách kích chuột phải vào tên lớp trong Layer Panel 
và chọn Duplicate 
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Chọn lớp bản sao mới vừa tạo, vào Filters > Noise > Add Noise và sử dụng thiết lập tương tự như 
hình sau. Điều quan trọng là sử dụng thiết lập Monochromatic 
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Lớp này sẽ tạo ra một hiệu ứng hơi nhiễu trên hình ảnh của bạn. Tuy nhiên những điểm nhiễu này 
vẫn còn hơi “thô” nên bạn cần làm “mềm” nó đi 
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Vào Filter >Blur > Gaussian Blur một lần nữa. Thiết lập tương tự như hình sau 

 
Lúc này, bức ảnh của bạn đã khá đẹp một cách cổ điển, tuy nhiên cần “truốt” thêm một chút nữa 
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Nhấn vào  ở phía dưới Layer Panel để mở ra Adjustment Layers, chọn Levels 
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Thiết lập Levels như hình sau. Mũi tên màu đen di chuyển sang bên phải làm cho vùng tối của ảnh 
càng tối hơn, mũi tên màu trắng di chuyển sang trái sẽ tang độ trắng của bức ảnh lên. 
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Nhấn Ctrl + Shift + Alt + E để tạo một bản sao bức ảnh và đặt nó lên trên cùng các lớp. 

 
 
Trên lớp bản sao mới tạo, vào Filter > Sharpen > Unsharp Mask và sử dụng các giá trị tương tự 
như hình dưới. Thao tác này sẽ làm sắc các phần tối và sáng của bức ảnh hơn 
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Thiết lập hiệu ứng của lớp này thành Darken và chỉnh Opacity thành 25% 



156 
 

 
 
Tạo tiếp bản sao của lớp này bằng cách nhấp chuột phải vào nó và chọn Duplicate 

 
Thiết lập hiệu ứng Lighten cho lớp bản sao mới này và chỉnh Opacity của nó cũng thành 25% 
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Hình ảnh lúc này đã khá đẹp nhưng màu sắc vẫn chưa phải là gam màu của ảnh cũ thực sự 
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Vào Layer Palette và nhấn để mở ra lớp Adjustment lần nữa. Tạo một lớp hiệu ứng 
Hue/Saturation ở trên cùng, sử dụng các giá trị thiết lập ở hình sau 
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Bức ảnh của bạn lúc này đúng chính xác là ảnh cũ. Các thiết lập trong bài này có thể thay đổi một 
chút do bức ảnh bạn sử dụng không giống với ảnh trong ví dụ này, tuy nhiên các bước thì tương tự 
 
Photoshop CS5 - Phần 10: Sử dụng Layer Mask và Vector Mask để xóa nền 

Trong công đoạn xử lý ảnh đồ họa thì việc xóa bỏ ảnh nền là 1 trong những việc phức tạp và mất 
nhiều thời gian nhất. Có khá nhiều cách để thực hiện việc này, và trong bài viết sau, chúng tôi sẽ trình 
bày cách làm với công cụ Layer Masks và Vector Masks. 
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 Layer Mask là gì? 
 
Có thể hiểu theo cách nôm na đơn giản đây là 1 lớp ảnh ẩn, có chức năng “thông báo” với Photoshop 
nơi “che giấu” những thông tin về lớp được lựa chọn. Chính xác hơn, đó là 1 loại alpha channel 
được dùng để phủ lên những chi tiết trên bức ảnh cần xử lý, đơn giản vì những chi tiết này đã được 
phân tách khỏi bức ảnh bởi những channel khác. 

 
 
Phương pháp đơn giản: sử dụng Layer Mask như thế nào? 

 
 
Mở bức ảnh cần xử lý, sau đó tạo Duplicate Layer. Chương trình sẽ tự động đổi tên layer mới thành 
Background copy, nhấn OK: 
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Sau đó, chọn biểu tượng  để tạm giấu lớp Background nguyên bản, như hình bên trái dưới đây: 

 
 
Nhấn  để tạo 1 bề mặt phủ mới trên lớp này. Hãy chắc chắn rằng bảng điều khiển Layer của các 
bạn sẽ trông giống như hình bên phải. Sau đó, nhấn B để chọn công cụ Brush Tool, kích chuột phải 
vào bất cứ điểm nào trên bức ảnh điều chỉnh thuộc tính, độ dày và kích cỡ. Mức mặc định Hard 
Round khá phù hợp trong trường hợp này, đồng thời giữ nguyên mục Hardness là 100%: 
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Các bạn nên lưu ý đến chế độ màu Foreground/Background  trước khi thực hiện, nhấn phím tắt 
D để chuyển qua lại giữa 2 màu đen và trắng này. Trên lớp phủ mới này, bạn di chuột tới đâu thì màu 
sẽ biến mất, như hình dưới đây:  

 
 
Khác với cách sử dụng công cụ Eraser, cách sử dụng những lớp mặt nạ này có thê bật hoặc tắt, cho 
phép người dùng quay lại xử lý bức ảnh gốc một cách nhanh chóng: 
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Tùy từng bức ảnh mà những bước xử lý yêu cầu độ tỉ mỉ và chính xác khác nhau: 

 
 
Hãy bắt đầu với những phần chi tiết khó nhất, có nhiều màu đan xen, gần với đối tượng chính cần xử 
lý, ở đây là hình con bươm bướm: 

 
 
Khi đã xử lý xong phần có diện tích nhỏ, thay đổi kích thước Brush để thao tác với các vùng còn lại: 
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Và đây là kết quả của chúng tôi sau khi cặm cụi thực hiện đến từng chi tiết nhỏ nhất: 

 
 
Sử dụng Vector Mark để xóa Background: 

 
 
Những bước tiến hành tiếp theo yêu cầu người sử dụng cần có kinh nghiệm xử lý và áp dụng bằng 
công cụ Pencil: 
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Vector mask không mấy khác so với Layer Mask, ngoài trừ việc sử dụng vector nguyên gốc để tạo 
phần lớp Alpha mask channel. Để tạo ra những vector nguyên bản này, chúng ta sẽ dùng Pen để 
thiết lập một diện tích bao phủ với vùng cần làm việc: 

 
 
Nhấn P để chọn công cụ Pen, sau đó khéo léo vẽ sát với phần hình chính của chúng ta, cố gắng bỏ 
qua những góc nhọn và nhỏ quá: 
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Khi hoàn tất quá trình này, hình ảnh và lớp vùng chọn của bạn sẽ trông giống như sau: 

 
 
Sau đó, chọn Layer > Vector Mask > Current Path để tạo Vector Mask từ phần Work Path hiện 
tại. Vùng chọn hiện tại sẽ trở thành Vector mask, công đoạn xóa bỏ ảnh nền không có gì khó khăn: 
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Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm 1 số video hướng dẫn sau: 

 
 

 
 

Websoft Chúc các bạn thành công! 
Đã bao giờ bạn muốn đổ màu cho những bức ảnh đen trắng để mang lại vẻ cũ kỹ, cổ điển hoặc cũ 
nát? Hãy thử so sánh với những tấm hình thực tế và bắt tay vào thực hiện quá trình đó với các chức 
năng cơ bản của Photoshop. 
 
Bắt đầu với ảnh màu xám: 

 
 
Trước tiên, chúng ta cần phân biệt rõ ràng những bức ảnh có màu đen và trắng không thực sự là ảnh 
xám – Grayscale. Như ở bài thử nghiệm này, sau khi mở tấm hình, hãy kiểm tra chế độ màu: 
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Chọn Image > Mode > RGB để chuyển về mục RGB. Nếu đó là ảnh Grayscale hoặc một chế độ màu 
bất bỳ khác, Photoshop sẽ tự động chuyển đổi. 
 
Sử dụng chế độ Blending để đổ màu: 

 
 
Đây có thể coi là cách đơn giản nhất, thay vì việc phải tạo nhiều lớp – Layer với các tông màu riêng 
rẽ khác nhau, chúng ta chỉ cần tạo 1 Layer duy nhất và nhóm các chế độ Blending. Các bước thứ tự 
thực hiện như sau: 
 
 - Nhấn Ctrl + Shift + N để tạo New Layer. 
 
 - Chọn phần New Layer, nhấn Ctrl + Shift + G để gộp Layer mới. 
 
 - Chọn nhóm Layer mới này và chuyển Blending Mode về Color (như hình trên). 
 
Một số cách khác để đổ màu mà không cần tới Painting: 
 
Tại bước này, chúng ta đã có thể thay đổi màu sắc trong bất cứ Layer nào nếu muốn, nhưng phải làm 
thế nào? Hãy bắt đầu với cách cơ bản nhất, là sử dụng công cụ Lasso Tool hoặc Pen Tool: 
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Cả 2 công cụ này đều tạo ra kết quả gần giống nhau trong trường hợp này, các bạn cần chọn vùng 
thao tác thật cẩn thận và không được ngắt quãng, sau đó tô màu cần thiết qua Bucket Fill hoặc chọn 
Edit > Fill. Có thể kết quả đạt được không thực sự mỹ mãn và hoàn thiện, nhưng đây lại là cách 
nhanh nhất. Các bạn hãy tiếp tục tham khảo phần dưới để làm bằng công cụ Photoshop Brush. 
 
Sử dụng Brush Tool: 
 
Chúng ta sẽ trở lại bước tạo nhóm Layer và chuyển Blending Mode “Color”. Chọn Layer trắng và 
chọn công cụ Brush Tool: 

 
 
Nhấn B để chọn Brush Tool, sau đó kích chuột phải và bức ảnh và chọn tiếp Soft Round như hình 
trên. Tiếp đến, bấm vào phần Foreground Color trên thanh Toolbar để hiển thị Color Picker: 
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Nên nhớ các bạn cần chọn những tông màu thật tự nhiên, sao cho phù hợp với chi tiết chính trong 
bức ảnh. Ví dụ như ở đây là màu của làn da: 

 
 
Sau đó, tô màu lên những phần phù hợp, xóa bỏ những phần thừa bằng công cụ Erazer: 
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Điều chỉnh thêm thông số Opacity để mang lại vẻ tự nhiên hơn: 

 
 
Tạo thêm Layer mới (Ctrl + Shift + N) nếu muốn tô thêm màu khác: 

 
 
Lưu ý rằng các bạn nên kết hợp hài hòa giữa việc đổ màu và điều chỉnh các thông số khác như 
Opacity. 
 
Cải thiện màu qua tính năng Hue/Saturation: 
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Tiếp tục dưới đây, chúng ta sẽ tìm màu sắc phù hợp để tô cho phần trang phục bên ngoài. Các bước 
thực hiện khá tuần tự và đơn giản, chỉ cần sáng tạo và tập trung một chút. Trước tiên, hãy chọn 1 tông 
màu sao cho thật phù hợp: 

 
Và tô lên phần bất kỳ của trang phục để lẫy mẫu: 

 
 
Sau đó, nhấn Ctrl + U để hiển thị bảng điều khiển Hue/Saturation: 
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Điều chỉnh các thông số Hue, Saturation, và Lightness sao cho thật khớp với các chi tiết trong bức 
hình. Ví dụ như ở đây, các bạn có thể thấy màu đỏ đã chuyển sang màu đỏ nâu: 

 
 

Sau đó, nhấn Alt và biểu tượng  trong bảng điều khiển Layer, để tạm giấu tất cả các Layer còn 
lại. Bấm nút I để chọn công cụ Eyedropper, và nhấn vào vùng màu tô vừa thực hiện để chuyển thành 
màu nền: 
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Thực hiện tương tự như vậy với các chi tiết khác nhau trong khung hình. Và sau vài bước làm như 
trên, các bạn sẽ thu được kết quả như sau: 

 
 
Tất nhiên, để có thể đạt được kết quả như hình mẫu trên, các bạn sẽ phải bỏ ra không ít thời gian và 
công sức, cũng như sự tỉ mỉ đến từng chi tiết. Quá trình này có thể rất khó khăn và phức tạp, nhưng 
khi đã làm chủ được những công cụ cũng như kỹ năng cần thiết trong Photoshop, chúng tôi tin rằng 
các bạn sẽ trở thành những nhà thiết kế chuyên nghiệp trong tương lai. Chúc các bạn thành công và 
một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc, may mắn trong cuộc sống cũng như sự nghiệp!  
 
Photoshop CS5 - Phần 12: Tạo hiệu ứng Light và Glow 

Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những bước cơ bản để tạo và áp dụng hiệu 
ứng Light và Glow trong Photoshop. Và khi hoàn tất những công đoạn này, chúng ta sẽ dễ dàng tạo 
được một số hiệu ứng đẹp mắt như khói, những đường cong huyền ảo, ngôi sao và ánh sáng lấp 
lánh... 
 
Hiệu ứng Smoke: 
 
Trước tiên, chúng ta hãy bắt đầu với việc tạo ra những làn khói mờ ảo trong ảnh nền, hiệu ứng này 
dựa trên những đám mây và phủ màu bằng các Layer khác nhau. 
 
 - Tạo 1 ảnh mới có kích thước 500 x 333x 
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 - Đổ nền bằng màu đen (Edit > Fill...) 
 
 - Tạo Layer mới (Layer > New > Layer...) và chọn Layer mới này 
 
 - Sử dụng Elliptical Marquee Tool với các thông số như sau: Width 350px - Height 250px - Feather 
80px (có thể nhìn thấy các thiết lập này gần menu ngang khi bạn chọn Elliptical Marquee Tool, 
trong ô Style chuyển từ Normal về Fixed Ratio), sau đó vẽ 1 vòng quanh vùng lựa chọn. 
 
 - Chọn tiếp màu foreground là đen và background là màu trắng, tạo mây trên Layer đang thao tác 
(Filter > Render > Clouds), các chi tiết của cloud sẽ được tạo theo cách ngẫu nhiên. Nếu bạn cảm 
thấy không hài lòng thì nhấn Ctrl + Z và tạo lại. 
 
 - Sau đó, tạo thêm 1 Layer mới bên trên Layer cloud và chuyển chế độ Blending thành Overlay: 

 
 
 - Chọn mã màu Foreground #06c2ff và Background là #00ff7d, sử dụng Gradient Tool để đổ màu 
vào Layer mới này, kết quả sẽ trông giống như sau: 

 
 
Tạo chữ trên nền Overlay: 
 
Tiếp đến, chúng ta sẽ viết 1 dòng text bất kỳ trên Layer vừa tạo bằng công cụ Type Tool, sau đó 
chuyển chế độ Blending của Layer Text thành Overlay. Lúc này, bức hình sẽ trông giống như sau: 
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Tạo hiệu ứng đường ánh sáng: 
 
Nếu muốn làm cho bức ảnh của chúng ta thêm phần lung linh, huyền ảo, các bạn hãy tạo thêm 1 
đường ánh sáng bằng công cụ Pen Tool, với các lựa chọn khác nhau: 
 

 -  Pen Tool: được sử dụng để vẽ các đường cong từ điểm bắt đầu, nhấp chuột để tạo các nét uốn 
theo yêu cầu. Các bạn không cần lo lắng nếu quá trình này không thực sự hoàn hảo vì chúng ta có thể 
sửa lại sau. 
 

 -  Add Anchor Point Tool: nếu muốn thêm các điểm nối bất kỳ trên các đoạn đã có sẵn. 
 

 -  Remove Anchor Point Tool: khác với công cụ trên, khi cần xóa bớt điểm nối cố định. 
 

 -  Convert Point Tool: chuyển đổi hoặc di chuyển các điểm gắn cố định thành một dạng khác. 
 
Khi hoàn thành, kết quả sẽ trông giống như hình dưới đây: 
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Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo thêm hiệu ứng tỏa sáng xung quanh. Tạo 1 Layer mới phía trên Layer Text, 
chọn công cụ Brush Tool, nhấn chuột phải vào vị trí bất kỳ trên bức ảnh và thiết lập Master 
Diameter về giá trị 3px, Hardness 100%, chọn màu Foreground là trắng. 
 
Chuyển sang công cụ Pen Tool, kích chuột phải và chọn Stroke Path... từ menu, chắc chắn rằng ô 
Simulate Pressure đang được chọn và nhấn OK. Tại đây, các bạn sẽ thấy có những nét nhòe dọc 
theo đường cong đã vẽ, chúng ta sẽ tạm giấu những vết nhòe đó đi: 
 
 - Nhấn Windows > Path để mở chức năng Path 
 
 - Sau đó chọn các thành phần để che bớt đi. 
 
Khi đến bước này, chúng ta sẽ thêm một số ánh sáng với màu sắc khác nhau. Kích chuột phải trên 
Layer và chọn Blending Options > Outer Glow, chuyển mã màu thành #16b5e5. Kết quả của chúng 
ta sẽ trông giống như sau: 
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Tạo hiệu ứng Sparkle: 
 
Tiếp theo, chúng ta sẽ thêm một số hiệu ứng lấp lánh theo dọc đường cong. Quá trình này khá đơn 
giản, các bạn chọn Layer vẽ đường cong đó, và dùng Brush Tool để thêm một vài điểm chấm nho 
nhỏ với kích thước 1 – 4px. Kết quả của chúng ta: 

 
 
Hiệu ứng Motion Blurred Glow: 
 
Tại bước sau, chúng ta sẽ tạo thêm hiệu ứng chuyển động mờ vào các đường cong đã vẽ trước đó. 
Kích chuột phải vào Layer của đường cong và chọn Duplicate Layer, nhấn OK. Khi đó, chúng ta sẽ 
có 2 Layer tương tự và đường cong có độ sáng cao hơn. Chọn Layer nguyên bản và làm mờ nó 
(Filter > Blur > Motion Blur...) với thiết lập Angle -30 và Distance 40. 
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Tiếp theo, chuyển chế độ Opacity của Layer đó thành 40%, hiệu ứng này tỏ ra thực sự hiệu quả với 
những bức ảnh có màu nền tối. Khi hoàn thành, kết quả tại bước này sẽ trông giống như sau: 

 
 
Hiệu ứng Star: 
 
Hiệu ứng tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng là tạo ngôi sao: 

 
 
Trước tiên, tạo 1 Layer mới và thao tác trực tiếp trên Layer này, thay đổi chế độ màu nền thành trắng. 
Thay đổi Brush Size 3 px và Brush Hardness thành 100%, tiếp tục sử dụng Pen Tool và vẽ 1 đường 
thẳng với chiều cao khoảng 100 px. Sau đó, kích chuột phải và chọn Stroke Path từ menu, chắc chắn 
rằng ô Simulate Pressure đang được đánh dấu, nhấn OK. Giờ đây, trên Layer sẽ xuất hiện nét cọ 
dọc theo đường vẽ, việc của chúng ta bây giờ là che đường vẽ đó đi. 
 
Tạo mới 1 Duplicate Layer, xoay lớp này 90° qua chức năng Edit > Transform > Rotate. Sau đó 
gộp 2 Layer này vào với nhau (nhấn chuột phải vào Layer ở trên và chọn Merge Down). Tiếp tục 
nhân đôi Layer này và xoay góc 45°, thu nhỏ tỉ lệ lớp mới xuống 70% (Edit > Transform > Scale), 
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thay đổi độ Opacity thành 70%. Sau đó, gộp tiếp 2 lớp này với nhau, và thay đổi tỉ lệ khung hình 
xuống 40%. Copy hiệu ứng từ lớp vẽ đường cong tới lớp vẽ hình ngôi sao, chỉnh lại chế độ Outer 
Glow bằng cách thay đổi Size từ 5 thành 2 (kích chuột phải vào Layer và chọn Blending Options > 
Outer Glow): 

 
 
Hiệu ứng Bokeh: 
 
Đây là hiệu ứng cuối cùng chúng ta đề cập tới trong bài viết này. Tạo mới 1 Layer và làm việc trực 
tiếp tại đây, chọn công cụ Ellipse Tool và vẽ 1 vòng tròn với kích thước 50 px. Kích chuột phải vào 
Layer và chọn Blending Options, thay đổi các thông số kỹ thuật như sau: Color Overlay #cccccc, 
Stroke Size 2px, Position inside và Color white. Sau đó, tạo tiếp 1 lớp mới bên dưới Layer vừa rồi, 
nhấn chuột phải và chọn Merge Down, thêm 1 điểm mờ Gaussian Blur vào lớp này bằng Filters > 
Blur > Gaussian Blur. Tiếp tục, thay đổi chế độ Blending thành Overlay và Opacity về 14%. Tạo 
thêm 2 lớp mới và thay thế áp dụng cách tạo hiệu ứng trên, cho tới khi đạt được kết quả tương tự như 
sau: 
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Dưới đây là 1 bức ảnh mẫu khá nổi tiếng khi áp dụng hiệu ứng Light và Glow một cách hài hòa bằng 
Photoshop: 
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Hoặc tham khảo thêm video mẫu dưới đây: 

 
 
Websoft Chúc các bạn thành công!  
 
Photoshop CS5 - Phần 13: Tạo hiệu ứng phản chiếu từ mặt nước 

Trong phần tiếp theo của loạt bài hướng dẫn về Photoshop CS5, chúng tôi sẽ trình bày những bước 
cơ bản để tạo hiệu ứng phản chiếu từ mặt nước đối với bất kỳ tấm ảnh nào. Thực chất quá trình này 
khá đơn giản, chỉ cần nắm rõ phần cơ bản và khéo léo hòa trộn, cùng với một chút tinh tế, các bạn sẽ 
tạo ra những tác phẩm không khác gì ảnh thật. 
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Ảnh mẫu 

 
Để bắt đầu, chúng ta cần nhân đôi Layer nguyên bản của ảnh gốc bằng cách nhấn Ctrl + J 
(Windows) hoặc Command + J (Mac): 

 
 
Mục đích của chúng ta là tạo hiệu ứng phản chiếu từ mặt nước, nghĩa là chiều từ trên xuống. Do vậy 
cần thiết phải thêm “nếp nhăn” vào phía cuối của bức ảnh, để tạo khoảng trống cho những chi tiết 
phản chiếu. Chọn menu Image > Canvas Size, thiết lập thông số kỹ thuật như hình dưới: 
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Nhấn OK, và Photoshop sẽ thêm khoảng trống ở phía dưới bức ảnh như sau: 
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Tiếp theo, chúng ta cần xoay ngược bức ảnh theo chiều từ trên xuống. Lựa chọn Layer ở trên trong 
bảng điều khiển, chọn menu Edit > Transform > Flip Vertical: 
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Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng công cụ Move Tool từ bảng điều khiển Tools hoặc nhấn nút V: 

 
 
Giữ phím Shift và kéo từ từ phần ảnh đã xoay ngược sao cho khớp với phần giới hạn: 
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Giờ đây, chúng ta đã có được lớp hình ảnh phản chiếu của đối tượng, việc tiếp theo là tạo ra những 
gợn nước để trông giống như thật. Hãy tạo mới 1 Layer bằng cách chọn biểu tượng New Layer trong 
bảng điều khiển: 
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Sau đó, đổ màu cho Layer mới này bằng màu trắng. Sử dụng phím tắt D để chuyển Foreground 
thành màu trắng và Background thành màu đen, nhấn Ctrl + Backspace (Windows) hoặc 
Command + Delete (Macs) để đổ màu Background lên lớp lựa chọn: 

 
 
Tiếp tục, nhấn menu Filter > Sketch > Halftone Pattern, cửa sổ Filter Gallery của Photoshop sẽ 
hiển thị. Tại đây, các bạn chọn lựa chọn filter Halftone Pattern ở phía bên phải. Mục đích của việc 
này là tạo ra các đường kẻ ngang đen trắng lẫn nhau, số lượng đường kẻ này càng nhiều thì mật độ 
gợn sóng càng dày. Sử dụng Pattern Type, thiết lập Lines và các thông số như hình dưới đây: 
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Nhấn OK và Photoshop sẽ áp dụng hiệu ứng: 

 
 
Trước khi “biến” màu đen trắng thành những làn sóng nước, chúng ta cần làm mịn và tạo thêm hiệu 
ứng chuyển động. Chọn menu Filter > Blur > Gaussian Blur, cửa sổ Gaussian Blur hiển thị. Tại 
đây, các bạn thay đổi giá trị của thông số Radius và xem hiệu ứng trên bức ảnh thay đổi ra sao: 
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Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo thêm 1 lớp ảnh hoàn toàn mới bên ngoài các lớp cũ. Chọn Layer chứa các 
đường kẻ ngang và sử dụng tính năng Duplicate Layer: 

 
 
Nhấn OK để đóng cửa sổ này lại. Lưu lớp mẫu này lại để sử dụng trong những trường hợp sau này, ví 
dụ như tại đây chúng tôi lưu thành file water-ripples.psd. 
 
Khi đến bước này, chúng ta sẽ không cần sử dụng đến lớp vẽ đường kẻ ngang nữa, do vậy có thể xóa 
Layer này đi, chỉ cần kéo và thả lớp này vào biểu tượng Trash Bin ở phía dưới: 
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Trước khi ghép thêm lớp thay thế, các bạn cần gộp 2 Layer ảnh vào với nhau. Chọn Layer 1 và nhấn 
Shift + Ctrl + Alt + E (Windows) hoặc Shift + Command + Option + E (Mac). Kết quả sẽ như 
hình dưới đây: 

 
Layer 2 được tạo ra sau khi chúng ta tiến hành gộp 2 lớp 

 
Tiếp đến, chúng ta đã sẵn sàng tạo hiệu ứng làn nước gợn sóng dựa trên lớp thay thế vừa tạo. Chọn 
Layer đã gộp ở bước trên, nhấn Filter > Distort > Displace, cửa sổ tiếp theo hiển thị, thiết lập các 
thông số như sau: Horizontal Scale 4, Vertical Scale 0, Stretch To Fit và Repeat Edge Pixels: 
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Nhấn OK, hệ thống sẽ hỏi bạn lựa chọn file nào để áp dụng, chọn water-ripples.PSD đã tạo ở trên 
và Open, kết quả của chúng sẽ trông như sau: 
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Dễ dàng nhận ra rằng chúng ta đã có thêm 1 vấn đề nho nhỏ, cần phải che bớt lượng sóng gợn ở nửa 
trên bức ảnh. Để làm việc này các bạn cần sử dụng Layer Mask, nhấn Ctrl + click (Windows) hoặc 
Command + click (Macs) trên Layer 1: 
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Bạn sẽ thấy toàn bộ vùng được lựa chọn xuất hiện ở nửa dưới bức ảnh, sau đó chọn biểu tượng Layer 
Mask ở phía dưới: 

 
 
Photoshop sẽ phủ thêm 1 lớp Layer Mask ở phía trên, và vì chúng ta đã chọn toàn bộ vùng nửa dưới 
của ảnh nên khi thêm Layer Mask, phần còn lại sẽ bị ẩn đi: 
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Về cơ bản, tất cả những bước kỹ thuật đã gần hoàn chỉnh, việc cần làm bây giờ là phối màu của làn 
nước phản chiếu bên dưới để mang lại vẻ tự nhiên. Những chi tiết ở phía dưới mặt nước trông vẫn 
không thật, đó là do vẫn còn các chi tiết quá giống với phần trên, ví dụ ở đây là mái tóc. Để làm việc 
này, các bạn cần áp dụng filter Gaussian Blur, chọn lớp Layer Mask trong bảng điều khiển: 
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Nhấn Filter > Blur > Gaussian Blur để áp dụng hiệu ứng Gaussian Blur trên lớp này (có thể giữ 
nguyên các thông số kỹ thuật). Việc cuối cùng bây giờ là tạo màu tự nhiên cho làn nước bằng cách 
chỉnh Hue/Saturation. Giữ Alt (Windows) hoặc Option (Macs), nhấn biểu tượng New Adjustment 
Layer ở phía dưới và chọn Hue/Saturation: 
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Cửa sổ New Layer hiển thị, các bạn đánh dấu vào ô Use Previous Layer To Create Clipping Mask 
và OK: 

 
 
Đánh dấu ô Colorize và điều chỉnh các thông số màu sắc Hue, Saturation và Lightness sao cho phù 
hợp 

 
 
Điều chỉnh lại độ Opacity xuống khoảng 25% để mang lại vẻ tự nhiên cho lớp màu vừa tạo: 
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Tiến hành so sánh bức ảnh gốc và thành quả của chúng ta: 

 
Trước khi xử lý 
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Sau khi xử lý 

 
Như các bạn có thể thấy rằng kết quả đạt được khác rất nhiều so với ảnh gốc, chỉ với những thao tác 
cơ bản và sự tỉ mỉ, khéo léo trong các chi tiết và quá trình xử lý . Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo 
thêm video hướng dẫn sau: 

 
 
Websoft Chúc các bạn thành công!  
 
Photoshop CS5 - Phần 14: Tạo hiệu ứng vùng chuyển động 

Trong bài hướng dẫn sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện những bước cơ bản để tạo hiệu ứng 
chuyển động và làm mờ những phần hình ảnh được phối màu, sau đó lựa chọn từng điểm của đối 
tượng chính, kéo dài về 1 phía để tạo hiệu ứng chuyển động của màu sắc. Về cơ bản, Layer Mask và 
Brush là 2 công cụ chính được áp dụng tại bài thử nghiệm này. 
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Ảnh mẫu 

 
Trước tiên, chúng ta cần tạo 1 bản sao lưu của bức ảnh gốc. Chọn Layer > New > Layer via Copy 
hoặc nhấn phím tắt Ctrl + J (Windows) hoặc Command + J (Mac): 

 
 
Layer vừa tạo sẽ được Photoshop đặt tên là Layer 1: 
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Trước khi tiến hành phối màu cho bức ảnh, hãy bỏ những gam màu gốc bằng cách khử tính bão hòa. 
Chọn Image > Adjustments > Desaturate hoặc nhấn phím tắt Shift + Ctrl + U (Win) hoặc Shift + 
Command + U (Mac): 

 
 
Toàn bộ màu trong ảnh sẽ chuyển thành đen trắng, ví dụ như sau: 



202 
 

 
 
Tiếp theo, các bạn chọn Image > Adjustments > Color Balance: 

 
 
Tính năng Color Balance của Photoshop cho phép người dùng lựa chọn các màu khác nhau dành 
cho Shadows, Midtones và Highlights. Ví dụ trong bài thử nghiệm này, chúng tôi thay đổi thông số 
Yellow trong mục Color Levels về -40, đánh dấu vào ô Preserve Luminosity: 
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Tiếp theo, chọn Shadows, thay đổi Red thành +70 và Yellow về -60: 

 
 
Nhấn OK để đóng cửa sổ Color Balance và áp dụng các sự thay đổi về màu sắc, bức ảnh mẫu của 
chúng ta sẽ trông giống như sau: 
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Khi đến bước này, các bạn cần sử dụng Single Column Marquee Tool trong bảng điều khiển: 

 
 
Công cụ này sẽ chọn từng cột điểm ảnh trong bức hình, tại đây chúng ta sẽ chọn phần chính giữa: 
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Sau đó, chọn menu Layer > New > Layer via Copy hoặc nhấn phím tắt Ctrl + J (Windows) hoặc 
Command + J (Mac) để copy những dòng pixel đã lựa chọn vào lớp mới này, Photoshop sẽ tự động 
đổi tên thành Layer 2: 
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Tiếp tục, chúng ta sẽ mở rộng phần lựa chọn này qua menu Edit > Free Transform hoặc phím tắt 
Ctrl + T (Windows) hoặc Command + T (Mac): 

 
 
Sau đó, các bạn chọn 1 đường kẻ dọc bên phải và kéo dài về cùng phía: 
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Tiếp tục kéo hết phần bên phải của bức ảnh, nhấn Enter (Windows) hoặc Return (Mac) để áp dụng 
sự thay đổi: 
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Và tại đây, chúng ta sẽ tiến hành làm mờ hình ảnh trong phần kéo dài thêm này để tạo hiệu ứng, chọn 
menu Filter > Blur > Gaussian Blur: 

 
 
Cửa sổ thiết lập của Gaussian Blur hiển thị, tăng giá trị Radius thành 4 và nhấn OK: 



209 
 

 
 
Các bạn có thể thấy sự khác biệt trong nửa bên phải của bức hình: 
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Tất cả những gì cần làm khi đã đến bước này là hòa trộn các đường kẻ mờ với bức ảnh bằng Layer 
Mask: 

 
 
Chọn biểu tượng Layer Mask trong bảng điều khiển, các bạn sẽ thấy xuất hiện thêm 1 phần ngay bên 
phải của Layer 2, nghĩa là lớp che phủ đã được tạo: 



211 
 

 
 
Sau đó chọn Brush Tool từ thanh công cụ: 

 
Thay đổi Foreground Color thành màu đen bằng cách nhấn nút D: 
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Sử dụng Brush thao tác lên phần nửa bên phải, mục đích của chúng ta là giảm độ mờ của phần này 
và làm nổi các chi tiết của bức ảnh gốc lên. Các bạn có thể thay đổi kích thước của Brush bằng phím 
[ hoặc ]. Dưới đây là ảnh sau khi sử dụng Brush tại bước này: 

 
 
Nếu gặp phải lỗi trong khi thao tác, nhấn X để thay đổi màu Foreground và Background và thiết lập 
Foreground thành màu trắng. Tô lên phần ảnh bị lỗi để lấy lại màu gốc, sau đó nhấn X và tiếp tục 
với màu đen. Bên cạnh đó, các bạn có thể thay đổi thông số Opacity để tăng thêm hiệu ứng chuyển 
tiếp giữa phần di chuyển và bức ảnh: 

 
 
Làm tiếp tục vài lần như vậy cho tới khi bạn cảm thấy thực sự hài lòng với kết quả, ví dụ như sản 
phẩm dưới đây: 
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Websoft Chúc các bạn thành công!  
 
Photoshop CS5 - Phần 15: Xóa nếp nhăn bằng công cụ Healing Brush 

Trong bài tiếp theo trong loạt bài viết hướng dẫn về Photoshop, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và sử 
dụng Healing Brush – có thể coi đây là một trong những công cụ chỉnh sửa tốt nhất, đặc biệt đối với 
các đối tượng như làn da, khóe mắt... Chúng ta có thể biến những người 40, 50 hoặc 60 tuổi trở về 
khoảng thời gian trước đó, lấy lại vẻ tươi trẻ cho làn da. 
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Ảnh mẫu 

 
Trước tiên, chúng ta bắt đầu bằng việc thêm 1 lớp mới hoàn toàn ở bên trên Background. Giữ Alt 
(Windows) hoặc Option (Mac) và nhấn vào biểu tượng New Layer trong bảng điều khiển: 

 
 
Cửa sổ New Layer hiển thị, đặt tên cho lớp mới này là wrinkles và nhấn OK: 

 
 
Nhấn OK, và kể từ bước này trở đi, chúng ta sẽ chỉ thao tác trên Layer wrinkles này mà thôi: 
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Tiếp theo, chọn công cụ Healing Brush từ menu Tools: 

 
 
Khá giống với Spot Healing Brush, công cụ Healing Brush được sử dụng dựa trên việc thay thế các 
cấu trúc cơ bản của những vùng màu nhất định. Ở chế độ mặc định, Healing Brush chỉ lựa chọn mẫu 
từ Layer đang sử dụng, nhưng có vẻ khá bất tiện nên chúng ta sẽ thay đổi mục lựa chọn Sample 
Mode từ Current Layer thành All Layers từ danh sách: 

 
 
Bên cạnh đó, các bạn nhớ bỏ dấu check tại ô Aligned, theo kinh nghiệm thì khi sử dụng Clone 
Stamp Tool thì nên chọn mục Aligned, còn với Healing Brush thì không cần: 

 
 
Về cơ bản, quá trình sử dụng Healing Brush diễn ra trong vòng 2 bước. Đầu tiên, chúng ta chọn 
phần ảnh đẹp, mịn để lấy mẫu, sau đó di chuyển sang phần cần thao tác để làm mịn. Điểm quan trọng 
ở đây là phải kết hợp sao cho khéo léo và phù hợp, vì phần diện tích trong khu vực khóe mắt là không 
nhiều và khác biệt với những phần còn lại trên khuôn mặt. Với những người trẻ tuổi, thì làn da quanh 
khóe mắt thường mịn và trải dài hơn, do vậy chúng ta chỉ cần áp dụng được quá trình này trên những 
người lớn tuổi hơn là đạt yêu cầu. Để chắc chắn hơn trong quá trình chọn lựa này, chúng ta hãy 
phóng to phần đuôi mắt và giữ phím Alt (Windows) hoặc Option (Mac) để biến con trỏ làm việc của 
Healing Brush thành biểu tượng như hình dưới đây: 
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Sau khi chọn được vùng da mẫu vừa ý, nhả nút Alt (Windows) hoặc Option (Mac), di chuyển 
Healing Brush tới phần “trẻ” nhất của khóe mắt. Các bạn hãy chú ý đến việc thay đổi kích thước của 
Brush bằng phím tắt [ hoặc ]. Trong quá trình này, chúng ta để ý thấy dấu + bé xuất hiện trên vùng 
lựa chọn mẫu di chuyển theo công cụ. Toàn bộ diện tích bên dưới biểu tượng này được sao chép 
chính xác khi bạn thao tác: 

 
 
Khi nhả chuột, Photoshop sẽ thay thế những phần da nhăn nheo, cũ kỹ bằng phần da mịn, với màu 
sắc và độ sáng tương ứng. Nhu các bạn có thể thấy rằng, những nếp “chân chim” đã dần dần biến 
mất: 
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Để tránh việc sử dụng nhiều lần 1 vùng da mẫu cố định, các bạn hãy chọn lựa những phần khác nhau 
sau khi lấy mẫu. Vì nếu lấy mẫu liên tục như vậy thì hoàn toàn không có tác dụng gì cả, rõ ràng các 
phần da trên khuôn mặt đều khác nhau. Chúng ta cần nhanh tay và tinh mắt, nhấn phím Alt 
(Windows) hoặc Option (Mac) để chọn những vùng khác nhau tùy vào độ sâu của phần khóe mắt và 
số lượng phần da mẫu có thể sử dụng. Trong những trường hợp đặc biệt, hãy lấy mẫu liên tục và liền 
nhau, còn nếu bạn gặp lỗi, nhấn Ctrl + Z (Windows) hoặc Command + Z (Mac), sau đó thực hiện 
lại. 
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Kết quả của chúng ta sau khi thực hiện quá trình trên 

 
Khi đã “dọn dẹp” khu vực chạy dọc theo khóe mắt, chúng ta tiếp tục với phần bên trong. Lấy mẫu từ 
vùng da gần nhất, và thay thế dần dần các phần xung quanh: 
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Tiếp tục lặp lại như vậy, cho tới khi đường kẻ này gần biến mất: 

 
 

 
 
Quá trình này thường diễn ra khá lâu và phức tạp, đòi hỏi mọi người phải tỉ mỉ, kiên nhẫn và bình 
tĩnh. Đây là thành quả của chúng ta sau khi áp dụng phương pháp trên với cả 2 bên mắt: 

 
 
Với kết quả như trên, có thể nói rằng chúng ta đã gần đến đích cuối cùng. Nhưng nếu xét về mặt tự 
nhiên, một người với độ tuổi như trên mà không có một nếp nhăn nào thì lại không hợp lý. Để khắc 
phục, chúng ta cần thay đổi lựa chọn Opacity của lớp mặt nạ, ví dụ ở đây, 50% là khoảng giá trị hợp 
lý với phần lớn các trường hợp: 
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Và đây là kết quả hoàn thiện của chúng ta: 

 
 
Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm video hướng dẫn mẫu tại đây: 

 
 
Websoft Chúc các bạn thành công!  
 
Photoshop CS5 - Phần 16: Xóa đối tượng bất kỳ khỏi bức ảnh 

Thông thường, bạn sẽ làm cách nào để xóa 1 đối tượng bất kỳ trong bức ảnh, quy trình thực hiện như 
thế nào? Trong phần tiếp theo của loạt bài hướng dẫn về Photoshop, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 
và thực hành để làm việc này. 
 
Những công cụ chính: 

 
 
Thực chất, quá trình xóa bỏ những đối tượng trong ảnh không quá khó khăn và phức tạp, mục đích 
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chính là che bớt đi những chi tiết không cần thiết, ví dụ như ở đây chúng ta sẽ xóa bỏ hình ảnh người 
đàn ông hút thuốc và giữ lại cô gái. Những công cụ không thể thiếu trong quá trình này bao gồm: 
 
 - Clone Stamp và Pattern Stamp 
 
 - Eraser và Brush 
 
 - Pen, Quick Selection, Lasso và Crop 
 
 
Để thực hiện, các bạn hãy theo dõi thật kỹ video hướng dẫn mẫu sau đây: 

 
 
Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra công cụ Clone Stamp được dùng để lấy mẫu từ các phần diện tích 
ảnh nền xunh quanh, chỉ cần chú ý đến những công đoạn mấu chốt sau đây: 
 
 - Nhấn phím S để chọn công cụ Clone nhanh chóng từ Tools Panel. 
 
 - Luôn luôn tạo 1 bản sao lưu của Background Layer trước khi chỉnh sửa nhiều chi tiết (kích chuột 
phải vào Layer và chọn Duplicate). 
 
 - Nhấn Alt với công cụ Clone Tool, nhấn vào bất kỳ phần nào trên bức ảnh để lấy mẫu. 
 
 - Khi đang tiến hành lấy mẫu, hoạt động của con trỏ chuột luôn ở trạng thái Aligned. 
 

 - Tắt hoặc bỏ chế độ Aligned tại  trên thanh công cụ. 
 
 - Thay đổi kích thước của công cụ bằng cách nhấn chuột phải (như trong video hướng dẫn). 
 
 - Sử dụng Lasso Tool để copy và paste các phần hình ảnh khá tương đương với nhau. 
 
Tính năng Content-Aware Fill trong Photoshop: 

 
 
Một tính năng khác nữa của Photoshop CS5 được đề cập đến ở đây là Content-Aware Fill. Đối với 
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nhiều người thì đây có thể coi là công cụ tuyệt vời để xóa bỏ những đối tượng không cần thiết trong 
bức ảnh. Trước tiên, dùng Lasso (hoặc nhấn phím L) và chọn vùng đối tượng cần thao tác: 

 
 
Chọn menu Edit > Fill > Content-Aware: 



223 
 

 
 
Đối với những đối tượng đơn giản thì Content-Aware mang lại hiệu quả đến bất ngờ, nhưng bên 
cạnh đó, tính năng này vẫn còn một số hạn chế nhất định. Ví dụ như sau đây: 

 
 
Các bạn hãy nhớ rằng, Content Aware Fill không hoạt động 1 mình, mà cần phải được kết hợp với 1 
số thao tác khác. Như bức hình trên, chi tiết chính cần loại bỏ là hình ảnh của cầu thủ đang ném bóng, 
đi kèm theo đó là rất nhiều đường viền cỏ. Khi áp dụng Content Aware theo cách như trên thì chúng 
ta sẽ nhận được kết quả như sau: 
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Dễ dàng nhận ra rằng, khi xử lý với những hình ảnh có nền khá đơn giản, ít thành phần và màu sắc, 
Content Aware sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Còn trong trường hợp ngược lại, công cụ sẽ làm lẫn 
lộn giữa những chi tiết nhỏ xung quanh. 
 
Hoàn thiện bức ảnh với công cụ Pattern Stamp: 
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Quay lại với bài làm mẫu của chúng ta, ở công đoạn trước, chúng ta đã xóa bỏ được phần hình ảnh 
của người đàn ông, nhưng dễ dàng nhận ra những vết tích để lại trên phần ảnh vừa xóa. Chọn công cụ 
Marquee Tool (hoặc nhấn M) và chọn 1 phần mẫu bất kỳ: 

 
 
Sau đó, chọn menu Edit > Define Pattern để tạo mới 1 Pattern từ vùng lựa chọn và nhấn OK: 
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Tiếp theo, chọn công cụ Pattern Stamp Tool: 

 
 
Trong phần Options Panel, các bạn tìm đúng mẫu Pattern mới: 

 
 
Nhấn chuột phải trên bức ảnh để điều chỉnh kích cỡ, bao gồm Size và Hardness: 
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Sau đó, thao tác trên phần ảnh nền tại vị trí của người đàn ông để lại sao cho thật mịn màng và tự 
nhiên. Khi kết hợp thành thục các công cụ và thao tác như đã trình bày ở trên, chúng ta sẽ thu được 
kết quả hoàn thiện như sau: 
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Websoft Chúc các bạn thành công!  
 
Photoshop CS5 - Phần 17: Xử lý ảnh hàng loạt với Photoshop Actions 

Bạn sẽ làm gì nếu phải xử lý hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn bức ảnh với yêu cầu 
trong 1 khoảng thời gian ngắn? Đó sẽ là vấn đề khó khăn và phức tạp đối với nhiều người, nhưng 
bạn sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian vì trong bài viết sau đây, chúng tôi sẽ trình bày và hướng 
dẫn về tính năng hỗ trợ vô cùng tuyệt vời, đó là Photoshop Action. 
 
Hiểu theo cách đơn giản, Photoshop Actions là quá trình lặp 1 thao tác nhất định trên nhiều đối 
tượng. Mỗi khi bạn dùng công cụ, thay đổi màu sắc, kích thước Brush... tất cả những hành động này 
đều được ghi lại và áp dụng trên bất kỳ file nào sau đó. Nhưng tất cả chỉ thực sự hoàn hảo nếu bạn 
thao tác chuẩn xác trong khâu làm mẫu ban đầu, còn nếu mắc lỗi thì bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn 
so với cách làm thủ công ban đầu: 
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Trong bài thử nghiệm này, chúng ta sẽ tiến hành làm mẫu trên bức ảnh sau: 

 
 
Tạo Action mới: 
 
Actions là thành phần mặc định của Photoshop Essentials trong phiên bản CS5. Nếu bạn không tìm 
thấy mục này trong phần History, hãy nhấn Window > Actions hoặc sử dụng phím tắt Alt + F9: 
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Chọn biểu tượng  trong Actions Panel và New Set để tạo action của riêng bạn: 

 
 
Đặt tên và nhấn OK: 

 
 
Xem lại trong bảng điều khiển Panel, bạn sẽ thấy tổ hợp các action xuất hiện trong danh sách: 

 
 
Nhấn  để tạo New Action: 

 
 
Lưu ý rằng bạn có thể sử dụng phím tắt đối với từng hành động tương ứng, và Photoshop cho phép 
người dùng gán các phím cụ thể từ F2 đến F12: 
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Mỗi khi tạo mới 1 action nào đó, Photoshop sẽ tự động bắt đầu ghi lại toàn bộ thao tác của bạn, 
không tính khoảng thời gian chờ giữa các bước: 

 
 
Ghi nhớ thao tác làm mẫu: 
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Sau khi mở ảnh mẫu, hãy bắt đầu quá trình làm mẫu bằng cách nhấn nút có biểu tượng như dưới: 

 
 
Sử dụng lệnh File > Place để chèn ảnh mẫu dành cho Actions. Photoshop có thể áp dụng quá trình 
làm mẫu này đối với nhiều ảnh, nhưng nếu chưa thành thạo thì rất có thể người sử dụng sẽ gặp lỗi. 
Do vậy, hãy thật cẩn thận trong quá trình này: 

 
 
Khi đã đặt khung hình theo tiêu chuẩn vào ảnh mẫu, nhấn Enter để chọn: 
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Chọn Background Layer trong bảng điều khiển và kích đúp vào lớp này: 

 
 
Sau đó, 1 lớp mới sẽ được tạo, nhấn OK: 

 
 
Di chuyển lớp polaroid xuống phía dưới Layer 0: 
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Kích chuột phải vào Layer 0 và chọn Create Clipping Mask: 

 
 
File ảnh JPG sẽ được cắt theo tỉ lệ của khung hình mẫu. Trong khi thực hiện các thao tác trên, 
Photoshop sẽ ghi lại toàn bộ hoạt động, di chuyển của con trỏ, sử dụng Brush, thay đổi màu sắc... 
chính xác đến từng tọa độ: 

 
 

Lựa chọn  để thay đổi Layer về chế độ Screen. Quá trình này sẽ làm 
cho bức ảnh biến mất khi di chuyển sang phần trắng của lớp polaroid: 
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Khi vẫn đang chọn Layer 0, các bạn chọn Edit > Transform > Scale, có thể dùng chuột để thay đổi 
kích thước Layer 0, nhưng Actions hoạt động tốt hơn nhiều với thông số kỹ thuật cụ thể. Thay đổi 
Width và Height theo tỉ lệ, ví dụ ở đây chúng tôi chuyển về giá trị 30%: 

 
 
Sau khi thay đổi kích thước và vị trí tương ứng, nhấn Enter để áp dụng: 
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Sau đó, giữ Ctrl và chọn Layer polaroid để tạo vùng chọn xung quanh lớp đó: 

 
 
Chọn tiếp Image > Crop: 

 
 
Và cắt bỏ những phần thừa không cần thiết bên ngoài: 
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Để tạo thêm 1 chút lạ mắt, chúng tôi se xoay bức ảnh theo 1 góc nhất định bằng mục Image > Image 
Rotation > Arbitrary: 

 
Dưới đây là kết quả sau khi xoay bức ảnh 3 độ: 
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Sau đó, chúng ta sẽ lưu file ảnh kết quả vào 1 thư mục nào đó: 
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Lưu ý rằng Photoshop vẫn ghi lại toàn bộ các thao tác của bạn từ trước. Nhưng khi đến bước đặt tên 
này, bắt buộc bạn phải thay đổi tên file, còn nếu giữ nguyên thì Photoshop sẽ chỉ lưu thành 1 file có 
tên duy nhất. Sau đó, đóng file ảnh mẫu này lại và nhấn nút Stop tại bảng điều khiển Actions: 

 
 
Toàn bộ các thao tác được ghi lại và liệt kê cụ thể tại đây: 
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Chỉnh sửa hàng loạt ảnh với Action vừa to: 

 
 
Đây là phần thú vị của quá trình này sau khi tạo thành công Action, tất cả những gì cần làm tại đây là 
mở tất cả những bức ảnh cần chỉnh sửa và nhấn nút Play selection như hình dưới: 
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Và chờ đợi, kết quả đạt được của chúng ta như sau: 

 
 
Quá trình này chỉ thực sự rắc rối và khó hiểu ở bước làm mẫu, nhưng chỉ cần tập trung và cẩn thận, 
các bạn đã có thêm 1 kỹ năng khá toàn diện và hiệu quả khi phải đối mặt với số lượng ảnh không nhỏ 
cần xử lý.  

Websoft Chúc các bạn thành công!  
Photoshop CS5 - Phần 18: Tạo hiệu ứng ảnh lồng nhau 

Trong phần tiếp theo của loạt bài hướng dẫn về Photoshop, chúng tôi sẽ trình bày 1 số bước cơ bản 
để tạo hiệu ứng ảnh lồng nhau. Mục đích chính của chúng ta là hướng sự tập trung của người xem 
vào đối tượng chính, sau khi được chỉnh sửa sẽ nằm gọn bên trong 1 khung ảnh khác. 
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Ảnh mẫu được sử dụng trong bài viết này 

 
Trước tiên, chúng ta sẽ nhân đôi lớp ảnh gốc bằng chức năng Duplicate Layer hoặc sử dụng phím tắt 
Ctrl + J (Windows) hoặc Command + J (Mac), sau đó chương trình sẽ tự đổi tên lớp mới thành 
Layer 1: 

 
 
Và để dễ phân biệt và xử lý trong các bước sau, các bạn nên đổi tên các lớp khác nhau. Ở đây, chúng 
tôi sẽ đổi Layer 1 thành Smaller version: 
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Tiếp theo, chúng ta cần phải tạo thêm 1 lớp mới bên dưới Smaller version. Chọn Smaller version, 
giữ phím Ctrl (Windows) hoặc Command (Mac) và chọn biểu tượng New Layer ở phía cuối bảng 
điều khiển: 

 
Và Photoshop sẽ tạo mới 1 Layer nằm giữa 2 Layer có sẵn: 
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Tương tự như trên, chúng ta sẽ tiến hành đổi tên để dễ phân biệt với các lớp khác, ở đây là Clipping 
mask: 

 
 
Từ giờ trở đi, chúng ta chủ yếu thao tác trên Layer mới này. Tiếp theo, các bạn chọn công cụ 
Rectangle hoặc nhấn phím U: 
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Dùng công cụ này và vẽ 1 hình tứ giác xung quanh đối tượng chính:  

 
 
Sau đó, các bạn sẽ thấy lớp Clipping mask từ 1 Layer bình thường đã trở thành Layer vector shape: 
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Tiếp theo, nhấn phím Alt (Windows) hoặc Option (Mac) và di chuyển đường kẻ giữa 2 lớp Smaller 
version và Clipping mask, cho tới khi biểu tượng của con trỏ chuyển thành hình tròn như sau: 

 
 
Trông có vẻ như chưa có gì khác với bức ảnh của chúng ta, nhưng trong bảng điều khiển, các bạn có 
thể thấy lớp Smaller version đã lùi 1 ít vào bên phải, nghĩa là nó đang được cắt bằng lớp vector 
shape ở ngay bên dưới: 

 
 
Vẫn tại lớp Clipping Mask này, các bạn nhấn biểu tượng Layer Styles ở bên dưới và chọn Stroke: 



247 
 

 
 
Cửa sổ Layer Style hiển thị, các bạn thay đổi thông số thiết lập theo hình sau: 

 
 
Ở đây có 3 lựa chọn được đánh dấu đỏ, đầu tiên là mục Stroke Size – có tác dụng tạo đường viền với 
kích cỡ như vậy bao quanh vùng lựa chọn. Tiếp theo là Position – chuyển thành Inside để những hiệu 
ứng xuất hiện phía bên trong đường viền, thay đổi Color thành white để đổ màu vào khoảng trống 
của đường viền: 
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Cũng trong bảng điều khiển Layer Style này, hãy chọn mục Drop Shadow – lưu ý rằng chỉ nhấn vào 
dòng chữ Drop Shadow, không đánh dấu vào ô check box bên cạnh. 

 
 
Việc này sẽ thay đổi lựa chọn giữa của hộp thoại Layer Style từ Stroke thành Drop Shadow. Tiếp 
tục, các bạn thiết lập Opacity trong khoảng 50%, Angle thành 130° và Distance - 10 pixels: 
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Tiếp theo, các bạn có thể cân nhắc việc sử dụng Free Transform để xoay góc hoặc thay đổi kích 
thước của đường viền xung quanh nếu muốn. Nhấn phím tắt Ctrl + T (Windows) hoặc Command + 
T (Mac) để bắt đầu, nhấn và giữ nút Shift trong khi thao tác để giữ nguyên tỉ lệ của khung hình: 

 
 
Khi cảm thấy vừa ý, nhấn Enter (Windows) hoặc Return (Mac) để áp dụng thay đổi của quá trình 
này. Nếu tìm được góc xoay hợp lý với khung cảnh xung quanh, bức ảnh sẽ trở nên sống động hơn 
rất nhiều. Tiếp theo là công đoạn phức tạp, sử dụng công cụ Eyedropper để lấy màu trong vùng ảnh 
nhỏ: 

 
 
Ví dụ như tại đây, chúng ta sẽ chọn vùng màu trên chiếc mũ bảo hiểm: 
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Khi tiến hành lấy màu mẫu thì các bạn để ý rằng màu Foreground color của thanh công cụ đã 
chuyển thành màu xanh nước biển: 

 
 
Chọn lớp Background và nhấn New Adjustment Layer trong bảng điều khiển và chọn tiếp 
Hue/Saturation: 
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Hộp thoại Hue/Saturation hiển thị, các bạn đánh dấu vào ô Colorize: 

 
 
Nhấn OK để áp dụng thay đổi, chúng ta sẽ thấy hiệu ứng xuất hiện trên bức ảnh như sau: 
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Khi đã hoàn thành bước này có nghĩa là chúng ta đã gần đạt được mục đích, chỉ còn 1 bước nữa là áp 
dụng hiệu ứng Radial Blur vào ảnh nền. Nhưng trước đó, các bạn cần nhân đôi lớp ảnh nền 1 lần 
nữa, nhấn Ctrl + J (Windows) hoặc Command + J (Mac), đổi tên lớp vừa tạo thành Radial Blur: 

 
 
Tiếp theo, các bạn nhấn Filter > Blur > Radial Blur, hộp thoại Radial Blur sẽ hiển thị. Tại đây, 
chúng ta thiết lập các thông số kỹ thuật như sau: Blur Method – Zoom, Quality – Best, Amount – 
40, mục Blur Center chỉ định hiệu ứng sẽ “xuất phát” từ vị trí nào trong vùng chọn: 
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Nhấn OK, và kết quả của chúng ta tại bước này sẽ trông giống như sau: 

 
 
Tùy từng bức ảnh và thông số thiết lập khác nhau, như ví dụ ở đây, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra 
hiệu ứng Blur hơi quá nhiều, do vậy sẽ cần thêm 1 số thao tác hòa trộn với lớp Background. Rất đơn 
giản, các bạn chỉ cần thay đổi thông số Opacity trong khoảng 60% là vừa đủ: 
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Và đây là kết quả của chúng ta sau khi hoàn tất toàn bộ các bước hướng dẫn trên: 

 
 
Websoft Chúc các bạn thành công!  
 
Photoshop CS5 - Phần 19: Tạo ảnh Out of bound 

Trong bài tiếp theo của series hướng dẫn về Photoshop, chúng tôi sẽ trình bày một số bước cơ bản để 
tạo hiệu ứng của những bức ảnh vượt khung hình – Out of bound. Cụ thể tại đây, từ 2 bức ảnh gốc, 
chúng ta sẽ tạo ra hình ảnh của 1 vận động viên thể thao đang cố gắng "vượt" ra khỏi màn hình của 
chiêc TV. 
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Để chuẩn bị, các bạn cần tìm được ảnh mẫu với tỉ lệ kích thước sao cho phù hợp, trước tiên là ảnh 
hiển thị bên ngoài (ở đây là chiếc TV), và bên trong là đối tượng chính chúng ta sẽ thao tác và tập 
trung các hiệu ứng vào đó. Trước tiên, chúng ta sẽ mở ảnh của chiếc TV: 

 
 
Việc xử lý những góc cạnh của thiết bị này hết sức đơn giản và dễ dàng, vì chỉ cần chọn những 
đường thẳng bằng công cụ Polygonal Lasso của Photoshop: 
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Và chọn 4 góc tương ứng như sau: 

 
 
Tiếp theo, mở bức ảnh sẽ xuất hiện bên trong chiếc TV này: 
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Sau đó, nhấn Ctrl + A (Windows) hoặc Command + A (Mac) để chọn toàn bộ bức ảnh, và nhấn tiếp 
Ctrl + C (Windows) hoặc Command + C (Mac) để copy toàn bộ vùng chọn này. Quay trở lại bức ảnh 
chứa đối tượng hiển thị bên ngoài (ở đây là chiếc TV) và chọn Edit từ thanh menu > Paste Special > 
Paste Into: 

 
 
Nếu bạn đang sử dụng Photoshop CS4 hoặc những phiên bản trước đó, chỉ cần chọn Edit > Paste 
Into, kết quả sẽ như sau: 
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Khi nhìn vào bảng điều khiển Layer, chúng ta sẽ thấy rằng Photoshop đã thêm 1 lớp mới bên cạnh 
bức ảnh xuất hiện bên trên Background Layer. Đồng thời, Photoshop cũng đã sử dụng lớp lựa chọn 
bên ngoài để khởi tạo Layer Mask cho bức ảnh, và đó là lý do tại sao chúng ta chỉ nhìn thấy chi tiết 
bên trong chiếc Tv cho dù kích thước thật của ảnh lớn hơn chiếc TV nhiều: 

 
 
Giữ nút Shift và nhấn vào lớp Layer Mask như hình dưới: 
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Quá trình này sẽ tạm thời tắt bỏ lớp Layer Mask và chiếc TV sẽ bị ẩn đằng sau: 

 
 
Tiếp theo, thay đổi thông số Opacity từ 100% xuống còn 60%: 
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Và khi đó, 2 ảnh sẽ hòa trộn với nhau như sau:  

 
 
Sau đó, nhấn Ctrl + T (Windows) hoặc Command + T (Mac) để sử dụng tính năng Free Transform 
để thay đổi kích thước sao cho khớp với tỉ lệ của chiếc TV: 
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Tiếp theo, sử dụng những công cụ quen thuộc của bạn (Lasso Tool, Pen Tool... ) để chọn phần diện 
tích ảnh bên ngoài rìa chiếc TV. Ví dụ như ở đây, chúng ta sẽ làm cho phần đầu của vận động viên và 
chiếc thuyền lướt sóng “thò” ra bên ngoài: 

 
 
Sau đó, giữ nút Shift và nhấn Layer Mask 1 lần nữa, thay đổi thông số Opacity về 100% như cũ: 
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Và phần hiển thị của chiếc TV sẽ trở lại như cũ: 

 
 
Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành thêm vùng lựa chọn đã tạo ở bên trên vào lớp Layer Mask này, chọn 
lớp Layer Mask bên cạnh: 
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Chọn tiếp menu Edit > Fill: 

 
 
Hộp thoại Fill hiển thị, thay đổi lựa chọn Use thành White: 

 
 
Nhấn OK để áp dụng thay đổi và đóng cửa sổ này lại. Sau đó nhấn tiếp Ctrl + D (Windows) hoặc 
Command + D (Mac) để bỏ vùng chọn: 
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Sau đó, gộp 2 Layer này lại, và chúng ta sẽ có bức ảnh cuối cùng như sau: 

 
 
Websoft Chúc các bạn thành công! 
 
Photoshop CS5 - Phần 20: Tạo hình ảnh nắm đấm qua màn hình 

Trong bài hướng dẫn sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo và tìm hiểu cách tạo ra bức ảnh với 
nắm đấm xuyên qua màn hình, khá giống với quá trình tạo ảnh Out of bound. Sau khi kết thúc, các 
bạn sẽ có được tác phẩm như sau: 
 
Trước tiên, tạo 1 văn bản mới với kích thước 1000 x 800 px, độ phân giải 72 pixel/inch: 
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Sau đó, thêm 1 Layer mới bằng cách nhấn vào biểu tượng New Layer ở phía dưới bảng điều khiển: 
 
Layer mới sẽ xuất hiện trên Background với tên là Layer 1: 
 
Tiếp theo, chọn công cụ Polygonal Lasso Tool: 
 
Sau đó, vẽ 1 hình đa giác bất kỳ ở vùng giữa bức ảnh – đây sẽ là phần nắm đấm của chúng ta “chui 
ra” từ phần không gian đằng sau. Các bạn có thể vẽ hình bất kỳ, nhưng tốt nhất là trông giống như 
sau: 
 
Tiếp đó, chúng ta sẽ tiến hành đổ màu cho vùng chọn này, nhấn menu Edit > Fill: 
 
Hộp thoại Fill của Photoshop sẽ hiển thị, thay đổi mục lựa chọn Use thành Black: 
 
Nhấn OK, và chúng ta sẽ có bức hình giống như sau: 
 
Nhấn tiếp Ctrl + D (Windows) hoặc Command + D (Mac) để bỏ vùng chọn xung quanh. Tiếp tục, giữ 
Ctrl (Windows) hoặc Command (Mac) và chọn biểu tượng New Layer ở dưới bảng điều khiển: 
 
Thông thường, Photoshop sẽ thêm 1 Layer mới trực tiếp ngay bên trên Layer lựa chọn, nhưng khi 
chúng ta giữ phím Ctrl (Windows) hoặc Command (Mac) và chọn New Layer, Photoshop sẽ tạo lớp 
mới ở dưới Layer đang chọn: 
 
Tiếp theo, chọn công cụ Lasso Tool: 
 
Sau đó, chúng ta sẽ vẽ hình đầu tiên của mảng giấy bị rách. Cần phải cẩn thận trong bước làm này, vì 
mỗi 1 miếng rách đều có hình dạng và bóng đổ nhất định, nếu như trên kia các bạn vẽ hình đa giác có 
bao nhiêu cạnh thì tại đây, chúng ta sẽ phải tạo ra từng đó mảnh rách. Hình phác thảo sơ bộ: 
 
Khi hoàn tất miếng đầu tiên, giữ phím Shift và tiếp tục vẽ miếng tiếp theo: 
 
Và đây là kết quả sau quá trình này: 
 
Để tiếp tục, các bạn chọn menu Edit > Fill, thay đổi lựa chọn Fill thành Color: 
 
Bảng Color Picker hiển thị, và chúng ta cần chọn màu sắc phù hợp, như ví dụ tại đây là màu xám 
nhạt. Thông số cụ thể như sau: R 230, G 230, B 230: 
 
Nhấn OK để áp dụng sự thay đổi. Sau đó nhấn tiếp Ctrl + D (Windows) hoặc Command + D (Mac) 
để xóa bỏ vùng lựa chọn: 
 
Tại những bước tiếp theo, chúng ta sẽ lần lượt tạo hiệu ứng đổ bóng cho các mảnh giấy rách này. 
Trước tiên, chọn Layer 1: 
 
Chọn biểu tượng Layer Styles ở phía dưới: 
 
Chọn tiếp Outer Glow trong danh sách hiển thị: 
 
Bảng điều khiển Layer Style của Photoshop hiển thị, thay đổi Blend Mode từ Screen thành Multiply, 
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và màu sắc dưới ô Noise thành màu đen: 
 
Nhấn OK để áp dụng thay đổi và đóng cửa sổ Color Picker nhưng vẫn giữ nguyên phần Layer Style 
bên ngoài. Tiếp tục thay điều chỉnh các thông số tại đây như Opacity và Size sao cho mang lại hiệu 
quả cao nhất: 
 
Nhấn OK để đóng hộp thoại Layer Style này, và hình ảnh của miếng giấy rách sẽ trông giống như 
sau: 
 
Khi đến bước này, chúng ta sẽ phải giải quyết 1 vấn đề nho nhỏ với hiệu ứng đổ bóng không chỉ xuất 
hiện với miếng giấy trung tâm mà còn cả với phần viền trắng bên ngoài. Nhưng tại đây, chúng ta chỉ 
cần áp dụng hiệu ứng này với mảnh giấy chính. Và để khắc phục, các bạn cần chuyển đổi lớp Layer 
Style thành các lớp riêng biệt tương ứng. Nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực ra lại khá đơn giản, nhấn 
chuột phải (Windows) + click hoặc Control + click (Mac) trực tiếp lên lớp Layer Effect như hình 
dưới: 
 
Chọn Create Layer từ menu hiển thị: 
 
Photoshop sẽ tự động chuyển đổi Layer Style thành 1 lớp mới với tên gọi là Layer 1's Outer Glow 
ngay bên dưới Layer 1: 
 
Tiếp theo, sử dụng Clipping Mask để hiệu ứng chỉ áp dụng với Layer ngay bên dưới: 
 
Hệ thống sẽ hiển thị như sau: 
 
Và trong khung hình, chúng ta sẽ thấy hiệu ứng đổ bóng chỉ xuất hiện xung quanh đối tượng chính: 
 
Tiếp theo chọn Layer 2: 
 
Nhấn biểu tượng Layer Styles ở phía dưới và chọn Drop Shadow để tạo hiệu ứng bóng đổ: 
 
Hộp thoại Layer Style hiển thị, tại đây các bạn điều chỉnh thông số kỹ thuật như sau: 
 
Nhấn OK, và chúng ta sẽ thu được kết quả như hình dưới đây: 
 
Tương tự như lúc chúng ta thao tác với lớp Layer Style Outer Glow, hãy chuyển đổi Layer hiệu ứng 
đổ bóng này thành 1 Layer bình thường. Nhấn chuột phải (Windows) hoặc Control (Mac) và chọn 
Layer có hiệu ứng, như hình dưới đây: 
 
Chọn tiếp Create Layer từ menu hiển thị, với 1 vài trường hợp Photoshop sẽ thông báo rằng 1 số 
thành phần của hiệu ứng không được áp dụng toàn bộ với Layer lựa chọn. Nhấn OK: 
 
Trong bảng điều khiển Layer, chúng ta sẽ có thêm lớp Layer 2's Drop Shadow ngay bên dưới Layer 
2: 
 
Chọn tiếp lớp vừa tạo Layer 2's Drop Shadow: 
 
Để mang lại vẻ tự nhiên cho bức ảnh, chúng ta cần phải “trang trí” thêm 1 chút nữa bằng cách sử 
dụng công cụ Rectangular Marquee Tool: 
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Và vẽ 1 hình tứ giác xung quanh toàn bộ ảnh như sau: 
 
Sử dụng menu Filter > Distort > Pinch: 
 
Hiệu ứng này sẽ “đẩy” những quả bóng về phía trung tâm của bức ảnh, đồng thời bóp méo các chi 
tiết tại đây: 
 
Nhấn OK để áp dụng thay đổi và đóng cửa sổ Pinch này lại. Kết quả của chúng ta sẽ như sau: 
 
Nhấn Ctrl + D (Windows) hoặc Command + D (Mac) để loại bỏ vùng chọn 
 
Để giảm bớt “mật độ” của hiệu ứng bóng đổ này, chúng ta cần phải thay đổi thông số Opacity, các 
bạn tùy chọn giữa khoảng 80 – 85% là phù hợp. Tại đây chúng tôi để mức 82%: 
 
Sau khi áp dụng thay đổi: 
 
Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành thao tác trên Layer 2: 
 
Tạo mới 1 lớp bên trên Layer 2 này: 
 
Kể từ lúc Layer Outer Glow được áp dụng với Layer 2, Photoshop sẽ tự động tạo Layer mới theo 
cách như vậy: 
 
Tiếp theo, chọn công cụ Brush Tool: 
 
Khi đến bước này, chúng ta sẽ tiến hành tô màu đậm cho những vùng giấy rách rìa bên ngoài. Nhấn 
phím D để chuyển chế độ màu Foreground và Background về mặc định: 
 
Với công cụ Brush vừa chọn, các bạn hãy tô những đường viền xung quanh mép giấy như hình sau: 
 
Tiếp tục như vậy với tất cả các phần giấy thò ra bên ngoài, không cần phải quá bận tâm nếu phần 
màu này quá đậm vì chúng ta có thể chỉnh sửa lại sau này: 
 
Sau đó, hãy giảm thông số Opacity của lớp này xuống mức tối thiểu có thể, ở đây chúng tôi để 13%: 
 
Kết quả của chúng ta sẽ như sau: 
 
Để hoàn tất toàn bộ quá trình trên, chúng ta sẽ phải tạo thêm Layer mới 1 lần nữa. Chọn biểu tượng 
New Layer ở phía dưới và chúng ta sẽ có Layer 4: 
 
Nhấn phím X để thay đổi màu Foreground và Background với nhau, thiết lập Foreground thành màu 
trắng. Tiếp tục sử dụng Brush để tô màu xung quanh phần giữa của bức ảnh, như hình dưới đây: 
 
Thay đổi Opacity của Layer này xuống còn 50%: 
 
Kết quả sau khi áp dụng hiệu ứng: 
 
Về cơ bản, chúng ta đã hoàn tất phần nền cần thiết của tác phẩm. Tiếp theo, cần phải tìm bức ảnh có 
hình nắm đấm, ví dụ như trong bài thử nghiệm này: 
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Sử dụng công cụ phù hợp ((Lasso Tool, Quick Selection Tool, Pen Tool... ) để cắt vùng ảnh của nắm 
đấm: 
 
Sau đó, copy vùng lựa chọn này sang bức ảnh tờ giấy: 
 
Kết quả tạm thời của chúng ta sẽ trông giống như hình dưới đây: 
 
Tiếp theo, nhấn Ctrl + T (Windows) hoặc Command + T (Mac) để sử dụng tính năng Free Transform 
của Photoshop, sau đó xoay sao cho khớp với khung hình mẫu ban đầu (giữ phím Shift để không thay 
đổi tỉ lệ kích thước): 
 
Chọn biểu tượng Layer Styles ở phía dưới bảng điều khiển và chọn tiếp hiệu ứng Drop Shadow từ 
danh sách. Thay đổi các thông số Angle và Distance trong bảng Layer Style sao cho phù hợp và 
mang tính sáng tạo: 
 
Tiếp tục, thay đổi Opacity trong mục Drop Shadow xuống mức 60%: 
 
Nhấn OK để áp dụng thay đổi và đóng cửa sổ Layer Style này lại: 
 
Chọn biểu tượng Layer Mask ở phía dưới: 
 
1 lớp thumbnail sẽ xuất hiện bên cạnh Layer vừa chọn: 
 
Sau đó, chọn công cụ Brush Tool và màu Foreground là màu đen để tạo bóng đổ xung quanh phần 
gốc của nắm đấm: 
 
So với từng chi tiết cụ thể của các bạn mà tạo vùng đổ bóng xung quanh nắm đấm sao cho phù hợp 
và tự nhiên, ví dụ như trong bài thử nghiệm này: 
 
Việc cuối cùng là gộp tất cả các Layer (chứa hình mẫu và hiệu ứng) thành 1 lớp duy nhất. Chọn 
Layer ở trên cùng (tại đây là Layer 5), giữ phím Shift và chọn Layer 2's Drop Shadow: 
 
Sau đó, nhấn Ctrl + G (Windows) hoặc Command + G (Mac) để tạo Group: 
 
Và chúng ta sẽ có Group 1, ngay bên trên lớp Background: 
 
Nếu muốn thay đổi góc độ của toàn bộ đối tượng bên trong, chỉ cần nhấn phím V với Group 1, toàn 
bộ phần hình ảnh bao gồm hiệu ứng sẽ thay đổi theo hướng di chuyển của chuột: 
 
Chúc các bạn thành công!  

 Photoshop CS5 - Phần 21: Tạo hiệu ứng gợn nước trong bức ảnh 

Trong phần tiếp theo của loạt bài hướng dẫn về Photoshop, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và thực 
hành những bước cơ bản để tạo bức ảnh với mặt nước đang chuyển động và gợn sóng. Thực chất, 
Photoshop đã có sẵn 1 số bộ lọc để tạo hiệu ứng như trên, nhưng người sử dụng sẽ không thể đoán 
được từ tên của filter đó (không phải Ripple hoặc Ocean Ripple) nếu không tham khảo bài viết dưới 
đây. 
 
Ảnh mẫu được sử dụng tại bài thử nghiệm này 
 
Và đây là kết quả sau khi chúng ta hoàn thành: 
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Trước tiên, chúng ta sẽ vẽ 1 vùng bất kỳ trên bức ảnh, nơi những gợn nước sẽ xuất hiện. Chọn công 
cụ Elliptical Marquee Tool tại thanh menu hoặc nhấn phím M 2 lần: 
 
Sau đó, di chuyển vùng lựa chọn này vào vị trí phù hợp của bức ảnh, tùy từng đối tượng và các thành 
phần xuất hiện mà chúng ta sẽ có những sự lựa chọn khác nhau. Ví dụ tại đây: 
 
Giữ nguyên vùng lựa chọn này, các bạn nhấn Ctrl + J (Windows) hoặc Command + J (Mac) 2 lần để 
tạo 2 bản sao khác nhau: 
 
Để tiếp tục, chúng ta cần tạm ẩn phần Layer trên cùng (ở đây là Layer 1 copy) bằng cách nhấn vào 
biểu tượng hình con mắt phía bên trái: 
 
Và làm việc với lớp ngay bên dưới: 
 
Tiếp tục, giữ phím Ctrl (Windows) hoặc Command (Mac) và chọn lớp cần thao tác (tại đây là Layer 
1): 
 
Quá trình này sẽ tạo ra 1 vùng chọn lựa khác bao quanh phần chính của Layer 1, nghĩa là vùng lựa 
chọn bên ngoài mà các bạn vừa vẽ tại bước trên sẽ xuát hiện trở lại. Lý do tại sao chúng ta lại phải 
làm như thế này trước khi áp dụng hiệu ứng từ filter là vì nếu làm ngược lại thì Photoshop sẽ áp dụng 
toàn bộ hiệu ứng lên tất cả các lớp và ảnh gốc: 
 
Và đây là phần chính của quá trình này, đó là việc áp dụng hiệu ứng sao cho hợp lý. Để tạo được hiệu 
quả như ý muốn, chúng ta cần sử dụng filter có tên là ZigZag (không phải là Ripple hoặc Ocean 
Ripple). Các bạn chọn Filter > Distort > ZigZag trong danh sách hiển thị: 
 
Bộ lọc này làm việc bằng cách biến những chi tiết trong vùng lựa chọn thành những gợn sóng nước. 
Tại phần dưới của bảng điều khiển là mục Style – các cách tương ứng để tùy chỉnh hiệu ứng của 
Photoshop. Có 3 lựa chọn chính: Around Center, Out From Center và Pond Ripples (mặc định), 
tương ứng với đó là 3 hiệu ứng khác nhau, và phụ thuộc và diện tích của vùng lựa chọn mà người sử 
dụng sẽ đưa ra phương án áp dụng phù hợp nhất của riêng họ: 
 
Phần điều khiển Amount có tác dụng thay đổi “cường độ” của các gợn nước sẽ xuất hiện, trong khi 
thông số Ridges ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng của gợn nước. Hãy chú ý và dựa vào cảm giác, 
trực quan của riêng mình để quyết định phương án nào là thích hợp hơn cả (hiệu ứng sẽ không được 
áp dụng thật sự cho đến khi bạn nhấn nút OK). Trong bài thử nghiệm này, chúng tôi áp dụng ZigZag 
2 lần với thông số Ridges 12, Amount 70 và Style là Pond Ripples: 
 
Nhấn OK, và chúng ta sẽ có kết quả tương tự như sau: 
 
Sau đó, chúng ta sẽ cho hiển thị lại lớp Layer trên cùng (ở đây là Layer 1 copy) để tiến hành bước 
tiếp theo: 
 
Tại đây, chúng ta sẽ áp dụng bộ lọc ZigZag lại lần nữa. Nhấn phím tắt Ctrl + Alt + F (Windows) hoặc 
Command + Option + F (Mac) để sử dụng bộ filter vừa dùng gần đây nhất. Cụ thể lần này vùng áp 
dụng hiệu ứng sẽ là phần trung tâm của “vũng nước” vừa tạo ra ở bước trên, do vậy hãy chuyển mục 
Style về Out From Center, Ridges thành 4 và Amount thành 100: 
 
Nhấn OK để áp dụng sự thay đổi và đóng cửa sổ ZigZag. Chúng ta sẽ có kết quả tương tự như hình 
dưới đây: 
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Sau đó, chọn menu Select > Transform Selection: 
 
Tính năng Transform Selection này tương tự như Free Transform của Photoshop ngoại trừ quá trình 
ảnh hưởng đến vùng lựa chọn bên ngoài. Giữ Shift + Alt (Windows) hoặc Shift + Option (Mac) và 
chọn phần góc trên bên trái của vùng lựa chọn (có dạng hình chữ nhật), sau đó kéo dần vào phía trung 
tâm bức ảnh cho tới khi diện tích còn khoảng 50 – 60% kích thước gốc. Nhấn Enter (Windows) hoặc 
Return (Mac) để áp dụng sự thay đổi: 
 
Tiếp tục, chọn menu Select > Inverse hoặc sử dụng phím tắt Shift + Ctrl + I (Windows) hoặc Shift + 
Command + I (Mac): 
 
Quá trình này sẽ làm đảo ngược vùng lựa chọn, khi đến bước này, chúng ta nhấn Backspace 
(Windows) hoặc Delete (Mac) để xóa toàn bộ thành phần xung quanh trung tâm của vũng nước đó. 
Nhấn Ctrl + D (Windows) hoặc Command + D (Mac) để loại bỏ vùng chọn: 
 
Tiếp theo, chọn menu Layer > Merge Down hoặc nhấn phím tắt Ctrl + E (Windows) hoặc Command 
+ E (Mac): 
 
Và sau đó, chúng ta sẽ có 1 Layer mới vừa tạo: 
 
Tuy nhiên, việc áp dụng hiệu ứng của bộ lọc ZigZag phía trên đã tạo ra những chi tiết gợn sóng nước 
với nhiều hình răng cưa, do vậy bức ảnh nhìn sẽ không thật sự tự nhiên. Hãy làm “mềm” những chi 
tiết này bằng Gaussian Blur (menu Filter > Blur > Gaussian Blur): 
 
Bảng điều khiển Gaussian Blur của Photoshop hiển thị, điều chỉnh giá trị của Radius thành 0.4: 
 
Nhấn OK, và bức ảnh sẽ trông giống như dưới đây: 
 
Tùy vào từng bức ảnh và những chi tiết cụ thể, các bạn hãy linh hoạt trong việc tạo thêm gợn sóng 
nước và áp dụng hiệu ứng ZigZag sao cho thật sự hiệu quả. Và dưới đây là kết quả của chúng ta sau 
khi thực hiện quá trình như trên: 
 
Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo thêm video hướng dẫn theo mẫu khác tại đây: 
 
Chúc các bạn thành công!  

 Photoshop: Thủ thuật làm mờ hậu cảnh của bức ảnh 
 Photoshop: Ghép 2 hình đơn giản làm một 
 Photoshop: Hướng dẫn sử dụng cơ bản 
 Photoshop: cách cuộn góc hình 
 Photoshop: Top 5 website cung cấp "chổi vẽ" miễn phí 
 Photoshop CS5 - Phần 1: Toolbox 
 Photoshop CS5 - Phần 2: Các Panel 
 Photoshop CS5 - Phần 3: Giới thiệu Layers 
 Photoshop CS5 - Phần 4: Các menu cơ bản 
 Photoshop CS5 - Phần 5: Chỉnh sửa ảnh 
 Photoshop CS5 - Phần 6: Nghệ thuật số 
 Photoshop CS5 - Phần 7: Thiết kế và trình bày với Type Character Panel 
 Photoshop CS5 - Phần 8: Menu Filters 
 Photoshop CS5 - Phần 9: Xóa bỏ những hình nền phức tạp trong Photoshop 
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 Photoshop CS5 - Phần 10: Sử dụng Layer Mask và Vector Mask để xóa nền 
 Photoshop CS5 - Phần 11: Thay đổi màu sắc từ những bức ảnh đen trắng 
 Photoshop CS5 - Phần 12: Tạo hiệu ứng Light và Glow 
 Photoshop CS5 - Phần 13: Tạo hiệu ứng phản chiếu từ mặt nước 
 Photoshop CS5 - Phần 14: Tạo hiệu ứng vùng chuyển động 
 Photoshop CS5 - Phần 15: Xóa nếp nhăn bằng công cụ Healing Brush 
 Photoshop CS5 - Phần 16: Xóa đối tượng bất kỳ khỏi bức ảnh 
 Photoshop CS5 - Phần 17: Xử lý ảnh hàng loạt với Photoshop Actions 
 Photoshop CS5 - Phần 18: Tạo hiệu ứng ảnh lồng nhau 
 Photoshop CS5 - Phần 19: Tạo ảnh Out of bound 
 Photoshop CS5 - Phần 20: Tạo hình ảnh nắm đấm qua màn hình 
  Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 21: Tạo hiệu ứng gợn nước trong bức ảnh  
  Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 22: Giới thiệu về tính năng Fill Content Aware  
  Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 23: Tạo ảnh nghệ thuật  
  Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 24: Cài đặt, chia sẻ và sử dụng Photoshop Action  
  Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 25: Xóa bỏ ảnh nền tự động với Photoshop Action  
  Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 26: Tạo hiệu ứng tia sét  
  Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 27: Tạo hiệu ứng Motion trên đối tượng bất kỳ  
  Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 28: Tạo bong bóng trong bức ảnh  
  Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 29: Tạo hiệu ứng phóng to trong bức ảnh  
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Ñaõ töø laâu caùc KTV ñoà hoïa, hoïa só, caùc nhaø xöû lyù aûnh ñeàu xem 

Photoshop CS nhö moät coâng cuï khoâng theå thieáu ñöôïc trong thieát keá xöû lyù 

aûnh.Trong tay caùc nhaø thieát keá myõ thuaät caây gaäy thaàn Photoshop CS ñaõ 

giuùp hoï khoâng chæ taùi hieän theá giôùi theo quan ñieåm rieâng, maø coøn bieán giaác 

mô thaønh hieän thaät, vôùi söï phaùt trieån nhanh cuûa kyõ thuaät soá, kyõ thuaät in aán, 

moâi tröôøng Internet, Multimedia, ñaõ mang laïi cho Photoshop khaû naêng öùng 

duïng voâ haïn  

      Chöông trình Photoshop CS vaø Image Ready 7.0 seõ giuùp caùc baïn hoïc 

vieân tìm hieåu theâm nhöõng tính naêng tuyeät vôøi cuûa phieân baûn môùi.  

      Photoshop CS, trình baøy caùc kyõ thuaät xöû lyù aûnh cao caáp, caùc tính 

naêng môùi  giuùp baïn taïo ñöôïc caùc hình aûnh ñeïp maét roõ neùt, vaø mang tính myõ 

thuaät cao, hoã trôï ñaéc löïc cho caùc chöông trình daøn trang vaø taùch maøu ñieän 

töû, ñaëc bieät caùc hình theå daïng Vector ñöôïc söû duïng trong moâi tröôøng laøm 

vieäc cuûa Photoshop.  

      Image Ready vôùi caùc kyõ thuaät toái öu aûnh, taïo ñöôïc caùc ñoaïn hoaït 

hình Rollover öùng vôùi caùc thao taùc Mouse, taïo caùc nuùt cho trang Web, baïn 

seõ taïo ñoaïn hoaït hình töø moät maûnh ñôn baèng caùch söû duïng caùc file GIF hoaït 

hình, moät file GIF hoaït hình laø moät chuoãi lieân tieáp nhieàu aûnh hoaëc nhieàu 

Frame (khung) hôïp thaønh.  

      Vôùi caùch söû duïng baøi taäp thöïc haønh laøm neàn taûng cho baïn hoïc taäp vaø 

laøm quen vôùi Photoshop CS vaø Image Ready töø baøi caên baûn ñeán naâng cao. 

Hy voïng baïn seõ caûm thaáy vui maét vaø thuù vò hôn vôùi caùc hình aûnh soáng ñoäng 

maø Photoshop ñaõ ñem ñeán cho baïn.  

       Traû laïi giaù trò maëc ñònh cho caùc xaùc laäp maëc ñònh cho Photoshop CS 

vaø Image Ready tröùoc khi tieán haønh thöïc taäp ñieàu ñoù seõ ñaûm baûo cho caùc 

coâng cuï vaø caùc baûn option nhö ñöôïc thöïc hieän trong giaùo trình naøy.  

       File xaùc laäp  (Preferences file) cuûa chöông trình löu giöõ caùc xaùc laäp 

cuûa caùc baûn leänh vaø caùc xaùc laäp caân chænh maøn hình.  

       Nhaân giöõ Phím Shift + Ctrl + Alt  ngay khi vöøa khôûi ñoäng Photoshop 

hoaëc Image Ready xuaát hieän hoäp thoaïi thoâng baùo: � Delete the Adobe 

Photoshop Settings File�, choïn Yes 

 

Höôùng daån Baøi Hoïc vaø Thöïc Haønh Photoshop CS seõ giuùp baïn phaàn 

naøo trong quaù trình tham gia tìm hieåu chöông trình xöû lyù aûnh ñöôïc caäp nhaät 
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môùi nhaát hieän nay. Hy voïng baïn seõ thöïc hieän toát caùc baøi thöïc haønh toâi ñaõ 

soaïn sau ñaây. 

 

CHUÙC BAÏN THAØNH COÂNG TRONG HOÏC TAÄP 
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Khi laøm vieäc vôùi Photoshop CS, baïn seõ khaùm phaù ñöôïc 

nhieàu caùch thöùc ñeå hoaøn thaønh coâng vieäc nhö nhau, muoán söû duïng 

toát khaû naêng chænh söûa aûnh cuûa caû hai chöông trình Photoshop CS 

vaø Image Ready, baïn caàn bieát veà vuøng laøm vieäc cuûa chuùng.  

   Chöông naøy baïn tìm hieåu nhöõng baøi sau :  

- Môû moät file môùi sau khi khôûi ñoäng chöông trình  

- Caùc coâng cuï choïn löïa  

- Laøm vieäc vôùi caùc Palette (baûng)  

 

Baøi 1: Khôûi ñoäng vaø môû 1 file aûnh môùi  

* Khôûi ñoäng : 

    Double click vaøo Icon  (bieåu töôïng) cuûa Photoshop ñeå khôûi 

ñoäng. 

Khi khôûi ñoäng Photoshop, treân maøn hình seõ xuaát hieän menu thanh 

ngang (menu bar), hoäp coâng cuï (Toolbox), thanh tuyø choïn cuûa 

coâng cuï (Tool Option Bar) vaø caùc nhoùm baûng (Palette).  

Chöông trình Photoshop vaø Image Ready ñeàu laøm vieäc vôùi 

aûnh Bitmap, aûnh kyõ thuaät soá  (caùc aûnh do moät loaït caùc hình vuoâng 

nhoû goïi laø caùc Pixel phaàn töû  aûnh hôïp thaønh). 
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Baïn coù theå veõ hình trong Photoshop vaø caùc hình theå naøy taïo ra raát 

tinh xaûo maø vaãn giöõ ñöôïc ñoä saéc neùt khi tyû leä cuûa chuùng ñöôc phoùng lôùn or 

thu nhoû. Baïn xöû lyù caùc aûnh töø maùy queùt aûnh Scanner, queùt töø phim ñöông 

baûn, hoaëc caét  (Capture) töø video hay ñöôïc nhaäp vaøo (Import) töø caùc chöông 

trình veõ khaùc,  nhaäp ñöôïc aûnh töø maùy kyõ thuaät soá (Digital Camera) 

 

Baøi  2: Caùc coâng cuï choïn  

Trong hoäp coâng cuï  (Toolbox) chöùa caùc coâng cuï choïn löïa, veõ vaø 

chænh söûa. Vôùi caùc coâng cuï naøy baïn seõ bieát ñöôc caùc tính naêng chuyeân bieät 

cuûa chuùng.  

      Ñeå choïn moät coâng cuï, baïn chæ caàn click troû mouse vaøo coâng cuï ñoù ôû 

hoäp Toolbox hoaëc coù theå nhaán phím taét töø baøn phím. Coâng cuï ñöôïc choïn seõ 

coù taùc duïng cho ñeán khi baïn choïn moät coâng cuï khaùc.  

      Moät vaøi coâng cuï coù hình tam giaùc nhoû ôû goùc döôùi phaûi ñeå cho baïn 

bieát coøn coù caùc coâng cuï aån phía döôùi  

     Caùch choïn caùc coâng cuï aån  

 - Nhaán giöõ mouse treân coâng cuï coù chöùa coâng cuï aån, sau ñoù di chuyeån 

mouse choïn coâng cuï mong muoán töø menu chöùa.  

- Nhaán giöõ Shift + phím taét cuûa coâng cuï, laäp laïi nhieàu laàn cho ñeán khi 

xuaát hieän coâng cuï maø baïn muoán choïn  

- Nhaán giöõ Alt vaø click vaøo coâng cuï. Moãi laàn click caùc coâng cuï bò aån 

seõ keá tieáp xuaát hieän.  

 

Baøi  3: Söû duïng thanh tuøy choïn cuûa coâng cuï (Tool options bar). 

 

 

 

    Taát caû caùc coâng cuï ñeàu coù caùc tuyø choïn rieâng cuûa noù, vaø caùc tuyø choïn 

naøy ñöôïc theå hieän treân thanh tuyø choïn cuûa coâng cuï  

Thanh tuyø choïn luoân thay ñoåi theo ñeå phuø hôïp vôùi töøng coâng cuï ñang 

ñöôïc choïn, moät vaøi thanh tuyø choïn vaø baûng coù caùc tuyø choïn cho pheùp  baïn 

nhaäp vaøo caùc giaù trò soá baèng caùch söû duïng thanh tröôït, phaàn ñònh goùc, caùc 

nuùt muõi teân hoäp nhaäp.  
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 Baøi   4: Laøm vieäc vôùi caùc baûng Paltte  

 Caùcbaûng giuùp cho baïn giaùm saùt vaø chænh söûa aûnh. Maëc ñònh caùc baûng seõ 

xuaát hieän nhö nhö caùcnhoùm baûng choàng leân nhau. Tuyø theo coâng vieäc maø 

baïn coù theå laøm xuaát hieän hoaëc aån noù. Vaøo meu Window / choïn <teân baûng> 

caàn hieån thò. 

 

        

 

+ Thay ñoåi söï theå hieän cuûa baûng 

  

          

 

 

  - Nhaán phím Tab ñeå laøm aån hoaëc hieän taát caû caùc baûng coù treân maøn hình 

(tröø thanh toolbox) 

  - Drag vaøo caùc Tab vaø drag sang vò trí caùc baûng khaùc hoaëc drag ra ngoaøi 

ñeå taïo moät baûng rieâng bieät. 

  - Gaén baûng vaøo thanh tuyø choïn cuûa Photoshop,  drag Tab cuûa töøng baûng 

thaû vaûo vuøng troáng maøu xaùm ñaäm beân phaûi thanh tuyø choïn.  

  - Click nuùt tam giaùc nhoû beân phaûi cuûa baûng ñeå môû moät menu con. 

  - Click vaøo nuùt tröø goùc treân phaûi cuûa baûng ñeå thu nhoû baûng Minimize hoaëc 

click vaøo daáu vuoâng ñeå môû roäng baûng Maximize. 
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Xaùc laäp vò trí cuaû baûng vaø hoäp thoaïi 

Vò trí cuaû caùc baûng hieän coù vaø caùc hoäp thoaïi seõ ñöôïc löu nhö maëc 

ñònh khi baïn thoaùt ra khoûi chöông trình. Nhöng cuõng coù theå khôûi ñoäng 

chöông trình vôùi vò trí maëc ñònh ñaàu tieân hoaëc baïn coù theå ñöa trôû laïi vò trí 

maëc ñònh taïi baát cöù thôøi ñieåm naøo: 

 Ñeå luoân luoân khôûi ñoäng vôùi vò trí maëc ñònh ñaàu tieân. 

 Menu Edit / Preferences / General vaø huyû boû choïn tuyø choïn Save 

palette Locations. 
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Phaàn quan troïng nhaát ñeå laøm vieäc vôùi Photoshop laø laøm theá naøo ñeå 

choïn ñöôïc moät vuøng maø baïn caàn xöû lyù. Khi moät vuøng treân aûnh ñöôïc choïn 

löïa thì chæ phaàn ñoù chòu taùc ñoäng coøn phaàn khaùc khoâng aûnh höôûng.  

Giôùi thieäu veà coâng cuï choïn  

 

 

 

Baïn coù theå choïn löïa tuyø theo kích côõ cuûa aûnh, hình daùng cuõng nhö 

maøu saéc, baèng caùch söû duïng caùc coâng cuï choïn sau:  

- Coâng cuï choïn Rectangular Marquee:  Cho pheùp baïn taïo moät vuøng 

choïn laø hình chöõ nhaät treân aûnh hoaëc hình vuoâng baèng caùch nhaán giöõ theâm 

phím Shift treân baøn phím. 

- Coâng cuï Eliptical Marquee: Cho pheùp baïn choïn vuøng choïn  laø moät 

vuøng choïn Elip hoaëc hình troøn baèng caùch nhaán giöõ theâm phím Shift treân baøn 

phím.  

- Coâng cuï  Single  Row Marquee vaø Single column Marquee:  Cho 

pheùp choïn moät vuøng choïn laø moät doøng cao 1 pixel vaø moät coät roäng 1 pixel.  

 

- Coâng cuï Drop: Duøng ñeå xeùn nhöõng phaàn aûnh khoâng caàn thieát. 

Choïn vuøng aûnh muoán giöõ laïi, (baïn coøn coù theå xoay hoaëc thu phoùng vuøng 

aûnh choïn muoán giöõ laïi). Nhaán Enter.  
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-  Coâng cuï Lasso:  Drag moät vuøng choïn töï do, ñieåm cuoái cuøng truøng 

ñieåm ñaàu tieân ñeå taïo neân moät vuøng choïn kheùp kín. 

 

 

 

 

- Coâng cuï Polygon lasso : Noái caùc ñoaïn thaúng ñeå taïo neân moät vuøng 

choïn.  

 

 

 

- Coâng cuï Magnetic  Lasso : Drag mouse theo bieân vuøng aûnh coù 

vuøng ñoàng maøu töông töï,  coù tính chaát baét dính (Snap) vaøo bieân cuûa phaàn 

aûnh. 

 

 

                          

- Coâng cuï Magic Wand cho baïn choïn moät phaàn aûnh döïa treân ñoä 

töông ñoàng veà maøu saéc cuûa caùc pixel keà nhau. 
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Duøng baøi thöïc haønh maãu ñeå öùng duïng caùc coâng cuï choïn löïa. 

Choïn vôùi coâng cuï Marquee Rectangular 

Menu file / Open / choïn Lesson 1 / start . psd   

 

 

 

Trong file chöùa caùc aûnh rau traùi ñeå baïn thöc 

taäp baøi choïn löïa baèng coâng cuï, ñeå chuaån bò gheùp 

hình thaønh hình khuoân maët.  

Click choïn coâng cuï Rectangular  Marquee.  

 Drag troû treân traùi xuoáng goùc döôùi phaûi ñeå taïo 

moät vuøng choïn (vuøng kieán boø).  

 Baïn di chuyeån vuøng choïn vöøa taïo theo ñuùng 

vò trí aûnh muoán choïn baèng caùch duøng ngay troû 

vöøa choïn ñaët vaøo trong vaø drag mouse, noù 

khoâng laøm thay ñoåi kích côõ vaø hình daùng cuûa 

vuøng choïn. 

 Neáu khoâng haøi loøng vôùi vuøng choïn vöøa taïo 

baïn coù theå huûy vuøng choïn.  

 Menu select / Deselest (Ctrl + D) hoaëc click troû 

vaøo vò trí baát kyø trong aûnh ñeå huyû choïn.  

Löu YÙ :  Vôùi coâng cuï choïn hình chöõ nhaät naøy khoâng caét ñöôïc ñuùng 

vieàn cuûa quaû döa , neáu caét sang file khaùc vuøng traéng beân ngoaøi quaû döa ñöôïc 

choïn theo. 

 

Choïn vôùi coâng cuï Eliptical Marquee  

Duøng coâng cuï naøy ñeå choïn vuøng con maét cho khuoân maët,  drag choïn 

maët caét cuûa cuû caø roát  
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 Ñaët troû bieân traùi cuûa vuøng aûnh muoán choïn. Nhaán giöõ phím 

Spacebar vaø drag mouse  

 Choïn ñoái töôïng aûnh töø taâm. Di chuyeån coâng cuï choïn vuøng ñeán taâm 

cuûa maët caét cuû caø roát. 

    Click vaø drag ñoàng thôøi giöõ phím Alt khi ñoái töôïng ñöôïc choïn xong thaû 

mouse vaø thaû phím  Alt sau cuøng.  

*  Caùch di chuyeån phaàn aûnh ñöôïc choïn  

    Duøng coâng cuï  Move, ñaët troû vaøo giöõa vuøng choïn, troû thaønh hình muõi 

teân coù keøm theo hình chieác keùo, cho bieát neáu baïn drag mouse noù seõ caét aûnh 

taïi vò trí hieän haønh vaø di chuyeån vuøng aûnh caét sang vò trí môùi.  

 Choïn menu Select /Deselect (Ctrl +D ) ñeå huyû vuøng choïn.  

*  Di chuyeån vaø sao cheùp vuøng choïn  

Ta seõ thöïc haønh sao cheùp vaø di chuyeån cuøng luùc  

Nhaán Ctrl (-) hoaëc Ctrl (+) ñeå trôû veà hình aûnh 100 %  

Duøng coâng cuï choïn Elip choïn vuøng maët caét cuûa cuû caø roát.  

Choïn coâng cuï Move, ñaët troû vaøo trong phaàn  choïn löïa nhaán giöõ phím Alt, 

troû mouse trôû thaønh muõi teân ñoâi cho bieát aûnh seõ ñöôïc sao cheùp khi baïn drag 

mouse ñeå di chuyeån vuøng  aûnh choïn . 

Tieáp tuïc nhaán giöõ Alt vaø drag baûn sao ñaët treân vò trí quaû döa. Baïn 

nhaán giöõ Shift khi di chuyeån vuøng choïn ñeå eùp buoäc noù di chuyeån theo 

höôùng ñöùng hoaëc ngang hoaëc doïc.  

*  Di chuyeån baèng caùc phím taét  

Phím taét cho pheùp baïn söû duïng taïm thôøi coâng cuï, thay vì phaûi choïn 

noù töø hoäp coâng cuï, baïn choïn vaø hoïc thuoäc caùc phím taét coù trong teân caùc 

coâng cuï ñeå thuaän tieän söû duïng cho caùc coâng vieäc xöû lyù aûnh sau naøy moät 

caùch nhanh choùng.  

Choïn vuøng quaû Riwi baèng coâng cuï Elip hoaëc nhaán phím M  

Nhaán giöõ phím Ctrl. Troû bieán thaønh muõi teân vôùi bieåu töôïng chieác keùo beân 

caïnh thoâng baùo vuøng choïn seõ bò caét töø vò trí naøy.  

Di chuyeån quaû Kiwi ñaët leân khuoân maët quaû döa ñeå laøm mieäng.  

*  Di chuyeån vuøng aûnh choïn baèng 4 phím muõi teân  

Baïn coù theå ñieàu chænh vò trí vuøng aûnh choïn moät chuùt baèng caùc phím 

muõi teân vôùi moãi böôùc chuyeån laø 1 pixel hoaëc 10 pixel khi nhaán giöõ phím 

Shift.  

Chuù YÙ : Caùc phím muõi teân chæ ñieàu chænh vò trí cuûa vuøng choïn sau khi baïn ñaõ 

di chuyeån vuøng choïn hoaëc khi coâng cuï Move ñang ñöôïc choïn, neáu khoâng chæ 

laøm di chuyeån bieân choïn maø thoâi, coøn phaàn aûnh choïn seõ khoâng di chuyeån . 

Nhaán giöõ Shift moãi laàn nhaán 1 trong 4 phím muõi teân vuøng aûnh choïn 

seõ di chuyeån 10 pixel.  
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Baïn thöû thöïc hieän vôùi caùc muõi teân ñeå xem taùc duïng.  

*  Sao cheùp vuøng aûnh choïn sang file khaùc  

Choïn vuøng aûnh baèng coâng cuï choïn baát ky.ø  

Choïn coâng cuï Move, ñaët troû vaøo giöõa vuøng choïn vaø drag mouse sang 

file khaùc (file ñaõ ñöôïc môû saün ñang naèm treân vò trí maøn hình) khi drag aûnh 

sang file khaùc troû xuaát hieän laø daáu muõi teân keøm theo hình daáu (+) cho baïn 

bieát laø vuøng aûnh choïn ñaõ ñöôïc copy sang, baïn thaû mouse . 

-  Baïn cuõng coù theå copy vuøng aûnh choïn sang file khaùc baèng leänh Copy, 

Copy Merged, Cut, Paste, Paste Into.  

 Leänh Copy duøng ñeå sao cheùp vuøng choïn treân Layer hoaëc Background  

hieän haønh.  

 Leänh Copy Merged: Sao cheùp vuøng choïn treân taát caû caùc Layer ñang 

hieån thò. 

 Leänh Past: Daùn giöõ lieäu ñaõ ñöôïc Cut  hoaëc  Copy sang vò trí khaùc cuûa 

file aûnh hoaëc sang file khaùc ñeå taïo neân moät Layer môùi.  

 Leänh  Past Into: Daùn döõõ lieäu ñaõ ñöôïc caét hoaëc sao cheùp vaøo beân trong 

moät vuøng choïn khaùc trong file aûnh.  

 

Löu yù: Sao cheùp vaø drag vôùi coâng cuï Move seõ ñôõ toán boä nhôù vì trong tröôøng 

hôïp naøy Clipboard khoâng ñöôïc duøng ñeán nhö leänh Copy, Copy Merged, Cut, 

Paste.  

 

Choïn vôùi coâng cuï lasso: Coâng cuï choïn töï do  

       Drag mouse  töï do treân vuøng aûnh muoán choïn, coâng cuï naøy duøng cho 

nhöõng vuøng aûnh choïn khoâng caàn ñoä chính xaùc cao.  

       Ñieåm cuoái cuøng click truøng ñieåm ñaàu tieân vuøng choïn kheùp kín.  

 

Choïn vôùi coâng cuï Polygon Lasso  

Zoom lôùn phaàn chieác nô trong baøi Start  

Duøng coâng cuï Polygon Lasso Click töøng ñieåm ñeå taïo neân caùc ñoaïn 

thaúng lieân keát, baïn coù theå deå daøng choïn caùc ñöôøng gaáp khaùc  

Ñieåm cuoái cuøng ñaët truøng vaøo ñieåm click ñaàu tieân  con troû hình daáu 

troøn, bieân choïn ñaõ hoaøn thaønh . 

 

Choïn vôùi coâng cuï Magnetic Lasso : 

 Baïn duøng coâng cuï Magnetic Lasso, ñeå drag veõ ñöôøng bieân choïn cho 

1 vuøng coù ñoä töông phaûn cao ôû bieân, khi drag mouse ñöôøng bieân choïn  töï 

ñoäng huùt vaøo ñöôøng bieân cuûa vuøng aûnh muoán choïn. Coù theå ñieàu khieån 



 Giaùo trình Photoshop CS 8.0 

 

Söu taàm vaø chænh söûa by Löu Hoaøng Ly 

14 

höôùng cuûa ñöôøng bieân choïn baèng caùch chuû ñoäng click mouse ñeå xaùc ñònh 

caùc ñieåm eùp buoäc, ñieåm ñònh höôùng  (fastening point)  

Thöïc hieän coâng cuï naøy cho vuøng choïn laø laùt caét quaû cam, nho, click ñieåm 

ñaàu  tieân phaàn beân trong, thaû mouse vaø di chuyeån con troû doïc theo ñöôøng 

cong bieân phaàn ruoät  maøu ñoû töø phaûi sang traùi      

                                        

 Con troû seõ huùt vaøo bieân vaø töï ñoäng theâm vaøo caùc ñieåm  Fastening 

point  

 Neáu thaáy ñöôøng bieân choïn khoâng huùt  ñuùng theo phaàn muoán choïn (coù theå 

do ñoä töông phaûn cuûa vuøng aûnh naøy quaù thaáp), baïn click mouse chuû ñoäng 

taïo caùc ñieåm fastening point. Baïn cuõng boû ñöôïc caùc ñieåm fastening ñaõ coù 

baèng caùch nhaán phím Del vaø di chuyeån troû theo höôùng ngöôïc laïi. Moãi laàn 

nhaán Del seõ xoaù ñi moät ñieåm Fastening.  

 

Choïn baèng coâng cuï Magic Wand  

Coâng cuï Magic Wand cho pheùp choïn nhöõng pixel gaàn nhau trong 

aûnh döïa treân söï töông ñoàng veà maøu saéc.  

Thöïc hieän coâng cuï naøy ñeå choïn hình quaû leâ trong aûnh ñeå laøm chieác 

muõi.  

Thanh tuyø choïn cuûa coâng cuï naøy cho pheùp baïn thay ñoåi tính naêng cuûa 

coâng cuï xaùc laäp Tolerance cho bieát coù bao nhieâu tone maøu seõ ñöôc choïn 

khi click vaøo moät vuøng aûnh naøo ñoù. Giaù trò maët ñònh laø 32 (32 tone maøu 

saùng xaáp xæ nhau vaø 32 tone maøu ñaäm töông töï nhau ñöôïc choïn).  

Click troû Magic Wand vaøo quaû leâ, moät vuøng choïn xuaát hieän, nhaán giöõ 

shift  daáu (+) xuaát hieän beân troû, baïn click troû vaøo phaàn coøn laïi cuûa quaû döa 

ñeå choïn theâm vuøng choïn.  

*  Theâm vaø bôùt vuøng choïn  

- Nhaán giöõ shift drag mouse ñeå theâm moät vuøng choïn löïa.  

- Nhaán giöõ Alt  drag mouse vaøo vuøng choïn coù saün ñeå tröø bôùt vuøng 

choïn löïa.  

*  Laøm meàm bieân choïn  

  Laøm cho bieân choïn trong meàm hôn khoâng bò gaõy khuùc.  

Copy laät ñoái xöùng 
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 Anti Alias: Laøm trôn caùc bieân lôõm chôõm cuûa vuøng choïn baèng caùch hoaø 

laãn maøu chuyeån tieáp giöõa caùc pixel bieân vaø pixel neàn, chæ pixel bieân bò thay 

ñoåi, caùc chi tieát khoâng bò maát.  

Tuyø choïn Anti alias phaûi ñöôïc choïn tröôùc khi duøng caùc coâng cuï choïn 

ñeå choïn vuøng aûnh.  

 Feather: Laøm môø, nhoøe bieân baèng caùch taïo söï chuyeån tieáp giöõa vuøng 

choïn vaø caùc pixel sung quanh noù vieäc laøm nhoøe naøy coù theå laøm maát chi tieát 

taïi bieân vuøng choïn. Ñònh ñoä Feather tröôùc khi choïn vuøng choïn  löïa baèng 

caùc coâng cuï Marquee, Lasso, Polygon Lasso, Magnetic Lasso. 

Giaù trò Feather töø 1 ñeán 255 pixel.  

Tröôøng hôïp neáu bieân choïn ñaõ thöïc hieän muoán xaùc laäp Feather  

         Menu Select /  choïn Feather,  nhaäp giaù trò ñoä môø bieân tuyø yù.  Click 

nuùt OK. 

 

* Bieán ñoåi aûnh vuøng choïn treân Layer  

Menu Edit / Transfrom(Ctrl+T)  

 

   Scale: Co giaõn vuøng aûnh 

choïn hoaëc ñoái töôïng aûnh treân 

Layer 

  Skew: Laøm nghieâng vuøng 

aûnh choïn hoaëc ñoái töôïng aûnh 

treân Layer  

  Distort: Hieäu chænh bieán 

daïng hình aûnh. 

  Perspective: Thay ñoåi phoái 

caûnh cuûa vuøng aûnh choïn.  

  Rotate: Xoay vuøng aûnh 

choïn hoaëc ñoái töôïng aûnh treân Layer.  

  Number: Tính chính xaùc theo ñieåm aûnh. 

  Rotate: Xoay vuøng aûnh choïn hoaëc ñoái töôïng aûnh treân Layer 

90 ñoä CW theo chieàu kim ñoàng hoà   

90 ñoä CCW ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà 

  Elip Horizontal : Laät ñoái xöùng theo phöông doïc. 

 Elip Vertical : Laät ñoái xöùng theo phöông ngang. 

Moät hoäp bao (Bounding Box) xuaát hieän, baïn coù theå thöïc hieän co giaõn, 

xoay, nghieâng, laät ñoái xöùng, thay ñoåi kích côõ.  
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Ñaët troû vaøo moät trong caùc handle vaø drag mouse, nhaán giöõ shift trong 

khi drag ñeå eùp buoäc thay ñoåi theo tyû leä, nhaán Enter ñeå keát thuùc vieäc chænh 

söûa .  

Thöïc hieän cho vuøng tai, duøng Rotate 90 ñoä CW ñeå xoay ñoái töôïng 

aûnh chieàu kim ñoàng hoà 

 Copy di chuyeån. 

 Duøng hieäu öùng Elip Horizontal  ñeå laät ñoái xöùng theo phöông ngang. 

 

Maãu thöïc haønh gheùp aûnh öùng duïng 

Döïa treân baøi öùng duïng vöøa thöïc hieän ôû treân 

 

        

 

maãu ban ñaàu                       maãu ñaõ hoaøn thaønh 
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Moãi file cuûa Photoshop chöùa  moät hoaëc nhieàu  Layer  rieâng bieät. 

Moät file môùi thöôøng laø moät Background chöùa maøu hoaëc aûnh neàn maø coù theå 

nhìn thaáy ñöôïc thoâng qua phaàn trong suoát cuûa caùc Layer taïo theâm sau. Baïn 

coù theå quaûn lí caùc  Layer baèng baûng hieån thò lôùp. 

1. Caùch hieån thò hoäp Layer  

Menu window / Layers  

 

 
 

Taát  caû caùc Layer tröø neàân Background luoân luoân trong suoát, phaàn beân 

ngoaøi cuûa moät aûnh treân Layer cuõng laø moät phaàn trong suoát coù theå nhìn thaáy 

ñöôïc caùc lôùp beân döôùi no.ù  

Caùc Layer trong suoát töông töï nhö taám phim coù veõ hình, choàng leân 

nhau thaønh nhieàu lôùp,  baïn coù theå chænh söûa, thay ñoåi kích thöôùc vò trí, xoùa 

treân töøng lôùp maø khoâng heà aûnh höôûng tôùi caùc hình veõ khaùc treân Layer khaùc.  

Khi keát hôïp caùc lôùp xeáp choàng leân nhau ñeå taïo neân  1 böùc aûnh hoaøn haûo.  

* Taïo vaø tham khaûo baûng Layer khi choïn vuøng aûnh hoaëc duøng Move 

di chuyeån moät aûnh töø  file khaùc sang seõ töï taïo thaønh moät Layer.  
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 Baïn cuõng coù theå nhôn baûn Layer ñeå taïo neân moät Layer môùi rieâng.  

Baïn taïo ñöôïc toiá ña laø 8000 Layer goàm Layer Set (boä Layer), Layer 

chöùa caùc hieäu öùng Effect (caùc hieäu öùng laøm noåi) cho rieâng töøng file aûnh. 

Treân moãi Layer baïn xaùc laäp phöông thöùc phoái troän maøu  (Blending mode)  

Opacity ñoä môø ñuïc cho rieâng Layer, nhöng do maùy tính coù boä nhôù giôùi haïn 

vaø baïn cuõng chæ caàn soá Layer vöøa ñuû ñeå taïo neân moät file aûnh cuûa mình. Vì 

moãi  Layer, boä Layer ñaõ chöùa caùc hieäu öùng vaø döõ lieäu rieâng neân giaù trò thöïc 

teá seõ chæ tôùi 1000 Layer.  

*   Bieåu töôïng con maét trong hoäp Layer ñeå aån vaø hieän Layer.  

*   Bieåu töôïng caây buùt: Layer ñang choïn  

 

  

 

 

2. Caùc caùch taïo Layer aûnh vaø copy Layer aûnh. 

 Vuøng choïn aûnh  

 Menu Layer / New / Layer Via Copy: Copy vuøng aûnh choïn ñaët treân1 

Layer môùi  

  Menu Layer /New / Layer Via Cut: Caét vuøng aûnh choïn ñaët treân 1 Layer 

môùi.  

 Nhaán phaûi vaøo Layer muoán Copy, trong hoäp Show Layer -> choïn 

Duplicate Layer. 

 Nhaáp vaøo Menu con cuûa hoäp Show Layer choïn Duplicate Layer.  

 Drag Layer muoán Copy thaû vaøo oâ New Layer trong hoäp Layer.  

 Khi nhaäp vaên baûn baèng coâng cuï Type cuõng töï taïo thaønh 1 Layer môùi.  
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3. Saép xeáp caùc Layer  

      Trong baûng Layer -> duøng troû mouse ñaët vaøo Layer muoán di chuyeån -

> troû thaønh hình baøn tay, nhaán giöõ  mouse vaø drag leân hoaëc xuoáng döôùi caùc 

Layer.  

*  Thuaän lôïi khi söû duïng caùc Layer  

  Caùc Layer cho pheùp chænh söûa töøng phaàn cuûa file aûnh treân moãi Layer 

rieâng bieät.  

*  Caùch laøm aån hoaëc hieän caùc Layer rieâng bieät: 

Bieåu töôïng con maét ôû beân traùi treân Layer, trong 

baûng Layers baùo cho baïn bieát Layer ñoù ñang ñöôïc 

hieån thò. Coù theå laøm aån hoaëc hieän Layer baèng caùch 

click vaøo bieåu töôïng naøy.  

* Baïn coù theå mang aûnh trong moät Layer leân tröôùc 

aûnh hoaëc sau trong moät Layer khaùc baèng caùch 

drag Layer trong baûn Layer treân Layers hoaëc duøng:  

   Menu / Layer / Arrange / Bring to Front  

             Mneu / Layer / Arrange / Bring to Back  

* Khi hoaøn taát coâng vieäc cho moät file aûnh ñeå laøm 

giaûm dung löôïng file baïn coù theå eùp phaúng file aûnh, 

taát caû caùc Layer seõ ñöôïc hôïp nhaát  (Merge) treân 

cuøng moät neàn Background hoaëc Layer choïn hieän 

haønh. 

* Baïn coù theå lieân keát caùc Layer muoán ñieàu 

chænh baèng caùch choïn 1 Layer trong baûng  Layers, 

Click vaøo oâ vuoâng saùt beân traùi cuûa teân Layer maø 

NHAÁP PHAÛI MOUSE 

VAØO LAYER MUOÁN 

COPY CHOÏN 

DUPLICATE LAYER 
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baïn muoán lieät keâ khi lieân keát baïn coù theå cuøng luùc xoay, di chuyeån ñònh kích 

thöôùc moät caùch ñoàng thôøi. 

4. Caùch phoái troän maøu cuûa Layer  

 Blending Mode vaø Opacity (ñoä môø ñuïc)  

Thöïc hieän troän maøu giöõa caùc Layer vôùi nhau, caùc mode troän cho ta 

caûm giaùc aûnh treân Layer naøy ñöôïc hoaø nhaäp vaøo aûnh treân Layer khaùc. 

Baïn coù theå thöû thöïc hieän vôùi caùc Mode trong dang saùch thaû cuûa hoäp 

Show Layer.  

Opacity: ñoä môø ñuïc cuûa aûnh, aûnh treân Layer seõ trong suoát daàn nhìn 

thaáy roõ phaàn aûnh ôû Layer beân döôùi khi nhaäp giaù trò Opadity giaûm daàn.  

5. Lieân keát caùc Layer  

     Moät caùch raát hieäu quaû laø lieân keát 2 hay nhieàu Layer laïi vôùi nhau. 

Vôùi caùc Layer ñaõ ñöôïc lieân keát, baïn coù theå di chuyeån vaø bieán ñoåi chuùng 

moät caùch ñoàng thôøi ñeå duy trì ñöôïc vò trí coá ñònh cuûa caùc phaàn aûnh treân 

Layer.  

Bieåu töôïng lieân keát (Link) hình moùc xích seõ xuaát hieän trong oâ vuoâng keá beân 

bieåu töôïng maét Layer ñang choïn seõ khoâng coù bieåu töôïng lieân keát cho duø noù 

ñaõ ñöôïc lieân keát. 

   

6. Toâ maøu chuyeån saéc cho Layer  

 Coâng cuï Gradient  

Baïn coù theå taïo moät Layer môùi hoaëc taïo moät vuøng choïn löïa tuyø yù ñeå 

ñaët maøu toâ chuyeån saéc tuyø yù.  

 Choïn coâng cuï Gradient trong hoäp coâng cu.ï  

 Thanh tuyø choïn coâng cuï Gradient, Clcik choïn nuùt Linear Gradient 

(chuyeån maøu theo phöông thaúng) Click vaøo nuùt coù muõi teân tam giaùc 

beân phaûi thanh chuyeån maøu (Menu con) ñeå môû Menu choïn. 

 

   OÂ thöù nhaát: Maøu toâ töø maøu Foreground 

to Background  

   OÂ thöù hai traùi ñeám qua: Maøu toâ trong 

suoát Foreground to Transparency 

  

Caùc oâ maøu coøn laïi baïn coù theå tuyø choïn. 

Muoán thay ñoåi daõy maøu khaùc, Double 

Click vaøo oâ daõy maøu tuyø yù. Baïn coù theå 

theâm hoaëc thay ñoåi maøu cuûa daõy maøu 

trong muïc     
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Söû duïng caùc hieäu öùng noåi Style  

Ñaây laø caùc hieäu öùng noåi, baïn coù theå thöïc hieän töøng muïc vôùi caùc 

tuyø choïn thoâng soá rieâng bieät cho hieäu öùng baïn muoán gaùn cho layer ñang 

hieän haønh 

 

 

 

 

Tuyø choïn caùc thuoäc tính töông öùng theo yù thích cuûa baïn. Tam giaùc nhoû cho 

pheùp baïn choïn löïa theâm veà ñoä boùng, maøu saéc, ñoä nghieâng, khoaûng caùch� 

 

  

 

Menu Window / Style  

Aùp duïng caùc oâ laøm noåi naøy cho Layer baèng caùc hieäu öùng coù saün nhö  

Shadow (boùng ñoå), Glow (phaùt saùng), Bevel (vaùt caïnh), Emboss (noåi) vaø 
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caùc hieäu öùng ñaët bieät khaùc. Caùc Layer Style raát deã söû duïng vaø chuùng lieân 

keát tröïc tieáp vôùi Layer.  

     Style bao goàm moät hoaëc nhieàu hieäu öùng.  

 

 
 

 Dropshadow: taïo boùng ñoã beân döôùi 

phaàn aûnh cuûa Layer  

 Inner shadow: Taïo moät boùng ñoã ôû phía 

trong phaàn aûnh treân Layer taïo caûm giaùc 

loõm.  

 Grow vaø Inner Glow: Taïo söï phaùt 

saùng ra beân ngoaøi hoaëc vaøo beân trong 

phaàn aûnh cuûa Layer.  

 Bevel and Embos: Aùp duïng keát hôïp 

giöõa phaàn saùng vaø boùng toái cho Layer.  

 Satin: Taïo boùng phía beân trong phaàn 

aûnh cuûa Layer ñeå loaïi boû söï saéc neùt 

trong Layer.  

 Color, Gradient vaø Pattern  Overlay: Che phuû baèng moät maøu, 

gradient (toâ chuyeån) hoaëc moät pattern (maãu toâ) cho Layer.  

 Stroke: Taïo ñöôøng vieàn bao quanh phaàn aûnh cuûa Layer vôùi maøu ñôn 

saéc, Gradient  hoaëc Pattern. Raát höõu duïng cho vaên baûn khi caàn coù 

ñöôøng bieân roõ neùt. 

Ngoaøi ra trong danh saùch thaû cuaû hoäp taïo hieäu öùng noåi (Styles) baïn 

coøn coù theå choïn theâm caùc daïng hieäu öùng khaùc raát aán töôïng thay vì 

baïn phaûi duøng raát nhieàu thôøi gian ñeå thöïc hieän vôùi boä loïc. 

 

 

 

 

Choïn moät trong caùc muïc 

ñeå coù baûng hoäp noåi töông 

öùng. 
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Khi thöïc hieän choïn moät oâ noåi naøo ñoù trong baûng ñeå gaùn cho Layer, hoäp 

Layer seõ ñöôïc hieån thò ngay caùc hieäu öùng ñaõ hieän ñeå hoaøn thaønh maãu noåi 

cho chöõ. 
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Choïn coâng cuï Type  ( T )  

Click vaøo vò trí aûnh baát kyø ñeå dònh vò trí ñaët chuoãi kí töï. 

Moät Layer vaên baûn môùi (Layer 1) vôùi bieåu töôïng chöõ  �T� keá beân 

treân Layer ñeå thoâng baùo noù laø moät Layer vaên baûn xuaát hieän trong baûn 

Layers.  

 Treân thanh tuyø choïn baïn choïn Font, kích côõ Font, kieåu Font, phöông phaùp 

Anti aliasing, so haøng caùc chuoãi kyù töï, toâ maøu cho chuoãi Text. 

Baïn choïn coâng cuï Move ñeå di chuyeån chuoãi vaên baûn trong aûnh sang vò trí 

tuyø yù neáu noù chöa ñuùng.  

Baïn coù theå choïn moät trong caùc daïng vaên baûn nhö sau trong thanh coâng cu. 

ï  

 

 

  1 .  Daïng Text ñaët theo phöông ngang chuoãi Text töï ñoäng ñaët treân 

Layer rieâng bieät, mang maøu Foreground hieän haønh.  

  2 .  Daïng Text ñaët theo phöông  ngang, hieån thò laø moät chuoãi Text 

choïn, ñöôïc ñaët treân Layer hoaëc Background hieän haønh.  

 3 . Daïng Text ñaët theo kyù töï doïc, naèm treân Layer môùi.  

  4 . Daïng Text ñaët theo kyù töï doïc, naèm treân Layer hay Background 

hieän haønh thuoäc daïng vuøng choïn.  

Ñöa vaên baûn vaøo aûnh ôû cheá ñoä chænh söûa  
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Sau khi ñaõ nhaäp chuoãi vaên baûn baèng coâng cuï Type  -> Neáu muoán 

hieäu chænh laïi vaên baûn, baïn duøng laïi coâng cuï Type click vaøo chuoãi vaên baûn, 

troû sau khi click, seõ thaønh daáu thaúng nhaùy, cho pheùp baïn hieäu chænh noäi 

dung vaên baûn click mouse vaøo kyù töï muoán chænh, Layer vaên baûn seõ töï  ñoåi 

thaønh teân cuûa chuoãi kyù töï vöøa go.õ  

Ñaët chuoãi kyù töï vaøo hình bao coù saün 
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Treân thanh tuyø choïn, click vaøo nuùt  Create Warped Text ñeå môû hoäp thoaïi 

Warp Text trong hoäp Warp Text  choïn daïng töø menu Style, baïn coù theå 

nhaäp giaù trò khaùc ñeå xem keát quaû. Nhaáp ok.  
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Baûng Path coù theå hieän caùc oâ aûnh nhoû (Thumbnail) ñeå theå hieän caùc Path maø 

baïn seõ veõ  

Trong hoäp Tab Path, phía döôùi cuøng cuûa baûng Path coù caùc tuyø choïn duøng ñeå 

toâ maøu vieàn, baïn click vaøo nuùt ñeå choïn. 

 

  

 

Nuùt Fills Path With Foreground Color: Toâ phaàn beân trong cuûa Path baèng 

maøu Foreground  

Nuùt  Strokes Path With Foreground Color: Toâ neùt cuûa Path vôùi maøu 

Foreground  

Nuùt Loads Path As a Selection: Path ñöôïc taïo seõ trôû thaønh vuøng choïn  

Nuùt Make Work Path Fromm Selection: Taïo moät Path töø vuøng choïn löïa  

Nuùt  Create New Path: Taïo moät Path môùi  

Nuùt  Delete Current Path: Xoaù Path hieän haønh . 

 

Caùch veõ Path thaúng   

   Caùc Path thaúng ñöôïc taïo ra khi baïn click mouse baèng coâng cuï Pen. Laàn 

click ñaàu baïn seõ taïo ñöôïc 1 ñieåm (point) ñaàu tieân cho Path, caùc laàn click sau 

seõ taïo caùc ñöôøng path thaúng noái giöõa ñieåm tröôùc vaø ñieåm vöøa click. Khi baïn 

veõ caùc Path, treân baûng Path seõ hieån thò taïm thôøi moät Path coù teân Work Path  

 Khi baïn söû duïng coâng cuï Pen, thanh tuyø choïn cuõng coù caùc thay ñoåi. Tuyø 

choïn Add to Shape  (+ ): Tieáp tuïc theâm caùc Path treân, Path ñaõ taïo baèng 

Pen  
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Ñeå keát thuùc vieäc veõ 1 Path, baïn click laïi coâng cuï Pen. Caùc ñieåm noái 

treân caùc Path ñöôïc goïi laø ñieåm neo (anchor point) Coù theå drag caùc ñieåm neo 

ñeå chænh söûa caùc ñoaïn (Segment)  treân Path coù theå choïn taát caû caùc ñieåm neo 

ñeå choïn tiaøn boä Path.  

 Trong baûng Path, double click vaøo teân Work Path ñeå môû hoäp thoaïi Save 

Path. Baïn coù theå thay ñoåi teân ñeå deã nhôù khi laøm vieäc vôùi nhieàu Path trong 

moät file aûnh Click nuùt Ok vieäc löu Path thaønh teân khaùc ñeå traùnh laøm maát noäi 

dung cuûa noù. Neáu baïn boû choïn moät Work Path maø khoâng löu noù laïi, khi baïn 

baét ñaàu veõ Path môùi thì moät Work Path môùi seõ thay theá cho Work Path tröôùc 

ñoù.  

 Veà caùc ñieåm neo (anchor point) ñieåm ñieàu khieån (direction point) ñöôøng 

ñieàu khieån (drection line). Moät Path goàm coù moät hoaëc nhieàu, ñoaïn thaúng, 

ñoaïn cong. Caùc ñieåm neo ñaùnh daáu ñieåm cuoái cuûa moãi ñoaïn treân Path. Treân 

caùc ñoaïn cong, moãi ñieåm neo ñöôïc choïn seõ theå hieän moät hoaëc hai ñöôøng 

ñieàu khieån, cuoái ñöôøng ñieàu khieån laø caùc ñieåm ñieàu khieån vò trí cuûa ñöôøng 

ñieàu khieån vaø ñieåm ñieàu khieån seõ xaùc ñònh hình daùng vaø kích côõ cuûa ñoaïn.  

 Moät Path kheùp kín (Path ñoùng) khoâng coù ñieåm baét ñaàu vaø keát thuùc (hình troøn). 

Caùc ñöôøng cong trôn Smooth Curve ñöôïc keát noái bôûi caùc ñieåm neon trôn (Smooth Point).

Caùc ñöôøng cong gaõy (Sharp Curve) ñöôïc keát noái baèng caùc ñieåm neo gaõy 

(Correr Point) 

Khi baïn di chuyeån moät ñieåm ñieàu khieån taïi moät ñieåm neo trôn caùc ñoaïn 

cong ôû hai beân ñieåm neo seõ thay ñoåi. Khi di chuyeån moät ñieåm ñieàu khieån 

taïi moät ñieåm neo gaõy thì chæ coù ñoaïn cong ôû cuøng beân vôùi ñieåm ñieàu khieån 

môùi thay ñoåi.  

 

Di chuyeån vaø  hieäu chænh Path  

  Choïn coâng cuï Direction Selection ñeå choïn vaø ñieàu khieån ñieåm neo, 

ñoaïn treân Path hoaëc toaøn boä Path. Nhaán phím A choïn coâng cuï Direct 

Selection, click troû vaøo Path ñaõ taïo ñeå choïn Path. Ñeå ñieàu chænh goùc vaø 

chieàu daøi cuûa path baïn drag moät trong caùc ñieåm neo baèng coâng cuï naøy. 

Muoán choïn toaøn boä caùc ñieåm neo cuøng luùc, baïn nhaán giöõ Alt. Duøng coâng cuï 
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Direct Selection click vaøo ñoaïn cuûa Path, khi Path ñöôïc choïn taát caû caùc 

ñieåm neo seõ ñöôïc toâ ñen.  

Taïo caùc Path ñoùng  

   Coù theå chuyeån caùc Path thaønh vuøng choïn vaø keát hôïp giöõa vuøng choïn 

naøy vôùi vuøng choïn khaùc. Baïn cuõng coù theå choïn vuøng choïn thaønh Path vaø 

hieäu chænh noù. Veõ Path ñoùng baèng caùch baïn click ñieåm cuoái cuøng truøng vaøo 

ñieåm click ban  ñaàu baèng coâng cuï Pen sau ñoù baïn chænh ñoaïn cong hay hieäu 

chænh thaønh ñoái töôïng naøo baïn muoán vôùi caùc coâng cuï ñaõ giôùi thieäu ôû phaàn 

tröôùc.  

 

Toâ maøu cho Path  

    Vieäc toâ maøu cho Path laø ñöa caùc pixel vaøo Path ñeå Path veõ ñöôïc in 

ra. Baïn toâ ñöôïc maøu  (Fill) hoaëc toâ baèng moät maãu hình aûnh (Pattern) cho 

phaàn trong cuûa Path ñoùng hoaëc coù theå toâ vieàn (Stroke) cho Path. Choïn Path 

baïn muoán toâ maøu. Click choïn maøu tuyø yù trong hoäp Show Swatches ñeå gaùn 

cho oâ Foreground, maøu Foreground naøy seõ ñöôïc toâ cho Path  

Choïn coâng cuï Direct Selection, click vaøo Path ñeå choïn. Menu con (danh 

saùch thaû) cuûa hoäp Path baïn choïn Stroke sub Path (toâ vieàn Path). Choïn coâng 

cuï veõ Airbrush töø  Menu tool  

 Baïn coù theå choïn coâng cuï khaùc trong danh saùch sau khi ñaõ gaùn thuoäc tính 

cho coâng cuï ñoù. Maøu toâ vieàn daøy hoaëc moûng tuyø thuoäc neùt coï Brush baïn 

ñaõ gaùn tröôïc khi toâ Stroke. 

 

Toâ phaàn trong cho Path ñoùng  

Menu con cuûa baûng Paths, danh saùch thaû baïn choïn fill Sub Path  (toâ 

maøu cho Path)  

Choïn maøu Foreground khaùc töø hoäp Swatches tröôùc khi môû hoäp fill 

Sub Path.  

Muïc contents: use: Foreground  Color.  Cho baïn tuyø choïn maøu toâ 

cho path.  

Blending : Söï phoái troän maøu toâ baèng caùc mode maøu.  

Opacity: Ñoä môø ñuïc cuûa maøu toâ töø 0 -> 100% ñoä Opacity giaûm cho 

maøu toâ nhaït trong suoát  

Feather  Radius: Laøm meàm bieân maøu toâ. 

 

Veõ caùc Path cong  

Caùc Path cong ñöôïc taïo baèng caùch click vaø drag, laàn ñaàu Click vaø 

drag, baïn ñaõ xaùc laäp moät ñieåm neo khôæ ñaàu cho path cong. Drag taïi vò trí 
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khaùc, moät ñöôøng cong seõ ñöôïc taïo ra giöõa ñieåm neo tröôùc ñoù vaø ñieåm neo 

hieän haønh.  

Khi baïn drag con troû cuûa coâng cuï Pen Photoshop seõ töï ñoäng taïo caùc 

ñöôøng ñieàu khieån (direction Line) vaø ñieåm ñieàu khieån töø ñieåm neo. Ñöôøng 

vaø ñieåm ñieàu khieån duøng ñeå ñieàu chænh hình daïng vaø höôùng cuûa ñoaïn cong.  

 

Veõ Path xung quanh aûnh  

Baïn söû duïng coâng cuï Pen ñeå taïo vuøng choïn cho aûnh. Baïn seõ veõ caùc 

Path döïa theo caùc phaàn trong aûnh. Khi caùc Path ñaõ ñöôïc taïo baïn seõ chuyeån 

noù thaønh vuøng choïn ñeå theå hieän tieáp caùc coâng vieäc khaùc nhö toâ maøu, aùp 

duïng boä loïc.  

Khi veõ moät Path baát kì baèng coâng cuï Pen baïn duøng ñieåm neo hôïp lyù, soá 

ñieåm neo ít thì hình caøng trôn hôn.  

Chuyeån ñoåi Path thaønh vuøng choïn  

Veõ Path tuyø yù.  

 Menu con cuûa hoäp Show Paths, baïn choïn Make selection, trong danh 

saùch thaû. Ñeå deå daøng söû lyù caùc ñoái töôïng ñoà hoïa treân phaàn meàm Photoshop, 

baïn duøng coâng cuï Pen  ñeå veõ vaø hieäu chænh moät caùch deã daøng, tuy nhieân 

ñoái töôïng veõ daïng naøy chæ laø hình theå Vector neân khoâng cho pheùp baïn thöïc 

hieän, caùc hieäu öùng. Do ñoù vieäc chuyeån ñoåi caùc Path thaønh vuøng choïn cuõng 

raát thuaän tieän vaø khoâng laøm maát thôøi gian nhieàu cuûa baïn.  

Chuyeån vuøng choïn löïa thaønh Path.  

Ñoái vôùi nhöõng hình theå daïng trôn troøn, thay vì duøng Path ñeå taïo neân thì seõ 

raát khoù khaên cho baïn, ta coù theå duøng daïng vuøng choïn löïa vôùi caùc coâng cuï 

choïn coù saün sau ñoù bieán thaønh Path vaø hieäu chænh laïi ñoâi chuùt veà hình theå 

ñoùù  

 Baïn click choïn vaøo Menu con cuûa hoäp Path, choïn Make Work Path, 

hoaëc click vaøo nuùt beân döôùi cuûa hoäp. Baïn duøng caùc coâng cuï Pen ñaõ hoïc ñeå 

chænh söûa laïi caùc ñieåm neo treân Path.  

*  Hoäp tuøy choïn cuûa coâng cuï Pen cho pheùp baïn choïn moät trong hai daïng. 

Create New Shape Layer: Baïn seõ taïo ra caùc hình theå Shape Layer rieâng 

bieät. 

Create New Work Path: Caùc hình theå Shape treân cuøng moät  Layer. 

 

Söû duïng coâng cuï Freeform Pen  

 Khi söû duïng coâng cuï Freeform Pen vaø tuøy choïn Magnetic noù seõ taïo 

ra Path töï ñoäng huùt vaøo caùc phaàn bieân coù ñoä töông phaûn cao. Path seõ huùt 

vaøo ñieåm gaàn nhaát coù ñoä saùng toái hoaëc maøu phaân bieät roõ neùt taïi vò trí bieân 

maø troû cuûa baïn ñang drag treân aûnh. 
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Ñaët troû taïi vò trí bieân baát kì vaø click mouse ñeå taïo ñieåm ñaët Gastening 

Point ñaàu tieân, tieáp tuïc drag mouse (khoâng caàn giöõ mouse) doïc theo bieân 

aûnh. 

Neáu Path khoâng huùt vaøo vò trí bieân mong muoán, baïn coù theå nhaán 

phím Delete ñeå xoùa töøng ñieåm ñaët Fastening Point (theo chieàu ngöôïc laïi) 

vaø tieáp tuïc drag mouse ñeå taïo Path mong muoán. 

 Trong tröôøng hôïp neáu do ñoä saùng toái hoaëc maøu taïi vò trí naøo ñoù khieán 

Path khoâng theå huùt ñuùng vaøo vuøng baïn muoán, baïn coù theå click mouse ñeå 

taïo moät ñieåm Fastening  Point eùp buoäc cho vò trí naøy. 

Fastening Point laø caùc ñieåm ñaït, töï ñoäng taïo ra do quaù trình di 

chuyeån mouse quanh bieân aûnh vôùi coâng cuï Freeform Pen, noù khoâng phaûi laø 

caùc ñieåm neo (an chor Point) sau khi coâng cuï Freeform Pen taïo xong Path, 

chöông trình seõ tính toaùn vaø töï ñoäng taïo ra caùc ñieåm neo.  

*  Baïn coù theå veõ caùc ñoaïn thaúng trong khi söû duïng coâng cuï Freeform Pen 

baèng caùch nhaán giöõ phím Alt (ñeå taïm thôøi chuyeån sang coâng cuï Pen) vaø 

click mouse thaû phím Alt ñeå trôû laïi coâng cuï Freeform Pen.  

 

Caùc thoâng soá cuûa Magnetic Pen  

  Caùc thoâng soá naøy coù taùc duïng khi baïn choïn coâng cuï Freeform Pen 

vôùi tuøy choïn Magnetic. Caùc thoâng soá naøy seõ ñieàu khieån vieäc con troû cuûa 

coâng cuï Freeform pen huùt (snap) vaøo bieân cuûa vuøng aûnh choïn.  

Baïn click vaøo nuùt Magnetic pen treân thanh tuøy choïn ñeã môû baûng Megnetic 

Option  

- Width: Coù giaù trò töø 1-> 40, laø ñoä roäng cuûa phaïm vi ngay döôùi con troû maø 

coâng cuï Freeform Pen seõ xem xeùt khi ñaët ñieåm Fastening Point. Width coù 

giaù trò lôùn thöôøng duøng cho aûnh coù ñoä töông phaûn cao, giaù trò nhoû giuùp cho 

vieäc choïn chính xaùc hôn. Giaù trò maëc ñònh laø 10.  

 Baïn coù theå taêng hoaëc giaûm giaù trò Width baèng caùch nhaán phím môû 

ngoaëc vuoâng treân baøng phím ñeå giaûm vaø phím ñoùng ngoaëc vuoâng treân baøng 

phím ñeå taêng.  

- Contrast: Giaù trò töø 1 -> 100, laø möùc ñoä maëc ñònh caàn thieát cuûa vuøng aûnh 

ñeå coâng cuï Freeform Pen nhaän bieát laø ñöôøng bieân. Giaù trò maëc ñònh laø 10.  

- Frequency: Giaù trò töø 5 -> 40, ñieàu khieån soá ñieåm ñaët Fastening Point 

ñöôïc ñaët khi veõ Path. Giaù trò Frequency thaáp, soá löôïng Fastening Point seõ 

raát nhieàu vaø soá ñieåm neo seõ taêng leân. 

            Coâng cuï  Pen duøng ñeå veõ caùc ñoaïn thaúng hoaëc ñöôøng cong coøn goïi 

laø Path. 
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Coâng cuï Pen duøng nhö moät coâng cuï veõ hoaëc coâng cuï choïn löïa baèng 

Pen seõ taïo ra bieân meàm maïi, chính xaùc khoâng bò raêng cöa. Caùc Path seõ thay 

theá cho caùc coâng cuï choïn löïa chuaån, trong vieäc taïo caùc vuøng choïn nhieàu vaø 

phöùc taïp.  

   Caùc Path coù theå môû hoaëc ñoùng kín. Path môû coù hai ñieåm ñaàu cuoái 

rieâng bieät. Path ñoùng laø Path  lieân tuïc  ñieåm ñaàu vaø cuoái truøng nhau. Kieåu 

Path do baïn choïn ra seõ aûnh höôûng ñeán vieäc choïn vaø chænh söûa chuùng. Caùc 

Path khoâng cho pheùp toâ ñaày maøu trong Fill hoaëc toâ neùt vieàn baèng Stroke.  

Path khoâng ñöôïc in thaønh file aûnh bôûi Path laø ñoái töôïng Vector khoâng chöùa 

pixel naøo caû, noù khoâng gioáng nhö hình theå Bitmap ñöôïc veõ baèng coâng cuï 

pencil  or caùc coâng cuï veõ khaùc. 

*  Nhaán phím P ñeå choïn coâng cuï pen. Tieáp tuïc nhaán phím, Shift ñeå choïn 

laàn löôïc caùc coâng cuï trong nhoùm.  

 Pen tool: Coâng cuï pen, duøng ñeå click töøng ñieåm, taïo neân caùc ñöôøng 

thaúng path.  

 Freefrom Pen tool: Veõ path töï do, drag mouse ñeå taïo ñoái töôïng tuyø 

yù. 

 Add Anchor Point Tool: Theâm ñieåm treân ñoaïn, click vaøo ñoaïn ñeå 

taïo moät ñieåm, baïn tieáp tuïc drag mouse vaøo ñieåm vöøa theâm ñeå taïo 

neân ñoaïn cong.  

 Del Anchor Point  Tool: Huyû nhöõng ñieåm khoâng caàn thieát. 

 Convert Point  Tool: Ñoaïn cong thaønh goùc.  

 

Caùch hieån thò baûng 

 

 

CAÙC HÌNH THEÅ VECTOR TRONG PHOTOSHOP 

 Ñoà hoïa Vector cho pheùp taïo ra caùc hình theå, ñöôïc toâ maøu beân trong 

baèng fill (maøu toâ) hoaëc toâ maøu bieân stroke coù theå duøng caùc hình theå naøy 

laøm Fath caét (clipping fath) ñeå ñieàu khieån söï theå hieän cuûa aûnh. 
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* Phaân bieät ñoà hoïa Vector vaø Bitmap 

  Ñoà hoïa trong maùy tính söû duïng hai daïng chính laø Vector vaø Bitmap, 

moät file aûnh trong Photoshop vaø Image Ready coù theå chöùa caû hai daïng döõ 

lieäu Vector vaø Bitmap. 

 Ñoà hoïa Vector taïo ra caùc ñoaïn thaúng, ñoaïn cong  ñöôïc ñöôïc ñònh  

nghóa baèng caùc ñoái töôïng toaùn hoïc (goïi laø Vector) caùc ñoà hoïa vector  naøy 

vaãn giöõ ñöôïc ñoä roõ neùt, saéc saûo khi baïn di chuyeån, ñònh laïi kích thöôùc hoaëc 

thay ñoåi maøu cho chuùng. Ñoà hoïa Vector thích hôïp cho caùc hình minh hoaï, 

logo vaên baûn ... vaø chuùng coù theå duøng laïi nhieàu laàn vôùi caùc kích côõ khaùc 

nhau.  

AÛnh Bitmap (goïi laø aûnh raster) caùc daïng anûh naøyñöôïc taïo neân bôûi 

moät taäâp hôïp caùc phaàn töû  aûnh (pixe). Moãi pixel xaùc ñònh vò trí vaøø moät giaù trò 

khaùc nhau. Khi laøm vieäc vôùi aûnh bitmap baïn seõ chænh söõa moät nhoùm caùc 

pixel chöù khoâng phaûi vôùi caùc nhoùm ñt hoaëc hình theå. Ñoà hoïa bitmap coù khaû 

naêng dieån taû raát tinh teá möùc ñoä chuyeån daàn cuûa maøu, neâân noù thích hôïp vôùi 

cho caùc aûnh coù toâng maøu chuyeån tieáp cho caùc aûnh chuïp. Tuy nhieân vôùi moät 

File aûnh Bitmap coù nhöõng ñieåm baát lôïi laø chæ chöùa coá ñònh moät soá löôïng 

Pixel vì vaäy chuùng coù theå bò maát ñoä chi tieát vaø theå hieän caùc bieân lôûm chôûm, 

raêng cöa khi baïn phoùng lôùn aûnh treân maøn hình hoaëc in ra vôùi ñoä phaân giaûi 

keùm.  

 

Caùch söûa caùc ñoái töôïng veõ  

     Goàm caùc coâng cuï veõ caùc hình theå, hình (Rectangl) hình chöõ nhaät bo 

goùc. 

 (Rounded Rectangle), hình Elip, hình ña giaùc (Polygon) caùc daïng hình töï 

do.  

(Custom Shape) vaø Line.  

            Baïn taïo moät hình theå treân moät Layer môùi, hình theå vöøa taïo mang 

maøu Foreground hieän haønh hoaëc coù theå thay ñoåi maøu khaùc hay moät maãu 

Pattern khaùc bieân. Cuûa hình theå ñöôïc löu trong Path caét  (Clipping Path) cuûa 

Layer, vaø ñöôïc theå hieän trong baûng Paths . 

 Treân moät File aûnh hoaëc moät File môùi, baïn choïn moät  trong  caùc coâng 

cuï taïo hình theå nhö toâi ñaõ giôùi thieäu ôû treân, baïn ñònh trò soá tuøy yù trong thanh 

tuøy choïn ñeå ñònh daïng laïi coâng cuï caàn veõ Drag mouse ñeå taïo hình theå  

 Hình theå veõ ra mang maøu Foreground ñoàng thôøi trong hoäp Layers 

xuaát hieän moät Layer môùi coù teân maët ñònh laø Shape 1. OÂ aûnh nhoû 

(Thumbnail) beân traùi cho bieát Layer naøy ñaõ ñöôïc toâ maøu OÂ aûnh nhoû beân 

phaûi theå hieän Path  caét cuûa Layer. Caùc Path caét cuõng nhö caùc maët naï, maøu 

traéng laø phaàn theå hieän cuûa aûnh, maøu ñen laø phaàn aûnh bò che khuaát.  
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Caùch caét caùc hình theå trong Layer chöùa caùc hình theå Vector  
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 Sau khi taïo moät Shape Layer (Layer chöùa caùc hình theå Vector) baïn 

coù theå xaùc laäp tuøy choïn caét cho hình theå Vector. Baïn cuõng coù theå duøng 

coâng cuï Path Component Selection vaø coâng cuï Direct Selection ñeå di 

chuyeån vaø hieäu chænh kích côõ cuûa caùc hình theå. Duøng moät ví duï ñeå giaûi 

thích baøi naøy  

 Môû moät File New  kích thöôùc 2 inch x  2 inch  

 Choïn coâng cuï veõ hình theå chöõ nhaät bo goùc Rounded Rectangle veõ 

moät hình theå  -> toâ maøu Foreground  ñaà treân file vöøa môû  

 Choïn coâng cuï veõ hình theå hình chöõ nhaät (Rectangle)  

 Nhaán giöõ  Shift veõ hình vuoâng nhoû  

 Treân thanh tuøy choïn baïn choïn   

     Subtract From Shape Area: Khi caùc hình theå môùi taïo ra seõ caét 

hình theå hình theå ñang coù trong Layer. 
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Hình  vuoâng baïn veõ seõ coù maøu traéng bôûi noù ñaõ caét hænh theå hình vuoâng bo 

goùc vaø hieän ra neàn maøu traéng cuûa neàn. Choïn coâng cuï Path Component 

Selection di chuyeån con troû vaøo trong hình vuoâng nhoû vöøa taïo, nhaán giöõ Alt 

vaø drag mouse ñeå sao cheùp hình theå hình vuoâng môùi sang vò trí keá beân.  

 

            

              

  Choïn moät hình theå vôùi coâng cuï Path Component Selection vaø choïn tuøy 

choïn Intersect Shape Area treân thanh coâng cuï seõ chæ theå hieän vuøng giao 

nhau cuûa hai hình theå.  

 Neáu choïn tuøy choïn Exclide Overlipping Shape Area seõ loaïi boû phaàn 

phuû leân nhau cuûa hai ñoái töôïng.  

 Nhaán giöõ phím Shift vaø click ñeå boû choïn 2 hình theå vuoâng nhoû baèng coâng 

cuï Path Component Selestion  

 Thanh tuøy choïn baïn Click nuùt Align Top Edges  ñeå so haøng theo bieân 

chænh cuûa hai hình theå. 

 Nhaán giöõ Alt vaø drag mouse ñeå taïo theâm caùc hình theå môùi, cho ñeân khi 

baïn coù ñuû caùc hình vuoâng nhö baøi maãu.  

  

Tieáp tuïc so haøng. Toâi giaûi thích trình töï caùc nuùt töø traùi sang phaûi  

 

      

         

  + Nuùt AlignTop Edges: So haøng treân bieân ñænh  

  + Nuùt AlignVertical Centers: So haøng ngay taâm theo chieàu 

ñöùng  

  + Nuùt Align Left Edges: So haøng theo bieân traùi  
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  + Nuùt Align Horizontal Centers: So haøng nagy taâm theo 

chieàu ngang  

  + Nuùt Align Right Edges: So haøng theo bieân phaûi  

  + Nuùt Distribute Top Edges: Daøn ñeàu theo bieân treân ñænh  

  + Nuùt  Distribute Vertical Centers: Daøn ñeàu theo taâm theo 

chieàu ñöùng  

  + Nuùt Distribute Bottom Edges: Daøn ñeàu theo bieân beân döôùi  

  + Nuùt distribute Left Edges: Daøn ñeàu theo bieân traùi  

  + Nuùt Distribute Horizontal Centers: Daøn ñeàu ngang theo 

taâm  

  + Nuùt Distribute Right  Edges: Daøn ñeàu theo bieân phaûi.  

TAÏO HÌNH THEÅ TÖØ PATH ÑÖÔÏC TOÂ MAØU 

  

 Tieáp theo baïn seõ duøng caùc coâng cuï taïo hình ñeå taïo caùc hình theå nhö 

Path.  

 Treân File aûnh hoaëc moät file môùi.  

 Choïn coâng cuï Ellip 

 Treân thanh tuøy choïn, baïn click choïn nuùt Create New Work Path 

 Nhaán giöõ Shift drag mouse ñeå taïo moät voøng troøn lôùn  

 Thanh tuøy choïn baïn choïn nuùt Exlude Overlapping  Shape Area vaø 

giöõ  Shift veõ tieáp moät voøng troøn beân trong voøng troøn thöù nhaát.  

Baïn choïn coâng cuï Selection Path Component ñeå di chuyeån voøng troøn hai 

truøng ñænh vôùi voøng troøn moät.  

Baïn coù theå vaøo Menu Edit / Free Transform Path vaø ñieàu chænh caùc tay 

naéém (Handle) cuûa hình bao ñeå ñieàu chænh kích côõ vaø hình daïng cuûa Path.  

 Choïn coâng cuï Path Component Selection giöõ  Shift Click choïn caû 

hai voøng troøn  

 Treân thanh tuøy choïn baïn click nuùt Combine ñeå keát hôïp hai Path hình 

troøn thaønh moät hình theå duy nhaát.  

 Choïn maøu Foreground tuøy yù  

 Trong hoäp Paths, Drag Work Path vöøa keát hôïp thaû vaøo nuùt Fill Path  

Width Foreground Color ôû cuoái baûng Path ñeå toâ maøu Foreground 

vöøa choïn cho ñoái töôïng Path  

   

TAÏO HÌNH THEÅ TUØY YÙ  

 

 Choïn coâng cuï Custom Shape treân thanh tuøy choïn, click vaøo nuùt muõi 

teân keá beân hoäp shape ñeå môû baûng Custom Shape  
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 Click vaøo nuùt ôû goùc treân beân phaûi baûng Custom Shape ñeå môû Menu 

thaû cuûa baûng. Choïn muïc Custom Shape, xuaát hieän hoäp nhaéc nhôû baïn 

choïn Append ñeå noái theâm caùc hình theå maáu vaøo baûng Custom Shape  

 

 

 

      

 

 Drag oâ tröôït treân baûng danh saùch thaû baïn choïn maãu hình theå tuøy yù  

 Nhaán giöõ Shift veõ theâm hình theå vöøa choïn vaøo beân trong cuûa Path 

hieân haønh (Work Path )  

 Duøng coâng cuï 

Path Component 

Selection ñeå ñieàu 

chænh laïi vò trí cuûa 

hình theå  

 Trong baûng layers, 

click choïn nuùt 

Create  a New 

Layers ôû beân döôùi 

hoäp ñeå taïo moät Layer môùi. Layer naøy seõ chöùa rieâng maãu hình theå baïn 

choïn vaø veõ ñeå deå daøng aùp duïng caùc hieäu öùng khaùc maø khoâng lieân quan 

ñeáân caùc hình theå khaùc.  

 ÔÛ baûng Paths, baïn click choïn Menu thaû ñeå toâ vieàn cho Path  cuûa baïn 

vôùi tuøy choïn  Stroke SubPath. 

 Baïn neân ñònh neùt coï Brush lôùn hoaëc nhoû ñeå toâ vieàn vaø maøu toâ vieàn 

tuøy thuoäc maøu Foreground  
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 Ñeå toâ maøu vôùi hieäu öùng noåi cho hình theå cuûa baïn, Double Click vaøo 

Layer hình theå muoán toâ ñeå môû hoäp thoaïi Layer Style  

 Hoäp Layers Style Click choïn Bevel and Emboss (vaùt caïnh vaø noåi) ñeå 

theå hieän hieäu öùng.  

 

   

 

 

 

TAÏO LAÏI  HÌNH THEÅ VECTOR BAÈNG ACTION VAØ STYLE 

 

 

 

 Söû duïng Action laø moät trong caùc caùch maø Photoshop duøng ñeå töï ñoäng 

hoaù coâng vieäc. Action laø taäp hôïp caùc leänh maø baïn coù theå aùp duïng töï 

ñoäng cho moät File hoaëc moät loaït file  

 Baïn söû duïng Action ñeå ghi trình dieãn laïi, chænh söûa vaø xoùa töøng 

Action rieâng bieät, ngoaøi ra coøn cho pheùp baïn löu, môû laïi caùc File 

Action. Môû  File aûnh môùi coù neàn traéng ñeå taïo moät hình theå  

 Menu Window / Show Action  

 Click vaøo nuùt Create New Set ñeå taïo moät Action môùi trong baûng 

Action. Hoäp thoaïi New Set, muïc Name baïn ñaët teân laø Action 1 vaø nhaäp 

Ok. 

 Ghi 1 Action môùi  

 Khi baïn taïo moät Action môùi caùc leänh vaø caùc coâng cuï söû duïng seõ ñöôïc 

töï ñoäng theâm vaøo Action cho ñeán khi baïn döøng vieäc ghi laïi, trong baûng 

Action, click choïn nuùt Create  New Action xuaát hieän hoäp thoaïi, hoäp 

thoaïi New Action, nhaäp teân cuûa Action laø � taïo logo� ôû hoäp Name click 

nuùt Record ñeå baét ñaàu ghi  

 Baây giôø quaù trình ghi ñöôïc baét ñaàu  
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 Trong baûng Layers , click nuùt Create a New Layers ñeå taïo moät 

Layer môùi  

 (Layer 1)  

 Choïn coâng cuï Custom Shape.  

 Thanh tuøy choïn click vaøo nuõi teân beân phaûi muïc Shape ñeå môû baûng 

Custom Shape  Picker vaø choïn maãu hình vöông nieäm  

 Giöõ Shift vaø drag mouse ñeå taïo hình treân File, duøng coâng cuï Move ñeå 

hieäu chænh vò trí tuøy yù  

 Trong baûng Layers choïn Layers 1, baïn click vaøo nuùt Add a Layer 

Style ôû cuoái baûng vaø choïn hieäu öùng  Bevel and Emboss töø Menu  thaû  

 Choïn coâng cuï Type, treân thanh tuøy choïn baïn choïn Font chöõ vaø kích 

côõ, choïn maøu trong oâ Set the text color .  

Nhaäp chuoãi vaên baûn � Warped Text � 

ÔÛ thanh tuøy choïn click choïn nuùt New Create Warped Text, choïn kieåu 

Shell Lower töø Menu Style nhaäp giaù tò ôû muïc Blend: + 25 giöõ nguyeân giaù 

trò 0 ôû caùc muïc khaùc  

 Vaên baûn cuûa baïn coù theå duøng coâng cuï Move ñeå di chuyeån vò trí vaên 

baûn tuøy yù  

 Baûng Style choïn maãu oâ noåi tuøy ñeå toâ cho chuoãi vaên baûn cuûa baïn  

 Baûng Actions Click nuùt Stop ñeå keát thuùc vieäc ghi Action .  

 File / Save löu laïi keát quûa vöøa thöïc hieän.  

  Söû duïng laïi Action vöøa taïo  

 Khi Action ñaõ ñöôïc ghi, baïn coù theå choïn noù trong baûng Action vaø 

duøng noù ñeå theå hieän laïi caùc taùc vuï moät caùch töï ñoäng  

                                      

       

 

 

      

 Môû moät File aûnh tuøy yù neáu muoán ñaët hình theå vöøa taïo ôû File tröôùc toâi 

vöøa höôùng daãn  
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 Trong baûng Action click choïn teân  � Action 1 � vaø Click nuùt Play ñeå 

thöïc hieän Action naøy  

 Hình theå seõ ñöôïc taïo laïi trong File aûnh naøy  
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NEÂN SÖÛ DUÏNG AÛNH RGB HAY CMYK  

 

Ngöôøi söû duïng Photoshop luoân ñaët ra laø neân laøm vieäc vôùi hoà sô RGB 

hay CMYK. Neáu keát quaû ñöôïc xuaát ra cho Slide hay Video neân chænh maøu 

trong RGB bôûi vì nhöõng Slide vaø Video duøng Mode  RGB color thay vì 

duøng CMYK. Khi xuaát cho nhöõng maùy In thöông maïi ñeå In baùo, neân chænh 

baèng maøu CMYK  nhö vaäy baïn seõ laøm vieäc cuøng vôùi maøu maø nhaø In söû 

duïng. Thaät höõu ích khi chænh maøu CMYK khi chænh vôùi nhöõng maøu ñen treân 

aûnh, baïn chæ caàn thay ñoåi maøu ñen trong hoà sô CMYK baèng caùch ñieàu chænh 

treân keânh (chanel) maøu ñen (trong RGB khoâng coù maøu ñen) Hoà sô CMYK 

luoân luoân hôn RGB .  

 

Trong photoshop coù nhieàu coâng cuï vaø leänh giuùp cho vieäc chænh söûa caùc aûnh chuïp 

  

 

 

Hue _ Saturation _ Brightness 
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 Caùc thuaät ngöõ naøy thöôøng ñöôïc söû duïng trong caùc chöông trình ñoà hoïa khi 

xöû  lí maøu.  

 Hue: laø maøu phaûn xaï laïi maét ngöôøi khi aùnh saùng chieáu treân moät ñoái töôïng, moät 

phaàn ñöôïc haáp thu vaø moät phaàn ñöôïc phaûn xaï laïi. Hue ñöôïc tính toaùn baèng 

caùch xaùc ñònh vò trí treân baùnh xe maøu chuaån (color whell) theo ñoä töø 0 -> 360 

ñoä. Hue ñöôïc nhaän bieát bôûi teân cuûa maøu nhö, maøu ñoû ,cam hoaëc xanh  

 Saturation (chroma) laø ñoä baõo hoøa (ñoä ñaäm ñaëc) cöôøng ñoä maøu  Saturation moâ 

taû söï töôi hoaëc nhaït cuûa Hue, noù ñöôïc tính toaùn theo phaàn traêm 0% -> 100%  

 Brightness : aûnh höôûng ñoä saùng  (Lightness) hoaëc ñoä ñaäm (drakness) cuûa maøu, 

ñöôïc ño baèng phaàn traêm 0% (ñen) ñeán 100% (traéng). Photoshop giuùp baïn chænh 

söûa aûnh, moät coâng vieäc maø tröôùc ñaây chæ daønh rieâng cho caùc chuyeân gia veà lónh 

vöïc naøy. Baïn seõ chuïp aûnh vaø queùt aûnh vaøo maùy tính vaø coù theå chænh söûa maøu 

saéc, saéc ñoä ñaäm nhaït cho aûnh, söï hoøa troän giöõa aûnh vaø moät böùc aûnh gheùp khaùc, 

ñeå taïo neân söï hoaøn myõ cho taùc phaåm cuûa baïn.  

 

Chuùng ta seõ baét tay vaøo vieäc chænh söûa aûnh vôùi caùc böôùc toång quaùt: 

   

 Kieåm tra chaát löôïng aûnh maø baïn Scan vaø ñònh ñoä phaân giaûi phuø hôïp vôùi aûnh seõ 

duïng  

 Xeùn aûnh vôùi kích thöôùc thaønh phaåm  

 Ñieàu chænh ñoä töông phaûn cho toaøn aûnh  

 Xoùa boû söï maát caân baèng maøu Color  

 Ñieàu chænh maøu  

 Khi söû duïng cho trang Web. In treân giaáy khaùc vôùi theå hieän treân maøn 

hình. Maøn hình maùy tính vaø trang In raát khaùc nhau döïa treân caùc ñaët ñieåm 

sau :  

 Maøn hình maùy tính naèm ngang, trong khi trang In thöôøng theo chieàu 

doïc. Ñieàu naøy seõ aûnh höôûng tôùi söï trình baøy vaø ñònh daïng trang cuûa 

baïn  

 Vaên baûn duø nhoû vaãn deã ñoïc hôn khi ñöôïc In treân giaáy vì caùc ñieåm 

möïc In vaãn saéc neùt hôn caùc ñieåm saùng treân maøn hình. Do ñoù baïn seõ 

khoâng nhìn thaáy caùc vaên baûn nhoû hoaëc caùc hình ñoà hoïa quaù chi tieát 

treân maøn hình  

 Maøn hình maùy tính coù kích côõ khaùc nhau, khi thieát keá ñeå In treân 

giaáy baïn caàn bieát kích côõ giaáy ñeå trình baøy phuø hôïp. 

  

Ñoä phaân giaûi vaø kích côõ aûnh  

Caùc loaïi ñoä phaân giaûi  
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 Soá pixel treân moät ñôn vò chieàu daøi cuûa aûnh ñöôïc goïi laø Image 

Resolution (ñoä phaân giaûi aûnh) thöôøng ñöôïc ño baèng soá pixel treân 1 inch 

(ppi). Aûnh coù ñoä phaân giaûi cao seõ coù nhieàu pixel hôn (dung löôïng file seõ > 

hôn) aûnh coù ñoä phaân giaûi thaáp maëc duø coù cuøng kích thöôùc.  

 Soá pixel treân 1 ñôn vò chieàu daøi goïi laø Monitor Resolution ñoä phaân 

giaûi maøn hình, thöôøng ñöôïc ño baèng soá ñieåm (dot) treân 1 inch (dpi) caùc 

pixel cuûa aûnh ñöôïc chuyeån tröïc tieáp thaønh caùc pixel cuûa maøn hình. Neáu ñoä 

phaân giaûi cuûa aûnh cao hôn ñoä phaân giaûi maøn hình, aûnh seõ theå hieän treân maøn 

hình lôùn hôn kích thöôùc ñöôïc In ra.  

 VD: Baïn theå hieän moät file aûnh 1.1 inch , 144ppi treân maøn hình 72 dpi 

aûnh seõ chieám moät vuøng 2.2 treân maøn hình. 

 

 Caùch söû duïng coâng cuï chænh söûa maøu  

  Coâng cuï chænh söûa maøu laøm vieäc döïa treân aùnh xaï caùc giaù trò cuûa 

phaïm vi toâng maøu hieän taïi sang giaù trò cuûa phaïm vi toâng maøu môùi.  

Ñieàu chænh maøu cho aûnh vôùi leän Curves. 

 

 

    Baïn söû duïng coâng cuï chænh maøu theo 3 caùch :  

AÙp duïng cho moät hoaëc nhieàu keânh (chanel) cho Layer ñieàu chænh hoaëc cho 

Layer bình thöôøng.  

Ñieàu chænh ñoä töông phaûn Contrast trong ñoù aùnh xaï caùc pixel toái nhaát sang 

maøu ñen vaø caùc pixel saùng nhaát sang maøu traéng.  

AÙnh xaï laøm cho phaàn saùng seõ saùng hôn vaø vuøng toái seõ ñaäm vaø saét neùt hôn, 

giuùp baïn hieäu chænh chaát löôïng aûnh chuïp.  

            

Di chuyeån ñoaïn 

thaúng sang vò trí 

tuyø yù vaø xem 

hieån thò maøu 
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THAY THEÁ MAØU TRONG AÛNH  

 Vôùi leänh Replace Color taïo caùc maët naï taïm thôøi döïa treân caùc maøu 

chæ ñònh roài thay theá caùc maøu naøy.  

 Caùc maët naï cho pheùp coâ laäp moät vuøng teân aûnh ñeå thay ñoåi taùc ñoäng 

leân vuøng ñöôïc löïa choïn. Caùc tuøy choïn trong hoäp Replace Color cho 

pheùp baïn ñieàu chænh  Hue (maøu) Saturation (ñoä baõo hoøa) vaø 

Lightness (löôïng maøu ñen traén)  

 Duøng coâng cuï Rectabgular Marquee darg mouse choïn vuøng hình chöõ 

nhaät quanh phaàn aûnh muoán thay theá maøu  

           Menu Image  /Adjust / Replace Color  

 

    

 

Tuøy choïn Select maëc ñònh ñöôïc choïn hoäp thoaïi Replace Color theå hieän moät 

hình chöõ nhaät maøu ñen ñeå ñaïi dieän cho vuøng choïn aûnh hieän haønh  

          Trong hoäp coù 3 coâng cuï hình oáng huùt  
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 Coâng cuï Eyedropper duøng ñeå choïn moät maøu ñôn (trong vuøng choïn) 

vaø thay theá baèng maøu môùi.  

 Coâng cuï Add To Sample coù hình daáu coäng duøng ñeå choïn theâm maøu.  

 Coâng cuï Subtract From Sample hình daáu tröø duøng ñeå bôùt maøu choïn.  

            Caùch thöïc hieän:  

 Choïn coâng cuï Eyedropper trong hoäp thoaïi Replace Color sau khi ñaõ 

choïn vuøng choïn aûnh muoán thay theá. 

 Click cong cuï moät laàn vaøo aûnh choïn (ñeå choïn moät maøu muoán thay 

theá).  

 Choïn coâng cuï Add To Sample, click vaø di chuyeån mouse treân caùc 

phaàn khaùc nhau cuaû oâ aûnh hieån thò trong hoäp thoaïi cho ñeán khi oâ aûnh 

coù maøu traéng  

 Ñieàu chænh dung sai cuûa maët naï baèng caùch di chuyeån thanh tröôït 

Furziness tôùi giaù trò tuøy yù. Furziness ñieàu khieån möùc ñoä lieân quan 

vôùi caùc maøu ñöôïc ñöa vaøo Mask (maët naï).  

 Choïn coâng cuï Subtrast From Sample, click vaøo phaàn maøu ñen xung 

quanh vuøng choïn trong hoäp Replace Color ñeå xoùa baát cöù veát môø maøu 

traéng naøo ôû phaàn maøu ñen.  

 Trong phaàn Transform cuûa hoäp thoaïi baïn drag con  tröôït Hue ñeán 

maøu tuøy yù. 

 Di chuyeån con tröôït Saturation ñeán giaù trò aâm ñeå giaûm cöôøng ñoä baõo 

hoøa giaù trò döông taêng cöôøng ñoä baõo hoøa, Drag tröôït Lightness ñeán 

giaù trò aâm ñeå giaûm ñoä saùng vaø döông ñeå taêng ñoä saùng (maøu seõ saäm 

hôn).  

 Nhaáp Ok ñeå hoaøn taát vieäc thay theá. 

 

Ñieàu chænh ñoä saùng vôùi coâng cuï Dodge  
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Ñieàu chænh ñoä baõo hoøa, cöôøng ñoä maøu (Saturation) vôùi coâng cuï  Sponge 

cho pheùp chænh söûa  Saturation raát tinh teá cho moät vuøng rieâng bieät tong aûnh.  

        Töø Menu Mode cuûa thanh tuøy choïn baïn choïn  Saturation.  

         Pressure:  xaùc laäp cöôøng ñoä cho Saturation töø  0% -> 100%  

         Brush: ñònh neùt coï cho coâng cuï tuøy theo vuøng aûnh muoán ñieàu chænh. 

Drag mouse caøng nhieàu cöôøng ñoä baõo hoøa caøng taêng.  

Baïn duøng phím ngoaëc môû vuoâng vaø ngoaëc ñoùng vuoâng ñeå taêng giaûm ñoä 

lôùn cuûa neùt buùt cho phuø hôïp vôùi aûnh.  

Xoùa boû caùc ñoái töôïng khoâng mong muoán trong aûnh.  

Ñoái vôùi nhöõng aûnh bò loãi vì kó thuaät hay nhöõng phaàn aûnh cuõ bò loám ñoám 

hö hoûng baïn coù theå duøng coâng cuï toâi saép giaûi thích döôùi ñaây ñeå thöïc hieän.  

Tuy nhieân ñeå thöïc hieän caùc thao taùc phuïc cheá aûnh coøn ñoøi hoûi ôû baïn söï 

kieân nhaãn, baïn phaûi laäp ñi laäp laïi coâng vieäc copy vuøng aûnh môùi ñeå copy cho 

vuøng aûnh hö cuõ cho ñeán khi hình aûnh ñeïp maét, khi ngöôøi khaùc nhìn vaøo aûnh 

seõ khoâng nhaän thaáy söï loõm choõm cuûa aûnh.  

Baïn coù theå xoùa boû caùc vuøng aûnh khoâng mong muoán tong aûnh baèng coâng 

cuï Clone Stamp, coâng cuï naøy seõ xoùa ñi vuøng aûnh baèng caùch  Clone (traùi 

laïi) sao cheùp moät vuøng aûnh khaùc treân aûnh vaø ñaët teân vuøng muoán loaïi tröø  

(khoâng phaùt sinh Layer) 

  

AÙp duïng boä loïc  Unsharp Mask  

Sau khi ñaõ thöïc hieän xong caùc böôùc hieäu chænh ôû treân, baïn duøng leänh  

Unsharp Mask trong Menu Fill ñeå ñieàu chænh ñoä töông phaûn cuûa bieân caùc 

chi tieát vaø laøm noåi baät roõ raøng hôn  

  Menu  Filter / Sharper / Unsharp Mask  

Trong hoäp thoaïi tuyø choïn Preview ñang choïn ñeå baïn thaáy ñöôïc keát quaû ôû 

caùc phaàn trong aûnh  
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 Amount: Ñònh giaù trò ñoä saéc neùt cho aûnh. 

 Radius: Xaùc ñònh pixel xung quanh caùc pixel bieân chòu aûnh höôûng taùc 

ñoäng laøm saét neùt. Vôùi aûnh coù ñoä phaân giaûi cao  Radius thöôøng naèm ôû 

phaïm vi töø 1 -> 2, aûnh thöïc haønh cuûa baïn neáu ôû ñoä phaân giaûi 72 dpi 

duøng Radius khoaûng 0.5 pixel  

 Threshold : xaùc ñònh möùc ñoä khaùc bieät veà ñoä neùt caàn phaûi coù cuûa 

pixel xung quanh moät vuøng tröôùt khi chuùng ñöôïc xem nhö laø Pixel bieân  

        Giaù trò  Threshold = 0 laøm saét neùt taát caû caùc Pixel trong aûnh  

  Laøm saéc neùt aûnh vôùi Unsharp Mask laøm saéc neùt ñöôøng bieân trong aûnh, söûa 

chöûa caùc choã nhoeø sinh ra khi chuïp aûnh, Scan aûnh Unsharp raát hieäu quaû cho 

vieäc chænh söûa chuaån bò cho aûnh In hoaëc xuaát tröïc tieáp treân maïng .  

Thöïc hieän thay ñoåi maøu vôùi Channel Mixer. 
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NHÖÕNG CAÂU HOÛI VAØ TRAÛ LÔØI THAM KHAÛO 

 

1.  Ñoä phaân giaûi coù yù nghóa gì? 

Thuaät ngöõ ñoä phaân giaûi (Resolusion) cho bieát soá pixel moâ taû vaø taïo neân caùc 

chi tieát cho aûnh. Coù ba loaïi ñoä phaân giaûi khaùc nhau: Ñoä phaân giaûi aûnh (ñôn 

vò ño laø soá pixel/inch-ppi), ñoä phaân giaûi maøn hình (soá ñieåm(dot)/inch-dpi), 

ñoä phaân giaûi maùy in hoaëc ñoä phaân giaûi keát xuaát (soá ñieåm möïc inkdot hoaëc 

lines/inch). 

2. Caùch ñieàu chænh phaïm vi toâng maøu ra sao? 

Baïn coù theå drag tam giaùc maøu ñen vaø roång ôû phía döôùi bieåu ñoà cuûa leänh 

Levels ñeå ñieàu chænh nôi baét ñaàu ñieåm toái nhaát vaø saùng nhaát cho aûnh vaø 

ñieàu naøy seõ môû roäng phaïm vi cuûa toâng maøu 

3. Laøm caùch naøo ñeå ñieàu chænh söï caân baèng maøu cho moät aûnh chuïp? 

Trong Photoshop baïn coù theå chænh söûa Color Cast (söï maát caân baèng) 

baèng layer ñieàu chænh Color Balance. Layer ñieàu chænh cho pheùp baïn 

thay ñoåi maøu cho aûnh ôû baát kyø thôøi ñieåm naøo baïn muoán, khoâng aûnh 

höôûng ñeán giaù trò goác cuûa caùc pixel. 

4. Saturation laø gì? 

Saturation laø ñoä baõo hoøa, cöôøng ñoäï maøu trong aûnh. Baïn coù theå taêng 

Saturation  cho moät vuøng ñöôïc choïn trong aûnh baèng coâng cuï Sponge 

5. Duøng boä loïc Unshap Mask coù taùc duïng gì cho moät file aûnh chuïp? 

Boä loïc Unshap Mask ñieàu chænh laïi ñoä töông phaûn taïi phaàn bieân cuûa caùc 

chi tieát trong aûnh laøm cho aûnh roõ neùt hôn. 

6. Hai caùch ñeå taïo aûnh trong Photoshop 
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 Coù theå taïo file aûnh tröïc tieáp trong Photoshop 

 Coù theå laáy aûnh baèng caùch Scanning (queùt aûnh chuïp), phim slice, 

capturing (caùt töø video), Import (nhaäp) caùc aûnh veõ töø caùc chöông trình 

veõ khaùc hay caäp nhaät  aûnh kyõ thuaät soá töø maùy aûnh kyõ thuaät soá hoaëc ñònh 

daïng aûnh Kodak photo CD. 

7. Thuaän lôïi gì khi söû duïng layer? 

Caùc Layer cho pheùp chænh söûa töøng phaàn cuûa file aûnh treân moãi layer 

rieâng bieät 

8. Khi ñaõ hoaøn taát coâng vieäc, laøm theá naøo ñeå giaûm dung löôïng file? 

Baïn coù theå Flatter file, taát caû caùc layer seõ ñöôïc  hôïp nhaát (merge) thaønh 

moät Layer backgroud duy nhaát 

9. Phöông thöùc phoái troän maøu (Blending Mode) laø gì? 

Blending Mode seõ ñieàu khieån caùc pixel trong aûnh chòu taùc ñoäng bôûi caùc 

coâng cuï hoaëc caùc layer khaùc nhau. 

Caàn löu yù: 

 Maøu cô sôû (Base Color) maøu goác cuûa aûnh 

 Maøu phoái troän (Blend color) maøu ñöôïc aùp duïng vôùi caùc coâng cuï toâ veõ vaø 

chænh  

 Maøu keát quaû (Result color) maøu sau khi phoái troäân. 
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I . Filter Artistic 

1. Colored Pencil : 

  Laøm cho aûnh hay phaàn ñöôïc choïn gioáng nhö phaàn ñöôïc veõ 

baèng chì phaán  

Trò Pencil Width: Kieåm soaùt kích thöôùc maøu Background xuaát hieän 

treân aûnh Outline trò = 1 aûnh khoâng thay ñoåi maáy vaø xuaát hieän nhöõng 

vaïch chæ ñònh toái thieåu laø 3  

Trò Stoke Pressure:  

  Toái ña 15 nhöõng vuøng nhaát goác seõ ñöôïc daønh rieâng  

Trò paper Brihtness: 

 Baèng 0 : Laøm cho giaáy maøu ñen  

 Baèng 50 : Laáy maøu Background trong oâ tool box 

 Baèng 25 : Hoøa troän hai maøu ñen va Background 

2 . Cutout : 

 Laøm taêng cöôøng cho leänh Posterize chæ ñònh möùc ñoä nhöõng 

maøu treân aûnh theo yeâu caàu. Nhöõng Filter söû duïng nhöõng maøu treân aûnh 

goác thay vì nhö leänh Posterize ñöôïc tieán haønh. Filter naøy khaù thoâng 

minh laøm cho coâng vieäc trôû neân ñôùn giaûn. Noù chaïy khaù chaäm vì phaûi 

tính toaùn maät ñoä Pixel cho aûnh. 

 Trò Edge Simplicity :  

 Cao vieàn seõ ñôn giaûn hoùa nhö khoâng coù vieàn seõ taïo neân moät 

khoái maøu ñoàng nhaát. Neân ñònh khoaûng 5. 

3 . Dry Brush : 

 Vôùi kyõ thuaät coï khoâng caàn sôn nhöng vaãn keùo treân neùt veõ. Trò 

Image Detail baèng 10 seõ nhaän moät keát quaû thaät dòu nhö tranh sôn daàu  

 Chæ ñònh  Brush Size = 10 image Detail = 10 vaø Texture = 3 seõ 

thaáy moät aûnh vôùi moät neùt coï raát dòu vaø tröøu töôïng  

4 . Film Grain: 

 Laø moät daïng noise keát hôïp ñeû laøm cho saùng hôn  caø caùc phaàn 

treân aûnh seõ saéc neùt hôn, Fiter Add Noise coù theå xoùa moät aûnh vôùi caùc 

laám chaám Filter naøy söû duïng toát cho Text, vôùi nhöõng chæ ñònh thaáp seõ 

khoâng chòu aûnh höôûng. Chæ ñònh trò cao seõ cho moät maøu ñeïp maét  
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Trò Highlight Area: Töø 1 � 20 quaûn lyù vuøng saùng  

5. Freseo : 

 Taïo söï töông phaûn maûnh lieät treân aûnh, vuøng saäm seõ saäm hôn. 

Laøm aûnh haáp daãn vì noù taïo ñoä saéc neùt cho nhöõng vuøng töông phaûn, maøu 

saéc röïc rô.õ  

6 . Neon Glow :  

 Tuøy thuoäc vaøo maøu ñöôïc choïn, neáu böùc aûnh coù maøu 

Foreground hay Background laø ñen traéng, aûnh seõ coù daïng Grayscale vôùi 

nhöõng haøo quang  ñaây laø Fiter coù maøu ñoäc laäp . 

 Maøu laù xanh döông saùng (Bright Blue) cho oâ color trò 

Brightness laø 50 size=24 vuøng saäm nhaát hieån thò maøu cuûa oâ trong color, 

vuøng saùng seõ hieån thò maøu cuûa Foreground vuøng trung gian hieån thò 

maøu pha troän cuûa Foreground vaø Background.  

 Trò Brightness laø 50 size=24 vuøng maøu nhaït hieån thò maøu 

Background, vuøng saùng hieän thò maøu Foreground, vuøng trung gian hieån 

thò  maøu pha troän cuûa Foreground vaø Background. 

 

 

7 . Paint Daubs :  

  Laøm aûnh trôû thaønh böùc veõ daïng sôn daàu chæ ñònh loaïi coï trong 

muïc  Brush Type seõ cho aûnh nhieàu keát quaû khaù ñaët bieät.  

8. Paltter Knife: 

 Gioáng böùc veõ daïng sôn daàu ñöôïc veõ baèng dao. Laøm cho moãi 

neùt veõ gioáng nhö coù moät boùng. Vuøng boùng saäm  nhaát seõ trôû thaønh  maøu 
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ñen vaø aûnh nhö coù veû ñaït ñöôïc cheá ñoä thaém maøu, Filter naøy taêng cöôøng 

nhöõng neùt veõ vaø gaây raát aán töôïng coù theå duøng phoái hôïp vôùi Filter Boss 

ñeå taêng cöôøng ñoä noåi cuûa neùt coï. 

 Trò Stioke Detail: Quaûn lyù neùt veõ  

 Trò laø 3 seõ cho böùc veõ haáp daãn hôn  

 Trò Softness: Quaûn lyù ñoä gaõy khuùc cuûa neùt veõ treân vieàn  

9 . Plastic Wrap : 

Cho böùc aûnh nhö ñöôïc veõ treân taám Plastic vaø nhöõng oâ gheá noåi 

treân laøm cho aûnh troâng laï maét Filter naøy chaïy theo vieàn cuûa 

aûnh thay vì ñaûo ngöôïc  

 Trò Detail: Quyeát ñònh phaàn töû noåi treân aûnh  

 Trò Smoothness : Quaûn lyù ñoä daøy cuûa taám Plastic  

10 . Poster Edges : 

 Taïo cho aûnh baèng maøu cuûa chính noù vaø ñöa theâm nhöõng chi 

tieát maøu ñen quanh caùc vieàn  

 Trò Edge Intensity: Quaûn lyù soá löôïng nhöõng vieàn chæ ñinh 0 coù 

yù nghóa chæ yeâu caàu quaûn lyù caùc vuøng saäm chính yeáu nhö nhöõng boùng 

xung quanh caùc ñoái töôïng, chæ ñinh 10 seõ nhaän ñöôïc taát caû caùc vieàn. Chæ 

ñònh thaáp thì chæ nhöõng vieàn roõ neùt hoaëc rieâng reõ môùi ñöôïc choïn . 

11 . Rought Pastels: 

 Taùc ñoäng leân aûnh nhö nhöõng maáu Texture taïo saún giuùp taêng 

cöôøng nhöõõng ñöôøng keû ñôn 

giaûn khi duøng treân Text. Gioáng 

nhö ñöôïc toâ baèng nhöõng chaám 

nhoû vaø vöøa. Thoâng soá trong oâ 

Texture cho ra voâ soá maãu vaø 

nhieàu keát quaû khaùc nhau. 

12 . Smudge Stick: 

 Tieán haønh gioáng nhö duøng 

moät mieáng vaûi chuøi leân aûnh, 

laøm môø ñi neùt phaán hay neùt 

chì. AÛnh troâng gioáng nhö bò 

buïi.  

13. Sponge: 

 Nhö duøng mieáng boït bieån 

(Sponge) voã nheï vaøo aûnh noù 

nhö coù nhöõng veät sôn ñöoäc vaåy 

ñeàu leân aûnh  
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 Trò Brush Size: Quaûn lyù beà roäng cuûa Sponge 

 Trò Denfinition: Cao seõ cho ra nhöõng veät maøu ñaäm hôn maøu 

cuûa aûnh goác  

 Trò Smoothness: Quaûn lyù ñoä gaõy khuùc cuûa vieàn, trò thaáp taïo 

nhieàu neùt gaõy khuùc . 

 

14. Under Painting: 

 Taïo böùc aûnh nhö böùùc aûnh vöøa môùi veõ xong conø öôùt sôn . 

 Trò Brush Size lôùn vuøng bao phuû bôûi neùt coï seõ khoâng hieån thò 

Texture, vuøng naøy seõ coù laám chaám. 

 Trò Texture Coverage vaø Brush thaáp cho gôïn soùng   

15. Water Color: 

 Tìm nhöõng hình vaø maøu ñôn giaûn, taïo moät daõy trò cho nhöõng 

ñoái töôïng  theo phöông phaùp giaûm caùc maøu töø moät aûnh chuïp thaønh aûnh 

veõ. Nhöõng vuøng saäm treân aûnh thöôøng laøm ñaäm nhieàu vaø toâ maøu trôû neân 

cöïc maïnh Filter naøy laøm vieäc  raát naëng neà. 

 

 

 

II. Nhoùm Filter Blur: 

 Söõ duïng ñeå laøm dòu caùc aûnh khi maø vieàn cuûa noù bò saéc neùt vaø 

ñoä töông phaûn cao. Noù seõ laáy ñi nhöõng Pixel treân vieàn coù ñoä töông 

phaûn. Filter naøy cuõng ñeå laøm nhoøe phaàn neàn cuûa aûnh, nhö vaäy maøu cuûa 

Foreground seõ ôû ngoaøi hay taïo moät aûnh höôûng boùng môø khaù dòu. 

1 Blur:  

Taïo aûnh höôûng nhoøe, coù theå laøm giaûm ñoä töông phaûn vaø noù 

loïai tröø nhöõng veät laám chaám  

2 Blur More:   

 Thöïc hieän nhoøe gaáp 3-4 laàn Blur  

3 Gassian Blur:  

Cho pheùp quaûn lyù aûnh höôûng nhoøe taïo vieàn aûnh dòu (nheï 

nhaøng) cho ñeán vieàn daøy nhoøe maø aûnh coù theå nhaän ñöôïc. Trò 

cao ñoä nhoøe nhieàu. Duøng loïai boû nhöõng loám ñoám trong aûnh 

Scan 

4 Motion Blur:  

Taïo caùc chuyeån ñoäng aûo. Thöïc hieän nhö aûnh cuûa maùy chuïp aûnh 

khi chuïp moät ñoái töôïng di chuyeån vôùi toác ñoä môû oáng kính quùa 

laâu. Cho pheùp chæ ñònh höôùng vaø ñoä daøi cuûa aûnh aûo.  
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5 Radial Blur:  

 Taïo böùc aûnh nhö bò xoaùy theo hình troøn hay ñöôïc  phoùng töø taâm 

cuûa hình troøn. 

 

         

 

III. Nhoùm Filter Pixelate 

 Phaù vôû hình aûnh thaønh nhieàu maûnh, nhöõng maûnh naøy laø nhöõng 

khoái vuoâng . 

1Color Halfton:  

Nhö taïo nhöõng chaám Halfton lôùn, Photoshop taïo aûnh höôûng naøy 

baèng caùch chia aûnh thaønh nhöõng oâ hình chöõ nhaät vaø töøng oâ vôùi 

nhöõng Pixel töông töï  

2  Crystallize:  

Laøm aûnh saéc neùt baèng caùch boû nhöõng Pixel ñoâng maøu theo 

nhöõng pixel ñöôøng cheùo goùc kích thöôùc ñöôøng cheùo ñöôïc quaûn 

lyù baèng Trò oâ Cell Size  

3 Facet :  

Taïo böùc aûnh nhö ñöôïc veõ tay, ñöôïc nhöõng pixel gioáng nhau hay 

cuøng maøu vaøo moät nhoùm hay thaønh moät khoái . 

4 Fragment :  

Taïo moät böùc aûnh nhö  khoâng chuïp ñuùng tieâu ñieåm Coppy pixel 

leân 4 laàn, sau ñoù bình quaân nhöõng pixel ñöôïc nhaân leân vaø ñaët 

chuùng vaøo nhau  

5 Mezzotint :  

 Taïo aûnh döôùi daïng laám chaám.  

6 Mosaic : 

 Gioáng nhö nhöõng hoa vaên treân thaûm len.  

7 Pointillize :  

Taùch aûnh thaønh nhöõng chaám moät caùch ngaãu nhieân gioáng nhö 

veõ aûnh baèng moät soá ñieåm. 
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IV. Nhoùm Filter Distort  

 Thöôøng söû duïng ñeå taïo nhöõng bieán daïng  

1 Displace : 

Nhuõng pixel aûnh bò loïc vaø chuyeån ñeán höôùng khaùc Trò thaáp, 

maøu saäm seõ chuyeån dòch xuoáng vaø qua phaûi. Trò trung gian 128 

laøm cho vieäc chuyeån dòch raát nhoû. Trò cao (maøu saùng) seõ 

chuyeån nhöõng pixel leân treân vaø qua beân traùi  

2 Pinch :  

 Duøng ñeå uoán naén hình vaøo trong hay ra ngoaøi  

3 Polar Coordinates  
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Chuyeån hình chöõ nhaät sang daïng ñöôøng cong vaø hình cong, hình troøn 

sang hình chöõ nhaät thöïc hieän laøm cong troøn chuoãi chöõ khi choïn daïng 

Polar to Rectangular hoaëc choïn daïng ngöôïc laïi Rectangular to Polar  

4 Ripple : 

Chuyeån hình aûnh baèng caùch thay theá nhöõng pixel taïo neân ñoä 

duùm hay gôïn  soùng . 

 

5 Shear : 

Uoán hình aûnh thaønh nhöõng ñöôøng cong töông öùng, aûnh höôûng 

filter naøy coù theå keùo daøi ñoái töôïng. Neáu baïn thöïc hieän uoán 

cong chuoãi kyù töï tröôùc khi thöïc hieän baïn xoay chuoãi chöõ theo 

chieàu doïc.  
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Hoäp Shear, click vaø drag mouse treân truïc doïc cuûa kyù töï seõ ñöôïc 

uoán cong theo ñöôøng cong thaønh laäp. Nhaáp nuùt Reset ñeå trôû laïi 

vò trí ñaàu  

6 Spherize :  

Chuyeån phaàn choïn löïa thaønh hình quaû caàu hay laøm ñoái töôïng 

phoàng leân hoaëc loõm vaøo  

7 Twirl :  

 Taïo aûnh höôûng  xoaùy  

8 Wave : 

 Taïo aûnh höôûng gôïn soùng. 

Number of Generator: Kieåm soaùt soá löôïng voøng soùng caøng 

nhieàu soùng ñöôïc taïo ñoä bieán daïng caøng nhieàu bôûi vì ñænh vaø beà 

saâu cuûa ñoä daõi soùng seõ baét ñaàu töøng phaàn caøng gaây nhieàu söï 

taøn phaù treân aûnh  

 Tuøy choïn: Wrap Round aûnh ñöôïc cuoán ôû chieàu ngöôïc laïi treân 

maøn hình  

 Repeat Edge Pixel seõ xoùa nhöõng pixel thöøa treân vieàn aûnh  

 

9  Zigzag : 

 Taïo gôïn soùng laên taên nhö khi thaû moät vieân soûi xuoáng ao  

10 Diffuse Glow : 
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Theâm hay bôùt nhöõng chi tieát taïo nhöõng haøo quang cho vuøng 

saùng. Vôùi trò thaáp toaøn boä aûnh seõ ñöôïc thay theá baêng maøu 

Background. Trò cao nhaát aûnh seõ bò bieán daïng. 

11 Glass : 

AÛnh nhö nhìn qua moät taám göông loaïi oâ vuoâng nhoû. Trò 

Smoothness thaáp, aûnh seõ xuaát hieän laám chaám khoù nhaän daïng 

aûnh. Trò cao caùc soùng trong oâ kính seõ giaûm bôùt laøm cho aûnh coù 

veû sinh ñoäng hôn. 

12 Ocean Ripple  

  Taïo aûnh nhö chìm trong nöôùc  

 Ripple Size: Quaûn lyù kcíh thöôùc cuûa laøn soùng. 

 

VI. Nhoùm filter sketch. 

1. Bas Retief :  

 

Ñôn giaûn hoùa nhöõng hình aûnh phöùc taïp vaø laøm noåi baät nhöõng 

hình aûnh veõ ñôn giaûn trong ñoà hoïa. Filter naøy taïo moät aûnh giaûm 

bôùt chi tieát, phaàn lôùn seõ taïo aûnh nhö daïng noåi (Emboss). Maøu 

Foreground seõ ñöôïc choïn cho vuøng saùng vaø maøu cuûa 

Background seõ söû duïng cho nhöõng vuøng boùng môø. Vì vaäy khi 

choïn nhöõng maøu saéc quaù maïnh hay khoâng thöïc seõ laøm cho aûnh 

coù veû mô hoà vaø roái loaïn.  

2. Charcoal: 
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Taïo böùc aûnh nhö veõ baèng than chì. Chæ söû duïng maøu ñen hoaëc 

traéng, noù taïo cho aûnh nhö moät baûn  veõ ôû daïng phaùc thaûo. Ngoaøi 

ra coøn giuùp laøm nhöõng böùc aûnh phöùc taïp thaønh nhöõng böùc veõ 

ñôn giaûn. 

3. Chalk And Charcoal: 

AÛnh höôûng cuûa caû hai loaïi phaán chì vaø than chì treân aûnh. Chalk 

chæ söû duïng maøu Background vaø Charcoal söû duïng maøu 

Foreground. Maøu ñen traéng vaãn laø hai maøu toát nhaát trong 

nhöõng maøu ñöôïc choïn. 

4. Chrome: 

Giuùp laøm noåi nhöõng hình veõ ñôn giaûn trong ñoà hoïa. Chrome 

chuyeån aûnh thaønh daïng Grayscale nhö bò phaûn aùnh vôùi nhöõng 

nguoàn saùng  

5. Conte crayon: 

Laøm ñoân giaûn nhöõng hình aûnh phöùc taïp khi noù khoâng coù 

Texture. Noù seõ laøm vieäc khaù toát treân nhöõng vuøng aûnh coù nhöõng 

töông phaûn roõ reät giöõa saùng vaø toái  

6. Graphic Pen: 

Traû laïi cho aûnh nhöõng hình veõ gioáng nhö daïng phaùc thaûo baèng 

caùc neùt veõ daøi hay ngaén tuøy thuoäc vaøo chæ ñònh. Chæ ñònh Stroce 

Length thaáp treân aûnh seõ theå hieän nhöõng laám chaám chöù khoâng 

phaûi nhöõng vaïch ngaén  

7. Halftone Pattern:  

Thay ñoåi nhöõng aûnh Bitmap sang daïng Halftone loaïi Circle 

Pattern noù veõ nhöõng voøng troøn ñoàng taâm treân aûnh. Neân choïn 

maøu saäm cho Foreground, neáu choïn hai maøu traéng cho 

Foreground vaø maøu ñen cho Background  hình aûnh seõ ñöôïc gaùn 

Filter Halfton Pattern seõ gioáng nhö phim aâm baûn Nagative 

8. Note Paper: 
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Ñôn giaûn hoùa nhöõng hình aûnh phöùc taïp ñoàng thôøi laøm noåi baät 

caùc hình aûnh  ñoà hoïa daïng Line Art. 

 

VII. Filter Stylize: 

 Taïo nhöõng aán töôïng nhö hình veõ. 

1. Diffuse: 

 Laøm aûnh vôõ ra nhö ñöôïc xuyeân qua moät maûnh kính ñoùng baêng.  

2.  Emboss: 

Taïo ra vieàn saùng noåi leân vaø giaûm nhöõng trò maøu xung quanh 

gioáng nhö taïo moät hình ñaép noåi. Tyû leä Amount thaáp, löôïng maøu 

ít, tyû leä cao nhieàu maøu seõ ñöôïc gaùn cho vieàn. 

3. Extrude 
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Chuyeån aûnh thaønh moät loaït khoái ba chieàu hay daïng hình kim töï 

thaùp.  

Trò trong oâ Size chæ ñònh kích côõ caùc khoái hay caùc hình (2 -> 

255).  

Trò Depth quaûn lyù töøng ñoái töôïng seõ ñöôïc phoùng ra.  

Trò Random neáu muoán beà saâu cuûa töøng ñoái töôïng phoùng ra moät 

trò ngaåu nhieân.  

Trò Level Based neáu muoán phaàn aùnh saùng  hôn cuûa aûnh nhoâ ra 

nhieâu hôn phaàn saäm.  

Trò Solid Font Faces beà maët cuûa khoái seõ toâ baèng coù trò trung 

bình cuûa ñoái töôïng, khoâng phaûi maøu trung bình toøan aûnh choïn 

Mask Incomplete Block ñeå ñaûm baûo nhöõng ñoái töôïng phoùng ra 

ñöôïc toâ maøu. 

4. Find Edges: 

Tìm nhöõng vuøng maøu chính yeáu treân aûnh, thay ñoåi vaø taêng 

cöôøng chuyeån ñoåi caùc Pixel. Taïo cho böùc aûnh gioáng nhö ñöôïc 

phaùt thaûo baèng buùt chì caùc neùt chính  

5. Trace Contour: 

Veõ nhöõng ñöôøng vieàn maûnh hôn naèm xung quanh, ñoàng thôøi 

cho pheùp chæ ñònh toâng maøu cho vuøng chuyeån ñoåi  

6. Solarize: 
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Thöïc hieän nhöõng aûnh höôûng cuûa döông baûn (Positive) hay aâm 

baûn (Negative) pha troän treân beà maët aûnh  

7. Tiles: 

 

    

 
 
 Chia aûnh thaønh töøng maûnh nhö ngoùi lôïp  

Number of Tiles ñöa soá löôïng toái thieåu cuûa haøng vaø coät.  

   Maximum Offset kieåm xoaùt khoaûng caùch tính baèng tæ leä cuûa 

töøng vieân ngoùi.  

 Neáu muoán khoûang caùch töøng vieân ngoùi toâ maøu ta choïn maøu cho 

Background tröôùc khi thöïc hieän boä loïc naøy. 

Choïn Inverse Image seõ ñaûo maøu cuûa aønh goác xuaát hieän quanh nhöõng 

maûnh ngoùi. 

8. Wind 

 Taïo gioù thoåi baèng caùch ñöa nhöõng ñöôøng keû haøng ngang  nhoû vaøo aûnh  

 Choïn Wind: Cho pheùp choïn gioù maõnh vaø höôùng gioù  
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 Blast: Choïn gioù maïnh, ñöôøng keû daøy . 

Stagger: Taïo gioù vôùi caùc ñöôøng keû ñaët lung tung.  

Left vaø Right ñeå ñònh höôùng gioù.  

 

9. Glowing Edges: 

 Töï ñoäng tìm vieàn vaø ñoåi. Coù theå choïn côû vieàn vaø soá löôïng vieàn 

tìm thaáy Trò Smoothness Cao seõ thaáy ít vieàn hôn, nhö vaäy vieàn 

daøi hôn vaø ít gaõy khuùc hôn  

 10. Craqualure: 

Taïo nhöõng texture khaù ñeïp treân nhöõng vuøng troáng cuûa aûnh. Trò 

Crack Brightness cao seõ laøm maát ñi caùc veát nöùt. 

 11. Grain :  

  Taïo nhöõng laám chaám cho aûnh  
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 Duøng maøu Foreground vaø Background ñeå taïo haït. 

 

12. Mosaic Tiles :  

 

  

Taïo nhöõng oâ vuoâng baát ñònh ôû nhöõng khoaûng caùch ñeàu ñaën 

Trò Tile Size thaáp cuõng taïo keát quaû höõu ích.  

Trò Tile Size cao aûnh seõ raát khaùc laï 
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13. Paterwork : 

 Taïo hình klhaù ñôn ñieäu troâng seõ phaúng hôn  

14. Stained Glass : 

 Taïo hình theå keát tinh vôùi nhöõng ñöôøng raûnh noåi baät  

15. Texture : 

 Taïo phaàn noåi vaø nhöõng ñieåm goà gheà cho aûnh  

VIII. Nhoùm Render 

 

 

Söû duïng boä loïc Render ñeå taïo hieäu öùng chieáu saùng. 

Baïn coù theå tuyø choïn vò trí ñaët ñoùm saùng baèng caùch click vaøo muïc Flare 

Center. 
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VII. NhoùmVideo: 

 Duøng cho hình aûnh qua Video hay nhaäp töø baêng  

  NTSC color: Giaûm soá maøu cho aûnh ñeå maøn hình TV coù theå 

hieån thò ñöôïc  

 Deinterlace: Xoùa nhöõng ñöôøng keû ñan xeùo nhau trong aûnh 

Video.  

 Khaù caàn thieát khi Scan moät aûnh nhoøe. 

 

 

Boä nhôù Ram (Random Acess Memory) 

 Neáu kkhoâng ñuû Ram cho coâng vieäc cuûa chöông trình Photoshop, 

chöông trình seõ söû duïng nhöõng khoaûng troáng treân ñóa cöùng ñeå söû duïng 

nhö Ram neân goïi laø vuøng nhôù aûo (Virtural Memory). Trong chöông 

trình Photoshop duøng ñóa cöùng laøm vuøng nhôù aûo ñöôïc goïi laø Scratch 

Disk. Toác doä truy xuaát cuûa ñóa cöùng tính baèng Milisecond (ms), ñóa 

cöùng 10 ms seõ ñoïc nhanh hôn 20 ms . 

- Ñóa cöùng thaùo rôøi (Removable Hard Disk) 

Loaïi ñóa cöùng naøy dung löôïng töø 44MB ñeán 270 MB  

- Neùn hoà sô: 

 PKZIP:Neùn hoà sô ñöôïc choïn  

 STACKER: Töï ñoäng neùn caùc hoà sô treân ñóa cöùng  

 JPEG: Deã maát döõ lieäu 

 LWZ: Ñaùng tin caäy. 

- Maøn hình maøu thích hôïp cho Photoshop 

 Loaïi maøn hình  

 Apple, NEC, Super Mac, Radius, Raster OpsSony.  

Maøn hình 14 inch. Ñoä phaân giaûi 640 x 480 

Maøn hình 19 inch . Ñoä phaân giaûi 1024 x768 pixel 

- Card Video: 

Bit laø phaàn töû nhoû nhaát ñeå thaønh laäp döõ lieäu. Moãi bit coù 2 vò theá taét môû. 

Toång soá keát hôïp cuûa 8 bit chia thaønh  
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 8 bit cho maøu ñoû (256 Saéc ñoû) 

 8 bit cho maøu xanh Blue (256 Saéc xanh) 

 8 bit cho maøu xanh Green (256 Saéc xanh) 

256 x256 x256 = 16,777,216 (16,7 trieäu maøu) 

Card 24 bit coù theå ñuû cho maøn hình 14 inch thöïc hieän 16,7 trieäu maøu. 

Nhöng khoâng ñuû thöïc hieän vôùi maøn hình 19 inch. 

 

 

 

Taïo bieân cho hieäu öùng 

Baïn coù theå dung moät vaøi kyõ thuaät xöû lí bieân cho phaàn aûnh ñöôïc aùp 

duïng hieäu öùng. Khi baïn aùp duïng moät boä loïc thoâng thöôøng ñeå laïi moät 

bieân raát deå nhaän thaáy. Baïn haõy taïo moät bieân meàm hoaëc môø baêng boä 

Feather chobieân roài môùi aùp duïng boä loïc. Taïo moät hieäu öùng trong 

suoát, aùp duïng boä loïc, aùp duïng leänh Fade ñeå hieäh chænh cheá ñoä phoái 

hôïp maøu Blending color vaø ñoä môø ñuïc Opacity cuûa vuøng choïn. 

 

 AÙp duïng boä loïc cho layers. 

Baïn coù theå aùp duïng boä loïc cho layer hoaëc cho vaøi layers ñeå taïo neân 

hieäu öùng. Ñeå boä loïc coù taùc duïng treân 

Layer  thì Layer ñoù phaûi ñang hieån thò (coù bieåu töôïng con maét keá 

beân noù trong baûng layer) vaø phaûi chöùa caùc pixel. 

 

AÙp duïng boä loïc cho töøng keânh (Chanel) 

Baïn coù theå aùp duïng boä loäc cho töøng keânh, aùp duïng boä loïc khaùc nhau 

cho moãi keânh maøu hay aùp duïng cuøng moät boä loïc vôùi caùc xaùc laäp khaùc 

nhau. 

 

Taïo Neàn 

Baèng caùch aùp duøng hieäu öùng cho moät hình daïng coù maøu ñaëc hay maøu 

xaùm baïn coù theå taïo ra neàn vaø caùc daïng neàn Texture ngaãu nhieân khaùc 

nhau. Maëc duø coù vaøi boä loïc taùc duïng hay khoâng thay ñoåi gì khi noù 

ñöôïc aùp duïng cho moät maøu ñaëc chaúng haïn nhö boä loïc Glass. 

 

Keát hôïp nhieàu hieäu öùng vôùi caùc maët naï hay caùc aûnh ñaõ sao cheùp 

Baïn söû duïng caùc maët naï ñeå taïo vuøng choïn, cho pheùp baïn ñieàu khieån 

söø chuyeån tieáp töø hieäu öùng naøy sang hieäu öùng khaùc. 
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Caûi thieän chaát löông vaø ñoä ñoàng nhaát cuûa aûnh. 

Baïn che daáu nhöõng phaàn aûnh noåi, bieán ñoåi hay naâng cao chaát löôïng 

cuûa noù. Hoaëc laø moät loaït aûnh hình gioáng nhau baèng caùch aùp duïng 

cuøng moät boä loïc cho moãi aûnh. Duøng baûng Action ñeå ghi laïi quaù trình 

xöû lyù cho  moät aûnh vaø duøng noù cho caùc aûnh khaùc. 

 

Toái öu aûnh cho web 

Photoshop vaø Image Ready cho pheùp toái öu söï theå hieän cuûa aûnh vaø 

dung löôïng file aûnh cho pheùp xuaát baûn aán phaåm treân web. Caàn dung 

löôïng file nhoû ñeå coù theå môû noù töø web (Web server) vôùi moät  khoûang 

thôøi gian hôïp lyù nhöng noù phaûi ñöû lôùn ñeå hieän chính xaùc maøu vaø chi 

tieát treân aûnh. 

Image Ready cho pheùp baïn söû duïng aûnh nhö moät aùnh xaï, taïo caùc nuùt 

ñeå chuyeån tôùi caùc ñòa chæ khaùc töø caùc aûnh naøy. 

Toái öu aûnh file JPEG vaø GIF ñieàu chænh vaø xaùc laàp toái öu ñeå taïo söï 

töông quan giöõa dung löôïng file vaø chaát löôïng aûnh. 

Photoshop vaø Image Ready cho pheùp caùc ñieàu khieån neùn dung löôïng aûnh 

ñoàng thôøi vôùi vieäc toái öu chaát löôïng theå 

 hieän cuûa aûnh treân maøn hình. Caùc tuøy choïn neùn khaùc nhau tuøy theo caùc ñònh 

daïng ñöôïc duøng khi löu aûnh. 

 

Ñònh daïng JPEG: 

Ñöôïc thieát keá ñeå giöõ phaïm vi maøu roäng vaø giöõ ñöôïc ñoä saùng tinh teá 

cho aûnh coù toâng maøu lieân tuïc nhö caùc aûnh chuïp, aûnh coù  maøu chuyeån 

tieáp. 

 Ñònh daïng naøy coù theå theå hieän vôùi haøng trieäu maøu. 

 

Ñònh daïng GIF: 

Coù taùc duïng neùn caùc aûnh coù caùc maûng maøu ñaëc vaø aûnh coù vuøng maøu 

laëp laïi nhö caùc neùt veõ. Ñònh daïng naøy söû duïng baèng maøu coù theå tôøi 

256 maøu cho vieäc theå hieän aûnh vaø coù hoå trôï neàn trong suoát. 

 

Ñònh daïng PNG: 

Coù taùc duïng neùn caùc aûnh coù caùc maûng maøu ñaëc vaø giöû ñöôïc ñoä saéc 

neùt chi tieát. Ñònh daïng -8 duøng baûng maøu 256 maøu ñeå theå hieän aûnh. 

 Ñònh daïng -24 hoå trôï 24 bit maøu (16.777.216 maøu). Maëc duø vaäy 

nhieàu trình duyeät Web khoâng hoå trôï caùc file PNG. 
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Neùn aûnh Web 

Dung löôïng file laø moät ñieàu raát quan troïng trong xuaát baûn ñieän töû neân 

file phaûi neùn tuyeät ñoái. 

Hai ñònh daïng JPEG vaø GIF cuõng bao goàm caùc chöùc naêng neùn töï 

ñoäng. 

 Hai kieåu neùn cô baûn laø hai kieåu neùn gaây söï suy giaûm vaø neùn khoâng 

gaây söï suy giaûm. 

Kieåu neùn gaây söï suy giaûm seõ laøm maát döõ lieäu ñeå file coù dung löôïng nhoû 

hôn. Kieåu neùn khoâng gaây söï suy giaûm khoâng boû maát chi tieát nhöng chuùng 

tìm caùch ñònh nghóa aûnh coù hieäu quaû hôn. 

 

Caùc loaïi neùn thoâng thöôøng laø: LZW,  ZIP, CCITT, JPEG,  

Caùc phaàn meàm ñieän töû seõ söû duïng baát cöù loaïi naøo toát nhaát cho aûnh.  

Chæ coù loaïi JPEG hoå trôï kieåu neùn suy giaûm vaø cho pheùp choïn moät caáp 

ñoä neùn maø baïn coù theå ñieàu chænh chính xaùc möùc ñoä thay ñoåi dung 

löôïng file.  

Ñònh daïng naøy vôùi möùc ñoän neùn thaáp seõ cho keát quaû gaàn gioáng aûnh 

goác, ñònh daïng JPEG vôùi möùc ñoä neùn trung bình seõ boû bôùt nhöõng chi 

tieát ñöôïc theå hieän roõ treân maøn hình, ñònh daïng JPEG vôùi möùc ñoä neùn 

cao coù khuynh höôùng laøm nhoeø aûnh vaø maát ñi chi tieát nhöng mang laïi 

keát quaû chaáp nhaän ñöôïc cuøng vôùi dung löôïng file aûnh nhoû. 

Quaù trình neùn khoâng laøm giaûm ñoä phaân giaûi, noù chæ coù taùc duïng laøm 

dung löôïng file nhoû hôn.  

Vieäc neùn file cho baïn caùc aûnh coù ñoä phaân giaûi cao vaø noù coù theå in ra 

vôùi chaát löôïng khaù nhöng dung löôïng khoâng quaù lôùn. Vieäc neùn file 

khoâng bao giôø thay theá cho vieäc löu giöõ cho caùc file coù ñoä phaân giaûi 

vaø chaát löông cao. 

 

 Xaùc ñònh phaàn trong suoát cuûa neàn cho trang WEB 

Söï trong suoát cuûa neàn cho pheùp baïn ñaët moät aûnh coù bieân khoâng laø 

hình chöõ nhaät leân treân neàn cuûa trang WEB. Taát caû caùc phaàn beân 

ngoaøi cuûa ñoái töôïng aûnh ñöôïc ñònh nghóa laø trong suoát, cho pheùp 

troâng thaáy maøu neân cuûa trang  Web, baïn coù theå duøng phaàn trong suoát 

cuûa neàn cho aûnh GIF vaø PNG, caùc ñònh daïng naøy löu giöõ ñöôïc caùc 

pixel trong suoát cuûa aûnh.  

Nhöõng pixel naøy seõ phoái troän vôùi neàn cuûa trang Web trong trình 

duyeät. 
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 Neàn vôùi maøu Matte (maøu thay theá cho phaàn trong suoát) ñöôïc hoå trôï 

bôûi ñònh daïng GIF, PNG, JPEG giaû laäp phaàn trong suoát baèng caùch toâ 

hay phoái troän vôùi caùc pixel trong suoát baèng maøu matte. 

Maøu matte laø maøu do baïn choïn ñeå phuø hôïp vôùi maøu cuûa trang Web 

maø aûnh ñöôïc ñaët leân. Baïn coù theå taïo ra moät neàn trong suoát baèng caùch 

taïo ra moät layer môùi. 

 Taïo neàn vôùi maøu Matte cho aûnh GIF vaø JPEG  

 Khi ñaõ bieát ñöôïc maøu neàn cuûa trang Web maø aûnh seõ ñöôïc ñaët vaøo, 

baïn coù theå duøng Matte ñeå toâ vaø phoái troän vôùi caùc pixel trong suoát vôùi maøu 

Matte ñeå phuø hôïp vôùi neàn cuûa trang Web. 

Ñeå coù keát quaû toát neân trang Web thöôøng coù maøu ñoàng nhaát ( solid color) 

chöù khoâng phaûi laø maãu toâ nhieàu maøu. 
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Chöông naøy seõ cung caáp cho baïn baûn ñoà chæ ñöôøng ñeán moät soá ñaëc 

tính maïnh hôn. Moät trong nhöõng nguyeân nhaân kieán baïn yeâu thiùch 

Photoshop laø vì giao dieän cuaû noù raát roõ raøng. Tuy nhieân cuõng coù nhieàu 

ngöôøi cho raèng khoâng ñoïc taøi lieäu hoã trôï cuõng gioáng nhö ngöôøi saép khôûi 

haønh moät chuyeán ñi xa maø khoâng coù baûn ñoà chæ ñöôøng. 

Chöông naøy seõ cung caáp cho baïn nhöõng ñaëc tính töôûng chöøng nhö mô hoà 

nhöng cöïc kyø maïnh meõ, bao goàm caùc phaàn sau: 

 Coâng cuï Smudge vôùi caùc tuyø choïn 

 Laøm môø maãu keát caáu vôùi coâng cuï Burn. 

 Toâ veõ baèng coâng cuï Clone. 

 Taïo maãu keát caáu phöùc taïp thoâng qua phaân hình. 

Vaán ñeà duy nhaát laø veõ baèng mouse chaúng khaùc gì veõ baèng hoøn ñaù cuoäi. Baát 

kyø moät hoaï syõ naøo neáu buoäc phaûi hoïc veõ baèng ñaù cuoäi thì neáu kieân trì moät 

chuùt thì seõ thaønh coâng thoâi. Baûng veõ trong photoshop giuùp taïo ñöôøng neùt 

mòn hôn nhieàu, noù goùp phaàn laøm cho quaù trình toâ veõ baèng kyõ thuaät soá töï 

nhieân hôn nhieàu. 

 

1.  Coâng cuï Smudge vôùi caùc tuyø choïn 

Coâng cuï naøy theå hieän caûm xuùc töï nhieân vaø mang tính nhôn baûn cao, 

giuùp hoaït ñoäng toâ veõ baèng ñieåm aûnh ñaït ñöôïc keát quaû thuù vò hôn. Coâng cuï 

Smudge cho pheùp troän, xoaù, vaø thaäm chí coù theå toâ leân nhöõng vuøng veõ voán 

raát khoù hoaëc khoâng theå toâ veõ baèng phöông phaùp truyeàn thoáng.  

Duøng coâng cuï Smudge coù bieåu töôïng ngoùn tay troû trong hoäp coâng cuï. 

Theo maëc ñònh, Coâng cuï smudge ñöôïc aán ñònh ôû cheá ñoä Normal, cheá ñoä 

naøy cho pheùp keùo hoaëc ñaåy ñieåm aûnh naèm ngay beân döôùi coâng cuï khi baïn 

nhaáp giöõ mouse. Xaùc laäp normal laøm vieäc chaúng cheâ vaøo ñaâu caû nhöng ñoâi 

kho baïn muoán khoáng cheá khaû naêng cuûa coâng cuï naøy. Khi baïn nhaáp ñuùp leân 

bieåu töôïng  Palette Smudge tool option môû ra. 
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Taïi ñaây baïn coù theå choïn nhieàu tuyø choïn  nhö: Normal, Darken, Lighten, 

Hue, Saturation, color, Luminosity. Neáu böùc hình phaùt thaûo cuaû baïn laø aûnh 

traéng ñen thì tuyø choïn Hue, Saturation, color, Luminosity khoâng khaû duïng 

trong vuøng choïn naøy.  

Thöû nghieâm vôùi Smudge baïn coù theå kieåm soaùt nhöõng vuøng cuï theå trong aùnh 

xaï aûnh. Coù theå öùng duïng coâng cuï Smudge töông töï nhö coï veõ, nhöng thoâng 

qua moät vaøi tuyø choïn khaû duïng, baïn coù theå taïo hieàu hieäu öùng khoù loøng 

töôûng töôïng vôùi coï veõ thoâng thöôøng voán khoâng phaûi laø coâng cuï kyõ thuaät soá 

coù theå taïo ñöôïc  

 

2.  Laøm môø maãu hoaï tieát baèng coâng cuï Burn 

Coâng cuï Burn laáy teân töø thuaät nhieáp aûnh coå ñieån. Trong thuaät nhieáp 

aûnh neáu muoán laøm saäm maøu vuøng aûnh cuï theå naøo, baïn phaûi phôi vuøng ñoù 

laâu hôn trong phoøng toái. Thoâng thöôøng, baïn thöïc hieän baèng caùch khoeùt moät 

loã treân giaáy cöùng roài so leân vuøng giaáy in cuoái cuøng maø baïn muoán laøm saãm 

maøu trong khi phôi aûnh. Photoshop goùp phaàn laøm cho quaù trình naøy deã thöïc 

hieän hôn ñoâi chuùt bôûi leõ baïn coù theå toâ veõ chæ trong vuøng caàn laøm saäm maøu 

baèng coâng cuï Burn. Tuy nhieân, ñöøng cho raèng coâng cuï Burn chæ laøm moät 

coâng cuï taïo neân vuøng toái maø thoâi. Khi laøm vieäc vôùi aûnh maøu, coâng cuï burn 

coøn laøm cho maøu saéc baõo hoøa hôn taïi nôi baïn ñang öùng duïng coâng cuï naøy. 

  Môû moät file aûnh tuyø yù 

 Nhaáp ñuùp leân coâng cuï Burn ñeå môû hoäp Option. 

 

 

 

 Xaùc laäp cho coâng cuï: Midtone, Exposure, Diameter, Hardness, 

Spacing, Angle vaø Roundness. 

 Drag mouse treân vuøng aûnh muoán thöïc hieän laøm toái 

Söû duïng coâng cuï naøy laø phöông phaùp lyù töôûng ñeå ñieåm theâm lôùp buïi môø 

cho töôøng voâi, vaûi voùc, taøu vuõ truï, haàu nhö baát cöù ñoái töôïng naøo baïn muoán 

aùp duïng bieán theå maøu hoãn hôïp. 

 

3.  Caùch taïo maãu Pattern 

Veõ vuøng choïn treân aûnh muoán laøm maãu Pattern baèng coäng cuï choïn hình chöõ 

nhaät, muïc Feather cuaû coâng cuï naøy phaûi baèng 0, leänh taïo Pattern môùi ñöôïc 

thöïc hieän. 
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Menu Edit / Define Pattern 

 

 

Ñaët teân cho maãu tuyø yù 

Treân vuøng choïn khaùc (layer môùi hay moät file môùi muoán taïo hieäu öùng maãu 

toâ neàn. 

Menu Edit /Fill 

Choïn pattern trong muïc Use. Nhaáp Ok 

 

4.  Toâ veõ baèng coâng cuï Clone Stamp 

Coâng cuï Clone Stamp khoâng nhöõng tieát kieäm ñöôïc thôøi gian, maø coøn 

ruùt ngaén hoaït ñoäng p ñi laëp laïi. 

 Choïn coâng cuï Clone, giöõ phím Alt, nhaáp vaøo phaàn aûnh baïn muoán 

copy löu tröõ vaøo boä nhôù cuûa coâng cuï clone. 

 Sang vò trí khaùc baïn muoán thöïc hieän toâ veõ laïi maãu copy vöøa löu tröõ, 

baïn chæ drag mouse laø ñöôïc. 

 

 

Phaàn vöøa ñöôïc 

toâ veõ laïi 
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5.  Taïo maãu hoaït tieát phöùc taïp baèng phaân hình 

Maëc duø boä loïc Clouds raát lyù töôûng trong vieäc taïo maây cho maãu hoaï 

tieát, nhöng thöïc teá noù coøn raát höuõ duïng. Boä loïc Clouds coù lôïi nhaát cho vieäc 

taïo maãu hoaï tieát phaân hình coù theå duøng laøm cô sôû ñeå aùp duïng nhöõng hieäu 

öùng boä loïc khaùc hình thaønh neân nöôùc, ñaù, buïi, gæ saéc vaø haàu nhö baát kyø maãu 

hoaï tieát naøo toàn taïi treân ñôøi.  

 

 

6.  Chi phoái hieäu öùng phaân hình 

Caùch thöïc hieän 

 Taïo moät taäp tin môùi vôùi kích thöôùc 400 x 400 pixel, coù maøu traéng cho 

Backgroud 

 Nhaán phím Ñoái töôïng treân baøn phím ñeå trôû veà maøu maëc ñònh. Neáu 

Backgroud cuaû baïn ñang laø maøu ñoû thì maây cuûa baïn seõ mang maøu ñoû. Baét 

ñaàu laøm vieäc vôùi maøu ñen traéng roài ñieàu chæh maøu hình aûnh sau ñoù seõ ñôn 

giaûn hôn. 

Choïn Menu Filter / choïn Render / choïn Clouds, taïo maãu phaân hình 

daïng maây. 

Ñeå kieåm soaùt quaù trình hình thaønhcaùc maãu phaân hình ban ñaàu, haõy 

duøng maøu trong lôùp Foregroud vaø söû duïng hieäu öùng trong Filter / Render / 

Difference Clouds, nhaäp thoâng soá maøu baïn muoán choïn. 

Choïn Menu Image / Adjustment / Hue- Saturation, keùo thanh tröôït 

ñeå thay ñoåi giaù trò aùnh xaï aûnh. 

Söû duïng phaân hình laø giaûi phaùp lyù töôûng ñeå boá trí aûnh neàn voán coù theå 

thay ñoåi thoâng qua nhieàu hieäu öùng xöû lyù aûnh cuûa photoshop.  

 Duøng nhöõng phaân hình hình thaønh aùnh xaï aûnh troâng nhö aûnh chuïp 

Duøng maãu phaân hình vöøa thöïc hieän ôû treân laøm hình aûnh cô sôû taïo 

maãu hình ñaù vôõ vuïn töïa nhö aûnh chuïp. 

Choïn Filter / Stylize / Find Edges. Boä loïc naøy laøm cho aûnh troâng 

gioáng nhö loâng hay toùc. 

Choïn Menu Image / Adjustment / Brightness( -2)- Contrast( +95). 

Laøm aûnh ñöôïc taåy saïch hôn moät chuùt. 
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Choïn Filter  / Noise / Add Noise, aán ñònh Amount laø 45, nhaáp choïn 

uniform, choïn oâ Monochromatic. 

Choïn Filter / Texture / Craquelure, aán ñònh Spacing laø 8, Crack 

Depth laø 3, vaø Crack Brightness laø 3. 

Choïn laïi mode maøu laø RGB. 

Menu Image / Adjustment / Hue- Saturation, thöïc hieän chænh laïi 

maøu laàn cuoái 

  Hue: 32, Saturation: 40, Lightness: -50. 

 

7.  Kyõ thuaät hieäu chænh ñaëc bieät 

Bôûi vì haàu nhö baïn ñeàu raát thích taïo maãu phaân hình 3D, neân maùy 

queùt aûnh laø moät trong nhöõng coâng cuï höõu duïng nhaát baïn caàn phaûi coù 

Maùy queùt cho pheùp baïn ñöa hình töø theá giôùi hieän thöïc vaøo maùy vi 

tính vaø aùp duïng aûnh ñöôïc queùt treân ñoái töôïng 3D baát kyø naøo baïn muoán. 

Ñaây cuõng laø moät vaán ñeà quan troïng lieân quan ñeán maùy queùt vaø söï hoã 

trôï voâ giaù maø chuùng mang ñeán khi baïn taïo aûnh ngheä thuaät hoaëc hoaït hình 

3D. 

YÙù nghiaõ cuaû vieäc duøng maùy queùt khoâng heà giaûm suùt, ñaëc bieät neáu 

baïn caàn taïo aùnh xaï aûnh thöïc trong moät khoûng thôøi gian cöïc ngaén, 

Maùy queùt coù muoân hình vaïn traïng vaø nhieàu gía caû khaùc nhau. Maùy 

queùt khaùc nhau chuû yeáu laø soá löôïng ñieåm aûnh maø chuùng coù theå öùc tính. 

Maùy queùt ñeå baøn phoå bieán nhaát coù hình daïng nhö maùy sao chuïp trong 

ñoù khoaûn muïc ñöôïc queùt coá ñònh treân taám kính trong khi queùt ñaàu queùt di 

chuyeån beân döôùi khoaûn muïc. Maùy queùt haøng ñaàu laø maùy queùt kieåu troáng. 

Loaïi ñöôøng vieàn naøy giaù raát ñaét nhöng cung caáp ñoä phaân giaûi cao nhaát 

trong taát caû caùc loaïi maùy queùt. 

 

8.  Ñoä phaân giaûi quang (Optical resolusion) 

Ñoä phaân giaûi quang cuûa maùy queùt ñònh soá löôïng ñieåm aûnh maùy thöïc 

söï nhìn thaáy. Ví duï maùy queùt saøn phaúng söû duïng ñaàu queùt 300 boä caûm bieán/ 

inch, vì theá coù theå laáy thöû maãu 300 dpi ôû moät höôùng. Ñeå queùt theo höôùng 

khaùc, maùy di chuyeån ñaàu queùt doïc theo trng giaáy, döøng 300 laàn / inch, vì 

vaäy maùu cuõng coù theå queùt 300 dpi ôû höôùng khaùc. Ñöøng quaù quan taâm ñeán 

soá lieäu naøy maø queân raèng ñieàu quan troïng thaät söï laø soá löôïng nhoû nhaát 

trong löôùi. 

9.  Ñoä phaân giaûi noäi suy (Interpolated Resolusion).  

Khaùc vôùi Ñoä phaân giaûi quang hoïc, tính soá löôïng ñieåm aûnh coù theå nhìn 

thaáy, Ñoä phaân giaûi noäi suy tính soá löôïng ñieåm aûnh queùt coù theå ñoaùn bieát. 
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Qua quaù trình ñöôïc goïi laø noät suy, maùy queùt bieán laàn queùt 300 x 30 dpi 

thaønh laàn queùt 600 x600 dpi baèng caùch cheøn ñieån aûnh môùi vaøo giöõa caùc 

ñieåm aûnh cuõ, ñoàng thôøi ñoaùn tröôùc ñöôïc laàn ñoïc aùnh saùng naøo noù seõ laáy thöû 

maãu taïi veät maøu noù ñi qua. Cuï theå hôn maùy queùt cheøn giaù trò vaøo giöõa döïa 

treân maøu cuûa hai ñieåm aûnh keá caän. Keát quaû hieám khi thoaû ñaùng neân traùnh 

duøng quaù trình noäi suy. 

Khi döï ñònh mua mayù queùt baïn caàn löu yù giaù tieàn taêng theo ñoä phaân giaûi. 

Neáu muoán queùt hình aûnh voán seõ xuaát hieän baûn in, baïn caàn ñeán maùy queùt coù 

ñoä phaân giaûi khaù cao (khoaûng 600x1200dpi). 

 

10.  Caùc loaïi aùnh xaï hình aûnh  

Caùch toát nhaát ñeå taïo aûnh 3D gioáng aûnh chuïp laø söû duïng phöông phaùp 

aùnh xaï aûnh. Khoâng ít ngöôøi ñaõ thöû taïo maãu hoaï tieát döïa vaøo thuû tuïc, nhöng 

keát quaû vaãn khoâng khaùc xa chaát löôïng maø hoaï syõ veõ ñöôøng vieàn hoaï tieát 

baèng phöông phaùp thuû coâng ñaït ñöôïc. 

AÙnh xaï aûnh maøu ñoäc laäp thöôøng khoâng thöïc laém. Chöông trình öùng 

duïng boå sung thuoäc tính hình theå khaùc, nhö ñöôøng vieàn phaûn quang, aùnh xaï 

khuyeát taùn, aùnh xaï loài loõm, phaûn chieáu vaø phaùt saùng baét buoäc coù ñeå taïo 

hình theå 3D troâng gioáng nhö aûnh cuïp thöïc söï. 

 

11.  AÙnh xaï aûnh maøu  

Thoâng thöôøng, hoaï syõ 3D seõ taïo aùnh xaï maøu vaø goïi noù döøng taïi ñieåm 

ñoù. Giaû söû nhö ñoái töôïng ñöôïc quan saùt töø xa, söû duïng chì aùnh xaï maøu thì 

khoâng thaønh vaán ñeà. Tuy nhieân, neáu ñoái töôïng hay nhaân vaät quaù noåi baät thì 

tính thöïc hieän cuaû noù nhanh choùng maát ñi khi baïn di chuyeån ñeán gaàn. Cuõng 

töông töï nhö nhieàu loaïi hình ngheä thuaät khaùc, ñoái töôïng 3D döïa treân tö 

töôûng hoaøi nghi. 

AÙnh xaï maøu (Color map) chöùa taát caû thoâng tin maøu daønh cho moâ hình 

nhö baïn döï ñoaùn. Bôûi maøu saéc coù söùc maïnh taâm lyù raát lôùn, neân aùnh xaï maøu 

thu huùt nhieàu söï chuù yù. Daãu sao baïn cuõng neân traùnh ñöa ñoä boùng hay vuøng 

toái naøo vaøo aùnh xaï maøu. 

Ñeå hoaït ñoäng thieát laäp hình theå trôû neân deã daøng hôn, toát nhaát neân baét 

ñaàu töø moät maøu ñôn leõ vaø noåi baät. Maøu naøy hoaït ñoäng ôû daïng toâng maøu cô 

sôû maø baïn laøm vieäc treân ñoù- chuaån bò böùc veõ cho taùc phaåm ngheä thuaät. Sau 

khi tìm xong maøu chính, nhôù ghi nhaän giaù trò RGB cuaû noù. Maøu cô sôû naøy 

seõ laø maøu chính ñoái vôùi taát caû aùnh xaï maøu daønh cho moãi phaân muïc noái keát 

vôùi noù.  

Vôùi phöông phaùp ñôn giaûn naøy, baïn coù theå traùnh ñöôïc nhöõng ñieåm 

tieáp giaùp maøu do söï khaùc bieät maøu taïo neân trong aùnh xaï maøu trong aûnh. 
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Maëc duø khoâng neân toâ veõ caùc saéc thaùi maøu nhö vuøng toái beân döôùi muõi 

nhaân vaät hình thaønh töø vuøng toái vaø vuøng saùng trong aùnh xaï maøu, nhöng 

naâng caáp chi tieát nhö meùp gaáp, loã chaân loâng, neáp nhaên vaø ñöôøng cong coù 

theå raát höõu duïng. Nhöõng chi tieát nhoû beù naøy, ñích thöïc laø keát quaû cuûa vuøng 

toái, ñoâi khi caàn trôï giuùp nhieàu hôn caû nhöõng gì aùnh xaï loài loõm coù theå cung 

caáp ñöôïc.  

Moät trong nhöõng lôïi ích cuaû vieäc daëm theâm chi tieát nhoû naøy laø ñeán 

luùc taïo aùnh xaï loài loõm, baïn coù theå nhôn baûn aùnh xaï maøu roài taùi söû duïng chi 

tieát ñoù maø khoâng phaûi toâ veõ laïi laàn nöõa. 

 

12. AÙnh xaï loài loõm 

AÙnh xaï loài loõm (Bump map) coù gí trò raát lôùn khi baïn taïo hình aûnh 

troâng nhö aûnh chuïp. AÙnh xaï loài loõm khaù lyù töôûng cho vieäc taïo maãu tieát da, 

veát nhaên, veát roå, seïo vaø nhieàu thuoäc tính hình theå nhoû nhaén ñaùng tin caäy 

voán raát khoù hoaëc raát maät thôøi gian laäp kieåu hình. 

Maëc duø aùnh xaï loài loõm khoâng thaät söï thay ñoåi hình theå cuaû moâ hình, 

nhöng chuùng khieán aùnh saùng phaûn öùng laïi hình theå moâ hình nhö theå chính 

aùnh xaï thay ñoåi. 

Nguyeân taéc aån sau aùnh xaï loài loõm khaù ñôn giaûn: vuøng toái cuaû aùnh xaï 

baèng ñoä cao thaáp, coøn vuøng saùng baèng ñoä cao cao � maøu ñen thaáp nhaát vaø 

maøu traéng cao nhaát. 

Menu Image / Adjustment / Hue- Saturation 

Tröôït thanh tröôït ñeán 100 cho Saturation. 

 

 

 

13. AÙnh xaï phaûn quang 
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AÙnh xaï phaûn quang (Specularity map) baùo cho hình theå bieát thaønh 

phaàn naøo saùng vaø thaønh phaàn naøo môø ñuïc. AÙnh xaï phaûn quang töông töï nhö 

aùnh xaï loài loõm trong ñoù aùnh xaï thöôøng laø aûnh grayscale.  

Khoâng phaûi vuøng da naøo cuûa nhaân vaät cuõng ñeàu ñaùp laïi aùnh saùng 

theo caùch thöùc ñoàng loaït gioáng nhau. Ngay caû nhöõng nhaân vaät bieån cuõng coù 

thaønh phaàn da toái saùng khaùc nhau. So saùnh giöõa vaây caù vaø vaûy caù cuõng ñuû 

bieát ñöôïc. Ñoái vôùi maët ngöôøi thöôøng vuøng traùn vaø muõi seõ saùng hôn bôûi 

nhöõng vuøng naøy thöôøng thaûi ra chaát nhôøn vaø moà hoâi hôn laø vuøng tai.  

Coù moät nguyeân taéc khaù hay baïn caàn tuaân thuû laø khi baïn quyeát ñònh 

chieáu saùng cho moät vuøng cuï theå, ñoù laø caân nhaéc hình theå ñoù khoâ cöùng nhö 

theá naøo. Phaân töû neùn chaët ñeán ñoä naøo ñeå hình thaønh hình theå ñoù? Ví duï so 

saùnh moùng tay vaø da cuaû mu baøn tay baïn. Da seõ meàm hôn vaø ñen hôn nhieàu 

(khoâng coù nhieàu tia saùng töø vaät theå da), coøn moùng tay coù ñoä cöùng neân noù 

saùng hôn. 

 

14. AÙnh xaï khuyeát taùn 

 Taïi sao aùnh xaï khuyeát taùn laïi khoù hieåu nhaät trong caùc loaïi aùnh xaï? 

Ñoù laø do aùnh xaï raát khoù ñònh nghiaõ. Khoâng coù ñònh nghiaõ roõ raøng veà chöùc 

naêng aùnh xaï thì vieäc thöû nghieäm cuõng trôû neân khoù khaên bôûi baïn khoâng theå 

naém chaéc phöông thöùc aùnh xaï thi haønh coâng vieäc. 

Cöù cho raèng aùnh saùng laø thaønh phaàn ma thuaät mang mau saéc ñeán cho 

ñoái töôïng. Aùnh saùng chieáu xuoáng nhaân vaät cuaû baïn noù haéc vaøo hình theå 

nhaân vaät, nhöng maøu saéc cuaû nhaân vaät khoâng phaûn xaï troïn veïn trôû laïi ngöôøi 

xem. 

 Haàu heát moïi ñoái töôïng ñeài coù khuyeát taùn. Göông soi coù 0% khuyeát 

taùn, keát quaû laø khoâng maøu saéc naøo cuaû göông phaûn xaï laïi phía ngöôøi xem. 

Nöôùc sôn töôøng phaúng coù khoaûng 98% khuyeát taùn. Da cuaû ñoäng vaät coù vuù 

treân caïn coù khoaûng 90% khuyeát taùn. Khi aùnh saùng chieáu vaøo da nhaân vaät, 

haàu heát maøu cuaû noù ñeàu truyeàn ngöôïc heát cho ngöôøi xem, nhöng 10% coøn 

laïi thì khoâng. 

 

15. AÙnh xaï trong suoát 

AÙnh xaï trong suoát (transparency map) hay coøn goò laø aùnh xaï caét xeùn. Cung 

caáp moät phöông caùch huyû boû hình daïng maø thöïc teá khoâng caàn thieát laïi mo 

hình. AÙnh xaï trong suoát cho pheùp bieán caùc vuøng treân moâ hình 3D thaønh 

trong suoát hoaëc baùn trong suoát thoâng qua aûnh grayscale. Trong haàu heát 

chöông trình 3D, aùnh xaï traéng khoâng taïo ñöôïc vuøng ñoái töôïng 3D trong suoát 

trong khi aùnh xaï aûnh ñen hoaøn toaøn laïi trôû neân trong suoát tuyeät ñoái hoaëc cuï 
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theå hôn. Vôùi nhieàu saéc ñoä xaùm khaùc nhau, baïn coù theå laøm cho caùc vuøng cuûa 

ñoái töôïng trôû thaønh nöûa trong suoát. 

 

16. AÙnh xaï phaùt saùng 

AÙnh xaï phaùt saùng (Luminosity map) cung caáp phöông thöùc truyeàn 

aùnh saùng ñeán ñoái töôïng raát lyù töôûng khi ñaët aùnh saùng vaät lyù leân ñoái töôïng 

3D, thaønh phaàn maøu ñen cuaû aùnh xaï khoâng cung caáp aùnh saùng, vuøng saùng 

hôn seõ taïo aùnh saùng. 
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Thieát keá trang Web vôùi chöông trình Photoshop vaø ImageReady. 

 

Khi thieát keá trang Web vôùi chöông trình Photoshop vaø ImageReady 

haõy ghi nhôù caùc coâng cuï vaø caùc tính naêng coù saün trong moãi trình öùng duïng. 

ImageReady ñöôïc thieát keá cho caùch trình baøy caùc trang Web. Baïn coù theå 

laøm vieäc vôùi caùc lôùp nhö theå laø ñoái töôïng ñoäc laäp: löïa choïn, gom nhoùm, 

canh chænh vaø saép xeáp chuùng. Ngoaøi ra ñöôøng vieàn coøn coù caùc coâng cuï vaø 

caùc palette daønh cho vieäc xöû lyù Web cao caáp vaø taïo ra caùc aûnh Web ñoäng 

nhö hoaït hình. 

Thieát keá trang 

  Trong ImageReady caùc kích côõ taøi lieäu ñöôïc xaùc laäp saün cho trang vaø 

caùc bieåu ngöõ, caùc löôùi, caùc ñöôøng höôùng daãn, vaø caùc smart guides ñôn giaûn 

hoaù vieäc trình baøy trang. Caû Photoshop vaø ImageReady cho pheùp baïn ñöa 

noäi dung vaøo trong caùc kieåu trình baøy baèng caùch söû duïng Text, coâng cuï veõ 

vaø coâng cuï toâ. Trong ImageReady, baïn coù theå saép xeáp vaø canh chænh noäi 

dung baèng caùch söû duïng caùc lôùp, caùc taäp hôïp layer vaø caùc lôùp ñöôïc gom 

nhoùm. 

Slices 

Khi boá cuïc trang cuûa baïn ñaõ saün saøng ñeå xuaát sang web, caû 

photoshop vaø ImageReady ñeàu cung caáp coâng cuï Slice ñeå cho pheùp phaân 

chia kieåu trình baøy trang hoaëc caùc aûnh phöùc taïp thaønh caùc vuøng vaø xaùc ñònh 

caùc xuaát hieän xaùc laäp neùn ñoäc laäp vaø kích côõ file nhoû hôn. 

 

 

Taïo vaø xem caùc Slice  

Moät Slice laø moät hình chöõ nhaät cuûa moät aûnh maø baïn coù theå söû duïng 

ñeå taïo ra caùc lieân keát, caùc hieäu öùng Rollover, vaø caùc hoaït hình trong trang 

Web. Vieäc phaân chia caùc Slice seõ cho pheùp baïn ñieàu khieån vaø toái öu hoaù 

kích côõ file cuaû aûnh. 
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Baïn coù theå söû duïng caùc slice ñeå chia moät aûnh nguoàn thaønh caùc vuøng 

hoaït ñoäng. Khi baïn ñoàng thôøi löu aûnh vaø moät file HTML, moãi Slice ñöôïc 

löu döôùi daïng file ñoäc laäp cuøng vôùi caù xaùc laäp rieâng vaø baûng maøu, caùc lieân 

keát thích hôïp, caùc hieäu öùng Rollover, vaø caùc hieäu öùng ñoäng ñöôïc duy trì. 

Caùc slice cuõng raát coù ích trong khi laøm vieäc vôùi caùc aûnh voán chöùa caùc 

loaïi döõ lieäu khaùc nhau. Chaúng haïnh nhö  moät vuøng cuaû moät aûnh caàn ñöôïc 

toái öu hoaù daïng GIF ñeå hoã trôï aûnh ñoäng,  nhö ng phaàn caøo laïi cuaû böùc aûnh 

ñöôïc toái öu hoaù toát hôn ôû daïng JPEG, baïn coù theå taùch moät aûnh ñoäng baèng 

vieäc söû duïng moät Slice. 

Caùc loaïi Slice 

Ñeå taïo moät Slice töø ñöôøng daãn 

 Theâm caùc ñöôøng daãn vaøo moät aûnh 

 Thöïc hieän moät trong caùc ñieàu sau: 

 Trong  photoshop, choïn coâng cuï Slice, vaø nhaáp vaøo Slice From Giuders 

trong thanh Option. 

 Trong ImageReady choïn coâng cuï Slice, vaø nhaáp vaøo Create From 

Giuders trong thanh menu. 

Ñeå taïo moät Slice töø vuøng choïn 

 Choïn moät phaàn cuaû aûnh 

 Choïn menu Select / Choïn  Creat Slice from Selection. 

Image Ready taïo moät User slice döïa treân moät vuøng choïn Marquee. Neáu 

vuøng choïn ñöôïc laøm mòn Feather thì Slice seõ bao phuû heát vuøng choïn keå caû 

ñöôøng meùp laøm mòn. Neáu vuøng choïn khoâng coù daïng hình chöõ nhaät, thì Slice 

bao phuû leân moät vuøng hình chöõ nhaät ñuû lôùn  ñeå bao quanh toaøn boä vuøng 

choïn. 

Taïo Slice töø caùc lôùp 
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Khi baïn taïo moät Slice töø Layer, thì vuøng Slice bao boïc taát caû nhöõng 

döõ lieäu pixel trong layer. Neáu baïn di chuyeån layer hoaëc hieäu chænh noäi dung 

cuaû layer thì vuøng slice töï ñoäng ñieàu chænh ñeå bao quanh caùc pixel môùi. 

Caùc layer based slice thaät söï höõu ích khi laøm vieäc vôùi caùc hieäu öùng 

Rollove. Neáu baïn öùng duïng moät kieåu hieäu öùng vaøo layer chaúng haïnnhö 

boùng ñoå hay hieäu öùng saùng röïc � ñeå taïo ra moät traïng thaùi hieäu öùng 

Rollover, Slice töï ñoäng ñieàu chænh ñeå chöùa caùc pixel môùi. Tuy nhieân khoâng 

söû duïng moät Slice based khi baïn döï ñònh di chuyeån Layer treân moät vuøng 

lôùn cuûa aûnh trong quaù trình taïo ra moät aûnh ñoäng, bôûi kích thöôùc cuûa slice coù 

theå vöôït quaù moät kích côõ höõu ích. 

 Choïn moät Layer. 

 Choïn menu Layer / New layer Based Slice. 

Ñeå taïo söï haáp daãn cho trang WEB cuûa mình, baïn coù theå duøng Adobe  

Image Ready  ñeå taïo caùc aûnh GIF hoaït hình töø moät aûnh ñôn giaûn. Do dung 

löôïng file ñöôïc neùn nhoû hôn neân caùc aûnh hoaït hình GIF ñöôïc theå hieän vaø 

hoaït ñoäng treân haàu heát caùc chöông  trình duyeät WEB. Image Ready giuùp 

baïn taïo caùc ñoaïn hoaït hình moät caùch deå daøng vaø tieän lôïi. 

Taïo hoaït hình döïa treân layer. 

 - Laøm vieäc vôùi layer laø moät giaûi phaùp ñeå taïo hoaït hình trong Image Ready. 

Moãi Frame môùi baét ñaàu töø moät baûn sao cuûa Frame tröôùc ñoù, baïn seõ chænh 

söûa Frame baèng caùch  ñieàu chænh caùc Layer. Baïn aùp duïng söï thay ñoåi trong 

caùc layer cho moät Frame ñôn, moät nhoùm Frame hay caû ñoaïn hoaït hình. 
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- Khi laøm vieäc vôùi caùc Layer môùi trong moät Frame, baïn coù theå taïo hay sao 

cheùp caùc vuøng choïn trong layer, ñieàu chænh maøu vaø toâng maøu, thay ñoåi doä 

môø ñuïc (Opacity), phöông phaùp phoái trôn maøu vaø vò trí cuûa layer, thöïc hieän 

caùc coâng vieäc chænh söûa, nhö baïn ñaõ laøm vôùi layer trong moät aûnh baát kyø. 

- Söû duïng caùc thuoäc tính cuûa Layer ñeå taïo hieäu öùng hoaït hình raát deå daøng 

noù cho pheùp baïn löu file hoaït hình theo ñònh daïng Photoshop ñeå chænh söûa 

laïi sao naøy. 

Chuù yù: 

 - Moät vaøi thay ñoåi treân Layer chæ coù taùc ñoäng cho 1 Frame hieän haønh, trong 

khi moät soá thay ñoåi khaùc seõ aûnh höôûng ñeán toaøn boä Frame nhö: 

 * Caùc Frame thay ñoåi rieâng bieät: 

    Chæ coù taùc ñoäng cho caùc frame ñang choïn trong baûn Animation. 

 Caùc thay ñoåi baïn laøm cho Layer baèng caùc leänh vaø caùc tuøy choïn cuûa  baûng 

Layer bao goàm ñoä môø ñuïc, phöông phaùp trôn maøu, söï hieån thò, vò trí vaø hieäu 

öùng Layer seõ ñöôïc aùp duïng cho Frame ñang choïn. 

 * Caùc thay ñoåi toaøn cuïc (Global) 

Taùc ñoäng vôùi taát caû caùc Frame trong ñoaïn hoaït hình. Söû duïng coâng 

cuï toâ veõ vaø chænh söûa, caùc leänh ñieàu chænh söûa  aûnh khaùc seõ taùc ñoäng leân taát 

caû caùc Frame maø Layer ñoù theå hieâïn. 

Khi laøm vieäc vôùi Mask, thay ñoåi vò trí, traïng thaùi vaø lieân keát, caùc 

traïng thaùi seõ ñöôïc aùp duïng cho Frame chæ ñònh, trong khi thay ñoåi noäi dung 

cuûa Pixel hay Vector seõ taùc ñoäng leân taát caû caùc Frame. 
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Làm việc với các table trong Image Ready 
Khi bạn chuyển ðổi một tài liệu có chứa các Slice sang HTMLậ nó 

ðýợc xuất dýới dạng một Tableậ mổi slice riêng lẻ ðýợc ðặt trong các 

table riêng lẻủ Các Slice thật sự là các ô của tableủ 
Bạn có thể chọn gom nhóm các slice thành chính các table mà 

sau ñó nó có thể ðýợc xếp lồng trong Table chínhủ Tuy nhiênậ bạn chỉ 

có thể xếp lồng xuống dýới một cấpủ Bạn có thể ðịnh lại kích thýớc 

table ðể phù hợp với các thành phần của lớpủ 
Tạo các table 

Bạn có thể chọn và gom nhóm các Slice ðể xuất dýới dạng các 

table ðýợc xếp lồng riêng lẻ khi chuyển ðổi một tài liệu sang HTMLủ 
Ðể tạo một Table 
 

 
 

Thực hiện một trong các thao tác sau: 
Chọn nhiều Slice và nhấp nút Group Slice Into Table trong palette 

Web Content 
Chọn nhiềi các table và sau ñó chọn Slice / Groud Slices Into 
table 
Chọn một Slice và thay ðổi loại Slice từ dạng Image sang Table trong 

palette Slice. Chuyển sang palette table ðể xác lập các thuộc tính của 

nóủ 
Tạo các thý viện ảnh Web ( Photoshop) 

Bạn sử dụng lệnh Web Photo Gallery ðể tự ðộng tạo ra một thý 

viện ảnh  Web từ tập hợp các ảnhủ Một thý viện ảnh Web làm một 

Web Site có một trang chủ với các ảnh ở dạng thumbnail và các trang 

với các ảnh có kích th ýớc tối ðaủ  
Mỗi trang chứa các liên kết cho phép khách viếng thãm ð ịnh hýớng 

site. 
Photoshop cung cấp nhiều kiểu cho thý viện của bạn mà bạn có 

thể sử dụng bằng lệnh Web Photo Galleryủ 
Mỗi template cho các kiểu thý viện ði kèm với các tuỳ chọn khác 

nhau. Nếu bạn ðang chọn một kiểu xác lập sẵnậ một số tuỳ chọn có 

thể mờ ðiậ hoặc không có sẵn trong Style riêng biệtủ 
Taïo moät thö vieän aûnh Web 
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Khi taïo moät thö vieän trong boä trình duyeät file, caùc aûnh cuûa baïn seõ ñöôïc 

trình baøy theo moät thöù  töï maø chuùng ñaõ ñöôïc hieån thò trong boä trình 

duyeät file. Neáu baïn muoán xem moät thöù töï khaùc, thay ñoåi thöù töï trong boä 

trình duyeät file vaø sau ñoù choïn Web Photo Gallery. 

1/ Choïn caùc file hoaëc caùc folder maø baïn muoán söû duïng boä trình duyeät 

file 

2/ Choïn menu File / Automate / Web Photo Gallery. 

 

 

3/ Beân döôùi site thöïc hieän caùc böôùc sau: 

 Choïn moät Style cho thö vieän töø menu Styles baät leân. Moät 

khung xem tröôùc cuûa trang chuû xem tröôùc cho Style ñöôïc choïn 

xuaát hieän trong hoäp thoaïi. 

 Nhaäp vaøo ñòa chæ mail maø baïn muoán hieån thò döôùi daïng thoâng 

tin lieân laïc cho thö vieän. 

 Choïn phaàn môû roäng cho caùc file ñöôïc taïo ra töø  menu 

Extension baät leân. 

4/ Beân döôùi Source Image, thöïc hieän caùc böôùc sau: 

*  Trong menu Use baät leân, choïn Folder hoaëc select Image from Web 

browser. 

*  Neáu baïn choïn Folder, nhaáp choïn Browse, sau ñoù choïn thö muïc 

chöùa caùc aûnh maø baïn muoán xuaát hieän trong thö vieän. 

5/ Ñeå xaùc laäp tuyø choïn chung cho caùc thö vieän aûnh, choïn General töø 

trong Menu option baät leân, sau ñoù thöïc hieän caùc böôùc sau: 

*  Choïn moät phaàn môû roäng cho file (HTM hoaëc HTML) 
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*  Choïn Use UTIF 8 Encoding for URL neáu baïn muoán phöông phaùp maõ 

hoaù ñoù. 

*  Choïn Add Width vaø Height Attributes for Images ñeå gia taêng toác 

ñoä taûi xuoáng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAØI 1:  CHUYEÅN ÑOÄNG ÑÔN GIAÛN 

(Image Ready) 

ÑOÁI TÖÔÏNG CHUYEÅN ÑOÏÂNG 

 

 Môû  File/New         W:10 inch 

  H :10 inch RE:  72 

  Content: white 

  Mode: RGB 

1. Taïo neàn 

 Foreground : xanh döông 

 Backgrohnd : traéng 

 Menu Filter / Render / Clounds: maây 

Choïn coâng cuï Aribrush neùt coï meàm 25 

Choïn maøu Foreground, drag mouse treân neàn maây, vaø thay ñoåi maøu lieân tuïc 

vaø veõ caùc veát maøu töø ngoaøi vaøo taâm cuûa aûnh. 

 Menu Filter/ Distort / Twril 

 

2. Veõ moät ñoái töôïng hình tim laøm ñöôøng daãn 

       New/ Layer 

       Choïn coâng cuï Pen click mouse ñeå taïo vaø hieäu  chænh hình tim 

 - Menu con cuûa Path -> Make Selection, bieán  thaønh vuøng choïn 

 - Menu Select / Save Selection: ñaët teân vuøng choïn 

 - Ctrl + D huûy choïn 

 - Menu con cuûa Path -> choïn Stroke path 
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 - Choïn coâng cuï Paintbrush maøu Foreground tuøy yù ñeå toâ vaø hieäu cho chænh 

hình tim. 

   * AÁn hai laàn Del ñeå huûy Path 

   * New / Layer 

   * Menu Seclect / Load Seclection 

   * Menu Seclect / Transfrom 

   * Menu Seclect / Scale(vuøng choïn) 

   Foreground: ñoû -> Alt + Del 

Double click vaøo coâng cuï Gradient Fill. 

Foreground: traéng 

Muïc Type: choïn maøu chuyeån :  Foreground-> Transparency 

Drag mouse treân hình tim toâ maøu ñoû ñeå taïo hieäu öùng noåi  

 - Ctrl + D huûy choïn 

 - Duplicate Layer 

 - Di chuyeån  hình tim theo chieàu kim ñoàng hoà, moät khoaûng caùch -> 

Duplicate Layer 95% 

   * Duplicate Layer 

   * Dòch chuyeån vaø giaûm Opacity 90% 

   * Thöïc hieän laëp laïi cho ñeán giaùp voøng hình tim vôùi  

   ñoä Opacity giaûm daàn. 

   Menu File/ Save 

   Choïn teân  

   Choïn ñuoâi : .PSD 

 AÛnh goàm coù: nhaân baûn 4 Background neàn vaø duøng Twil, moät Layer hình 

tim vieàn daày lôùn vaø 12 Layer hình tim nhoû. 

 - Khôûi  ñoäng  chöông trình Image Ready 

  - Menu File/ Open 

- Choïn file ñaõ thöïc hieän töø Photoshop. Môû hoäp Layer -> cho hieån thò 

heát taát caû caùc Layer. 

- Hoäp Animation hieån thò  

 

 

- Set: Frame: khung maëc ñònh ban ñaàu khi aûnh ñöôïc xuaát hieän treân 

maøn hình 
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- Forever: Chuyeån ñoäng lieân tuïc cho ñeán khi nhaán oâ Stop. 

- Once: chuyeån ñoäng moät voøng. 

- Other: ñònh soá laàn chuyeån ñoäng. 

 

 

   Trôû veà khung ñaàu tieân. 

   Trôû veà tröôùc moät khung. 

   Thöïc hieän chuyeån ñoäng. 

   Trôû laïi Frame cuoái cuøng 

   Trôû laïi Frame keá tieáp 

   Ngöng chuyeån ñoäng 

    Duplicate current frame : nhôn baûn Frame ñang choïn 

    Del Frame 

  Tween : Taïo caùc Frame trung gian. 

 Baét ñaàu: 

 Taét maét taát caû caùc Layer (laøm aån Layer). Chæ ñeå laïi Background. 

 Nhaáp nuùt Duplicate Current Frame Click môû maét nuùt Layer vieàn tim. 

 Duplicate Current Frame 

 Môû maét Layer tim (1) 

 Taét maét Layer vieàn tim 

 Duplicate Current Frame 

 Môû maét Layer tim (2) 

 Taét maét Layer vieàn tim (1) 

Thöïc hieän laëp laïi vaø nhaân baûn caùc böôùc nhö treân cho ñeán hình tim (12) 

Click trôû veà Frame ban ñaàu 

Click Play, Choïn Forever.  

 

Baøi 2:  TAÏO MOÄT CHUOÃI AÛNH 

Taïo moät file aûnh coù chöùa caùc Layer traùi caây baèng caùch laøm aån hieän caùc 

Layer lieân tieáp 

Menu con cuûa hoäp Animation 

Choïn Make Frame From Layers. 

Caùc Layer trong File seõ theå hieän treân (caùc) Layer Frame rieâng bieät trong 

baûn Animation (moãi Frame seõ chöùa moät loaïi traùi caây). 

 - Trong baûn Animation nhaán Shift click vaøo caùc oâ aûng cuûa töøng Frame ñeå 

choïn taát caû caùc Frame. 

 - Hoaëc trong baûn Animation choïn Select All Frame 

 - Xaùc laäp thôøi gian. 
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 - Click vaøo 0 sec ôû baát kyø Frame naøo ñeå môû menu Delay, choïn muïc 

Other... 

 - Choïn 0.25 sec/ OK 

 - Save / File 

* Laøm trôn söï chuyeån tieáp: 

 Taêng cöôøng chuoãi aûnh baèng caùch theâm vaøo caùc Frame trung gian ñeå 

laøm trôn söï chuyeån tieáp giöõa quaû Daâu vaø quaû Cam. 

* Hoäp Animation 

Click choïn Frame quaû Daâu. 

Click vaøo nuùt Duplicate Current 

Layer Frame ñeå taïo Frame môùi sau Frame quaû Daâu. 

Trong baûn Layer click choïn Frame quaû Daâu, ñoä môø ñuïc Opacity: 1% 

Choïn muc Tween 

Muïc Layer -> Choïn All Layer 

Huyû choïn Position vaø Effects 

Choïn Opacity 

Muïc treân Width : 4 Add to Frames/ OK  

 Previous Frame 

Coù theå thöïc hieän cho caùc Frame khaùc 

Thöïc haønh quaû cam 

Baûng Animation 

Click choïn Frame quaû Cam 

Trong baûn Layers, Drag Layer quaû Cam thaû vaøo nuùt New Layer ñeå sao 

cheùp Layer quaû Cam. 

Chuù yù: Khi baïn taïo moät Layer môùi trong moät Frame, Layer naøy seõ ñöa vaøo 

taát caû caùc Frame trong ñoaïn hoaït hình nhöng noù chæ ñöôïc hieån thò trong 

Frame hieän haønh. Sao cheùp laëp laïi ñeå taïo 3 baûn sao nöõa cuûa Layer Orange. 

Choïn layer Orange 20% vaø laøm aån caùc Layer khaùc 

Menu Edit/ TRansfrom/ Numeric 

Muïc Scale 

 Pescent: 20% 

   Contrain Proportions 

Thöïc hieän laïi caùc böôùc keá sau:  

 + Baûng Animation chöùa quaû Cam ñang choïn -> Click nuùt Duplicate Current 

Frame ñeå taïo Frame môùi 

 + Trong baûn Layers, laøm aån Layer Orange 20%, choïn maø môû maét Layer 

40% 

 + Menu Edit/ Transfrom/Numeric 

  Thay ñoåi kich thöôùc quaû cam trong muïc Scale / Percent: 40% 
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 Thöïc hieän caùc böôùc treân cho Layer Orange 60% , 80% 

 Click nuùt Duplicate Current Frame ñeå taïo Frame cuoái. 

 Trong baûng Layer -> Click choïn vaø laøm theå hieän Layers Orange. 

- Laøm aån taát caû caùc Layer khaùc. 

 

 

 

(maãu baøi taäp löu treân ñóa) 

Baøi 1 

HIEÄU ÖÙNG CHÖÕ CHAÙY 

( thöïc hieän baèng boä loïc ) 

 

 Môû trang giaáy neàn traéng, maøu Foreground vaø Background maëc 

ñònh  

 Choïn maøu Foreground: nhaán Alt + Del toâ cho neàn giaáy maøu ñen 

 Choïn maøu Foreground: Ñang hieån thò maøu traéng,  

 Duøng coâng cuï Text nhaäp  hai kyù töï  BOÁC LÖÛA  

 Duøng coâng cuï MagicWand  choïn moät kyù töï      

Menu Select / Similar: Vuøng Text ñoàng maøu ñöôïc choïn  

 Menu Select / Save selection : Löu vaø ñaët teân cho vuøng choïn / 

Nhaáp Ok  

 Menu Select / Deselection (Ctrl + D): huûy choïn  

 Menu Image  / Rotate Canvas / 90 Cw  (xoay toaøn aûnh theo chieàu 

kim ñoàng hoà)  

 Menu Layer / Rasterize / Type (chuyeån Text sang daïng layer) 

 Menu Filter / Stylize / Wind:  hieäu öùng gioù  

 Ñònh Brush: Gioù trung bình        

     From Right: Höôùng gioù sang phaûi  

 Nhaán Ctrl + F  thöïc hieän laïi hieäu öùng gioù laïi hai laàn  

 Menu Image / Rotate Canvas / 90 CCW (Xoay toaøn aûnh ngöôïc 

chieàu kim ñoàng hoà)  

 Menu Filter / Distort / Ripple: laøm duùm 200 

 Menu Filter  / Blur / Graussian Blur: choïn 0.8 pixel (laøm môø). 

 Menu Image / Mode / Indexed Color  

 Menu Image / Color Table / Back body. Choïn maøu ñoû / Ok / Ok  

 Menu Image / Mode / RGB traû laïi cheá ñoä heä ba maøu 

 Menu Select / Load Selection: Daùn laïi teân vuøng choïn ñaõ löu Ok  
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 Menu Select / Modify / Contract: Thu toùm vuøng choïn ñang hieän 

haønh 2 Pixel  

 Menu Select / Feather: ñònh vuøng lan toaû quanh choïn 3 Pixel (Khi 

söû duïng cheá ñoä naøy maøu yoâ quanh vuøng choïn seõ meàm hôn.  Maët 

tröôùc chöõ troâng coù veû  noåi hôn)  

 Menu Select / Load Select  

Menu Edit  / Copy (Ctrl + C) 

Menu Edit  / Paste ( Ctrl+ V) 

Menu Filter / Distort / Ripple: 250 laøm hieäu öùng gôïn 

soùng, tuøy choïn ñoä gôïn soùng lôùn nhoû. 

Menu Layer / Layer Style / Satin: taïo hieäu öùng noåi 

 Contour / Ok . 

Baïn coù theå söû duïng boä loïc (Boä Plugin) phuï trôï cuûa 

Photoshop ñeå thöïc hieäân caùc hieäu öùng treân moät caùch raát 

nhanh choùng. 

Trong boä loïc phuï trôï naøy coù nhieàu caùc hieäu öùng nhö: laøm 

chaùy (Fire), khoùi (Smoke), noåi vôùi bieân gôø (Carve), phaùt 

saùng (Drop Shawdow) vôùi nhieàu tuøy choïn vaø maøu saéc 

khaùc nhau, laøm veät maøu (Motion trail), ñan nan (weave), 

taïo boït nöôùc (water drop), hieäu öùng goã (Wood), taïo caùc 

ngoâi sao vôùi soá löôïng caùnh tuøy yù, choïn ñöôïc maøu hoøa 

troän (Star) vaø nhieàu hieäu uùng khaùc�.. 

 

   Baøi 2 

                            DAØN HOA CHAÙY VAØ HIEÄU ÖÙNG KHOÙI 

 
 Môû File New  

 Taïo Layer môùi. Duøng coâng cuï Pen veõ hình traùi tim, hoaëc baïn coù 

theå duøng coâng cuï Custom Shape choïn maãu hình tim, sau ñoù hieäu 

chænh laïi.  

 Menu con cuûa hoäp Show Path / Make Selection, bieán Path thaønh 

vuøng choïn löïa. 

 Menu Select / Save Selection / löu vuøng choïn ñaët teân / Ok  

 Menu con cuûa hoäp Show Path / Make Work Path , bieán vuøng 

choïn thaønh Path  

 Huûy choïn Path (Del path). Duøng Pen Click troû ra vuøng ngoøai Path  

 Môû File (hoàng vaøng) thu nhoû (scale), copy sang File coù Path ñang 

hieån thò  
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 Choïn boâng hoàng, duøng  coâng cuï Magic Wand click vuøng ngoøai 

boâng hoàng  

 Menu Select / Invert ñaûo choïn vaøo vuøng trong boâng hoàng ñöôïc 

choïn  

 Nhaán Alt, ñaët troû Move vaøo boâng hoàng, choïn vaø drag sang vò trí 

khaùc cho ñeán khi ñaày vaøo ñöôøng Path, Taát caû caùc boâng hoàng copy 

ñeàu naèm treân cuøng moät Layer duy nhaát  

 Ctrl + D: huûy choïn moät boâng hoàng  

 Duøng Pen click vaøo Path vaø nhaán Del ñeå huûy path.  

 Choïn taát caû caùc boâng hoàng  

 Nhaán Ctrl + C copy caùc boâng hoa ñang choïn vaøo boä nhôù ñeäm Ctrl 

+ D huûy choïn  

 Menu filter / Eye Candy / Fire (löûa) Click vaøo danh saùch thaû cuûa 

caùc daïng löûa tuøy yù. Nhaán Ctrl + V daùn caùc boâng hoa ñang choïn. 

Trong boä loïc Eye Candy 4000 cho pheùp baïn xöû lyù daïng löûa vaø 

khoùi theo höôùng tuyø yù 

 Taïo Layer môùi, Load vuøng choïn hình tim ñaõ löu, bieán vuøng choïn 

thaønh Path (Menu con cuûa hoäp Show Path / choïn Make Work 

Path) choïn maøu Foreground tuøy yù ñeå toâ cho Path  

 Menu con cuûa Path / Stroke Path: toâ vieàn cho Path, choïn coâng cuï 

toâ trong danh saùch thaû vaø neùt coï. Vieàn toâ phuï thuoäc vaøo neùt coï 

baïn ñònh tröôùc. 

 

             

Baøi 3 

VOØNG NOÅI 

 

 Môû File aûnh tuøy yù  

 Taïo New layer  

 Choïn coâng cuï hình Elip veõ voøng troøn lôùn treân aûnh.  

 Choïn maøu Foreground, nhaán Alt + Del toâ maøu cho vuøng choïn 

voøng troøn.  

 Menu Select  / Transfrom Select, Nhaán Alt + Shift ñaët troû vaøo 1 

trong 4 nuùt goùc thu nhoû vuøng choïn vaøo trong 1 laàn nöõa nhaán Enter, 

nhaán toå hôïp phím Alt + Del ñeå toâ nhanh baèng maøu Foreground. 

 Duøng coâng cuï Text daïng vuøng choïn, nhaäp moät kyù töï treân vuøng 

choïn nhaán Del, laøm roãng  

 Menu Layer / Effects / Bevel and Emboss. Vaøo danh saùch thaû 

Style choïn daïng Ok. 
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Baøi 4 

VUØNG BORDER PHAÙT SAÙNG QUANH CHUOÃI KYÙ TÖÏ 

                                              

 Môû File new  

 Duøng Text 3 goõ chuoãi kyù 

töï mang maøu Foreground  

 Duøng coâng cuï 

MagicWand  choïn toaøn 

Text  

 Menu Select / Modify / 

Border: 64 Pixel  

 Menu Select / Modify / Border: 30 

 Menu select / modify / Border: 15  

 Choïn Layer Text trong hoäp Show Layer  

 Menu Layer / type / Render layer  

 Choïn maøu toâ chuyeån saéc, drag mouse theo höôùng baát kyø treân vuøng 

choïn. 

  

Baøi 5 

DAÏNG CHÖÕ GLOW 

 Môû File New, trang giaáy traéng  

 Maøu foreground laø vaøng  

 Choïn coâng cuï Text goõ chuoãi kyù töï Font: Hel  

 Choïn vuøng choïn cho Text. Menu Edit / Copy  

 Menu Layer Type / Render Layer  

 Menu Select / Modify / Border: 20  

 Menu Select / Feather: 6 (Leänh Feather laøm cho 6 Pixel beân trong 

vaø 6 Pixel beân ngoaøi). 
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 Foreground choïn maøu Ñoû  

 Menu Edit / Fill. Ñònh Opacity: 100% 

         Mode: Normal  

 Menu Edit / Pasts Text maøu vaøng ñöôïc ñaët treân vuøng phaùt saùng 

maøu ñoû  

 Menu Filter / Distort / Sherize: 50  

 Menu Filter / Stylize / Tiles       

     Xeáp oâ treân Text 10/ 10 / Ok . 

 

Baøi 6 

CHÖÕ GEL 

 
 File / New Background Color: ñen  

 Coâng cuï type nhaäp chuoãi kyù töï       

   Neáu Font coù caïnh cöùng -> choïn Modify  -> 

Smooth, 5 Pixel. Neáu khoâng laøm troøn choïn Smooth 

 Toâ maøu traéng cho Text  

 Ctrl + O vuøng choïn hoaït ñoäng  

 Select -> Feather = nhaäp 5 Pixel  

 Foreground: Magenta 100%  -> Ctrl + Del     

   Ctrl + D huyû choïn 

 Choïn Feather          

  Neân aùp duïng cho töøng kyù töï moät baèng caùch. Choïn Lasso 

-> Filter -> Gallery Effects  

Classic Art 3 GE Plastic Warp       

 Highlight + Strength: 15  Detail: 9   Smooth: 7   

   Ctrl + F  thöïc hieän laäp laïi hieäu öùng cuûa boä 

loïc naøy 7 laàn. 

Menu Select -> Load vuøng choïn ñaõ löu 

 Menu Select -> Modify -> Expand: Môû roäng vuøng choïn löïa 4 

Pixel  

 Copy Text vaø vuøng choïn sang file khaùc thöïc hieän    

  1/ Menu Select -> Modify -> Contrast: 8 Pixel  

Toâ ñaày vuøng choïn maøu ñen  

  2/ Sao cheùp chuoãi Text sang neàn vaøng     

     Filter -> Sharpen -> Unshap Mask: laøm môø 

        55%, 3 pixel, 0  level  

  3/ Sao cheùp Text sang neàn khaùc  

   Filter -> KTP  -> Gradient Designer 
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    Choïn Tacky, Wacky  

   Choïn maøu tuøy yù trong Palatte color. 

 

Baøi 7 

CHÖÕ PHALEÂ 

 

 Choïn moät file aûnh tuøy yù vôùi Re: 150 Pixel  

 Nhaäp chuoãi kyù töï, Chöõ thöôøng daïng Italic, thöïc hieän treân keânh môùi 

(keânh khaùc 4) hoaëc moät layer môùi  

  Duplicate keânh 1 thaønh Blur 1  

  Filter ->  Blur -> Gaussian Blur  3 Pixel  

  Nhôn ñoâi keânh khaùc  Blur 1 Thaønh Blur 2  

  Filter  -> Other -> Offset     H : -4          V : -3  

 Warp  

 Menu Image -> Calculation  

 Source 1: Glass Source:   

  Layer   Background  

  Chanel: Blur khac 1  

   Blending: Difference  

   Opacity: 100%  

 Invert,  Mask  

 Menu Image -> Map -> Invert (keânh khaùc 7)  

 Menu Image -> Adjust -> Level, Ñaùnh daáu muïc Auto. 

 

  

Baøi 8 

CHÖÕ PILLOW COÙ NEÀN RAÊNG CÖA 

 
File / new -> Foreground maøu ñen  

            Background maøu traéng  

 Nhaäp Text leân neàn aûnh maøu ñen  

 Menu Select / Modify / Smooth: laøm meàm bieân choïn 5 Pixel  

 Nhaán daáu ñeå thay ñoåi maøu Foreground vaø Background, choïn vuøng 

choïn Text  

 Menu Edit / Stroke (2 Pixel)  Outside   Opacity: 50  

   Alt + Del toâ maøu cho Text  

 Filter -> Blur -> Gaussian Blur      8 Pixel  

 Menu Image -> Adjust -> Bright: 0        Contrast: 25  
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 Menu Image -> Adjust -> Levels   drag con tröôït sang phaûi (traéng) 

200 Pixel  

 Filter -> Stylize -> Find Edges taêng ñoä töông phaûn. 

Menu Image-> Adjust -> Levels  

 Menu Image -> Adjust -> Variation  

   Image -> Brigh : 40 

Caùch 2 : 

  Thöïc hieän xong caùc böôùc treân  

  Taïo ñoä boùng möôït cho kyù töï vuøng choïn ñang hoaït ñoäng  

  Menu Edit / Stroke  2 Pixel Opacity: 50 Out side  

  Filter -> Stylize -> Wind  Wind � Left  

   Thay ñoåi thieát laäp tuøy yù. 

 

Baøi 9 

FOAM CHÖÕ SUÛI BOÏT 

 

File / New -> Type nhaäp chuoãi Text -> löu vuøng choïn Text vöøa nhaäp 

   Font  Thickhead    Size:  100,  Spacing: 5  

 Menu Filter / Noise / Add Noise, Ñònh muïc  Amount: 240 

   Ctrl + D huûy choïn vuøng  

 Menu Filter / Stylize / Diffuse  Normal / Ctrl + F: 8 laàn laëp laïi hieäu 

öùng Diffuse  

  Duplicate layer  

  Menu Select / Load, vuøng choïn  ñaët teân Layer 2  

  Filter Blur / Gaussian Blur  0.5 Pixel  

  Trôû veà Layer 1 Load vuøng choïn 1  

  Menu Seclect Feather = 1  

  Color  C: 100   M: 75    Y: 0     K : 40 

   Hoaëc heä ba maøu :     R: 0    G: 40    B: 86  

  Menu Edit / Stroke: Toâ vieàn  

   W: 4 center, Opacity: 100  Mode: Normal  

     Huyû choïn Resever  Transparency  

  Load vuøng choïn  

  Image ->  Brigh / + 100 

     Contrast: 0  

Chöõ phaùo boâng 
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Baøi 10 

CONFETTI  CHÖÕ BOÂNG GIAÁY 

 
 File / New -> coâng cuï Type nhaäp chuoãi Text, Font   Brich    Size: 90 

 Foreground: ñen -> Alt + Del  

 Filter / Noise / AddNoise   Amount: 560 

     Gaussian  

     Huûy choïn Mono  

 Ctrl + D huûy choïn  

 Filter / Pixdate -> Crystallize       Cell  size: 5  

 Menu Image -> Adjust -> Selective Color: Blacks  

    Black Drag mouse sang traùi �100%  

  Thöïc hieän nhö vaäy vôùi muïc  

   Nevitrals  vaø Whties , vuøng ñen xaùm seõ maát  

 Menu Image /Adjust / Replace  Color  

  choïn coâng cuï Eyedropper nhaáp vaøo moât maøu naøo ñoù trong cöûa 

soå hình aûnh  

 Ñieàu khieån con tröôït  Fuzziness: 200  

  môû roäng vuøng choïn ñeå chöùa caùc maøu saéc töông töï nhau  

 Thay ñoåi Hue, Saturation, Lightness sau khi haøi loøng vôùi maøu saéc, 

nhaáp Ok  

 Laäp laïi trình töï choïn maøu ñeå thay ñoåi maøu tieáp theo. 

 

 

 

Baøi 11 

SEING   CHÖÕ ÑOÙNG BAÊNG 

 File / New  

 Choïn coâng cuï Type Mask nhaäp kyù töï , Font daøy 100  

 Filter / Render / Difference Clouds : treân vuøng choïn  

 Ctrl+ F  thöïc hieän laäp laïi boä loïc naøy 4 laàn  
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 Filter / Noise / Median        Radius : 5   Caùc vaân maây hôi bò môø ñi  

 Filter / Stylize / Find Edges  

 Menu Image / Adjust / Invert   Maøu traéng nhaït ñöôïc cuoän  

 Image / Adjustment / Levels  

 Drag con tröôït  Input maøu traéng sang nuùt beân traùi, drag tröôït Input 

maøu xaùm sang phaûi moät chuùt  

 Menu Select / Modify / Contrast: 2 Pixel  

 Menu Select / Inverse / Nhaán Del  

 Menu select / Inverse  

 Menu / Filter / Blur / Gaussian Blur   R: 0.5  

Ctrl + D  

 Duøng coâng cuï choïn Elip taïo vuøng choïn nhoû ñaët aùp saùt vaùo chöõ  

 Filter / Distor / Twirl    Angle : thay ñoåi töø 100-> 200 cho moãi vuøng, 

thöïc hieän cho caùc vuøng khaùc  treân chöõ  noåi Ctrl + F  

 Double Click vaøo coâng cuï Magic Wand  

 Choïn vuøng ngoaøi neàn Text, Select / Inverse  

 Menu Image / Adjustment  / Brigh : +40    Contrast : -30 

 Menu Filter / Blur / Gaussian Blur : 1 Radius  

 Filter / Render / Lighting Effects  

   Nhaäp giaù trò maøu CMYK :  35    ,     67    ,   5   ,   3   

 Menu Select / Modify / Border / 5 Pixel  

 Menu Filter / Shrapen  / Shrapen Edge  

  laøm cöùng ñöôøng vieàn cuûa caùc kyù töï . 

 

Baøi 12 

 TOÂ CHUYEÅN SAÉC 4 GOÙC MAØU 

 
  Double Click vaøo coâng cuï Gradient Fill choïn Foreground to 

Transparency  

   + Choïn maøu toâ Foreground tuøy yù  

   + Drag mouse töø goùc vaøo taâm aûnh  

   + Thay ñoåi maøu cho Foreground vaø Drag goùc khaùc . 
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Baøi 13 

LOGO CHAÏM NOÅI 

 
 File / Baøn tay  hoaëc maãu hình traéng ñen tuyø yù 

 Môû moät File aûnh traéng ñen  (Logo hoaëc Clip Alt)  

 Chænh laïi kích thöôùc 128 . 128 Pixel -> Menu Image / Image Size  

 Chæ choïn vuøng choïn maøu Ñen: Coâng cuï Magic Wand  

 Choïn Ctrl + C -> Copy vuøng choïn vaøo Select / Similar.  

 Ctrl + V daùn aûnh töø Clipboard (boä nhôù ñeäm) -> Layer 1  

 Choïn Background  

 Menu Filter -> Noise -> AddNoise         Amount : 15  

 Gaussian , Monochromatic -> choïn Layer 1  

 Merge Down Layer 1 vaø Background  

 Filter -> Style -> Emboss  

  Angle :  -51    Height : 2    Amount : 40% . 

 

Baøi 14 

 TAÏO 3 CHIEÀU CHO LOGO 

 
Sau khi baïn ñaõ thöïc hieän xong baøi treân vaø baét ñaàu thöïc hieän theâm 

phaàn döôùi ñaây ñeå taïo hieäu quaû 3 chieàu 

 Choïn  Menu Image / Adjust / Brightness 

   Brightness : 100% laøm saùng  

 Filter / Nois e/ Addnoise : 10 

  Gaussian , Monochromatic : vaân thoâ  

 Menu Select / All  

 Menu Edit / Define  Pattern  

 File New 250 . 250 Pixel hoaëc > hôn  
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 Edit / Fill ->  Use Pattern , Opacity : 100%  

 

Baøi 15 

NUÙT KIM LOAÏI 

 

 
 File / New 80 . 40 Pixel maøu traéng  

 New / Layer -> Foreground : traéng Alt + Del  

 Filter / Noise / Add Noise  (Amount : 100 Gaussian , Monochromatic)  

 Filte Blur / Motion Blur Angle : 0  

  Distance : 10 hieäu öùng maët nhoâm ñaùnh boùng  

 Menu Image / Adjust / Hue / Saturation   Ctrl + U  

  Hue:  -120  Saturation = 20 Lightness: -10  

   Coâng cuï choïn hình vuoâng choïn vuøng  

   Ctrl + C  , Ctrl + V  -> Layer 2 giaáu Layer 1  

  + Choïn coâng cuï  Doulge  Highlights, Exposure: 20% coï veõ 9 

Pixel rìa saéc neùt: nhaáp vaøo goùc traùi treân cuûa hình aûnh treân Layer2 Nhaán giöõ 

Shift nhaáp tieáp thöïc hieän cho heát phaàn rìa treân cuøng vaø beân traùi  

  + Choïn coâng cuï  Brush  (Highlight  Ex: 20% coï 8 Pixel thöïc 

hieän nhö treân cho phaàn döôùi, phaûi)  

  + Layer 2 coøn choïn  

+ Coâng cuï Erase Paintbrush  Opacity; 100% coï 8 rìa saéc neùt, bo 

troøn caùc goùc cuûa nuùt  

  + Taïo Layer 3 ñaët döôùi Layer 2, toâ ñaày baèng maøu traéng  

  + Magic Wand Click choïn vaøo vuøng trong suoát cuûa Layer 2  

   Menu Select / Modify / Expant: 3 Pixel  

   Menu Select / Modify / Border: 3 Pixel  

  + Choïn Layer 3  

   Menu Select Inverse -> Foreground: Ñen  Alt + Del  

  + Ctrl + D huyû choïn  

Menu Image / Adjustment / Hue and Saturation  

   Colorize _ Hue : -120 , Saturation  : 15  

 

Baøi 16 
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NUÙT  CAÅM THAÏCH 

 
 File / New 64 x 64 trang giaáy maøu traéng  

 New Layer 1 -> Foreground: ñoû Alt + Del   

 Foreground: maøu traéng  

 Choïn coâng cuï Airbrush  Presure: 16%  coï 9 meàm  

 Toâ vaøi veät Ziczac ngang qua vuøng aûnh  

 Menu Filter / Distort / Glass  

  Distortion: 10 -> Smoothness: 5  

  Texture: Frosted , Scale: 100%  

 Taïo hieäu öùng vaân caåm thaïch  

 Choïn coâng cuï choïn hình chöõ nhaät nhaán giöõ  Alt + Shift  

 Veõ  vuøng choïn hình troøn töø taâm aûnh  khoaûng ¾ vuøng aûnh  

 Menu Edit / choïn Copy , Ctrl +V  pasts  

 Taïo neân 2 Layer  

 Giaáu Layer 1 vaø Back ground  

 Duplicate Layer 2 -> Layer 2 Copy  

 Menu Image / Adjustment  / Desaturate  

 Menu Image / Adjustment  / Brightness _ Contracst  

   Brightness: 15 

   Contract: 85  

 Magic Wand choïn vuøng trong suoát cuûa Layer 2 Copy -> taïo chanel 

môùi -> Ctrl +V  

 Giaáu Layer 2 Copy  

 Duplicate 2 Copy -> Layer 2 Copy 2  

 Filter / Artistic  _ Plastic Warp  

  Heighlight: 17  Detail: 12  Smoothness : 3  

 Choïn vuøng Layer 2 Copy 2  

 New Layer 3  

  Foreground : maøu ñen  

  Airbrush Presure: 6%   coï : 25 rìa meàm toâ veõ vuøng toái cho hình 

caàu.    Foreground:  traéng toâ vuøng saùng treân vò trí 10h -> ñieàu chænh 

Opacity  

 Choïn vuøng Layer 2  

 Taïo New Layer 4 ñaët treân Background  

 Menu Select / Feather: 3  

 Foreground: ñen Alt + Del  

  Ctrl +D, Duøng Move di chuyeån boùng vöøa toâ leäch xuoáng phía 

döôùi cuûa hoøn bi caåm thaïch, Ñieàu chænh Opacity: 40%  
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 Daïng  2 :  

  Coù saün nuùt treân  

  Merge caùc Layer (tröø Background vaø boùng ñoã)  

  Menu Image / Adjustment / Hue Saturation  

 Ñaùnh daáu muïc  color   Saturation: 100 

     Lightness : 50 

  Or Hue: -150  

  Saturtion: 79  

 

Baøi 17 

NUÙT TRAÉNG TREÂN NEÀN TRAÉNG 

 
  Hieäu öùng 3D ñöôïc taïo thaønh baèng caùch thay ñoåi saéc ñoä vaø giaù 

trò vuøng toái  

  Keát hôïp ñaët tính Stroke vôùi Filter  Neon Glow  

 1.     Taïo File / New  W : 5 inch, H : 2 inch, Re : 72       White 

   Ruler  : ñôn vò ño Inch  

Ñaët ñöôøng gioùng doïc ôû moãi vaïch chia Inch vaø 2 ñöôøng gioùng ngang, 

choïn coâng cuï choïn hình vuoâng, choïn 1 oâ vuoâng töông öùng hình  

 2.     New / Layer             Foreground: traéng  

  Menu Edit / Stroke    Width: 16 Pixel  

     Location: Inside  

     Mode: Overlay  

 3.    Filter / Astistic / Neon Glow   5.5 Brigh : 15  

  Duøng coâng cuï Move -> nhaán Alt, copy ra 4 baûn sao treân cuøng 

moät Layer  

4.    Thöïc hieän caùc böôùc treân cho 2 thanh ngang treân New / Layer  neùt 

roäng  10 Pixel, Location : Inside : Mode : Overlay  

5.    Choïn coâng cuï Text type  Mask goõ kyù töï vaøo töøng oâ choïn Font  

Suntax Heavy canh chænh chöõ vaø thöïc hieän caùc böôùc noãi nhö treân  

 6.    Eùp phaúng hình aûnh  (Flattern Image) xuaát theo daïng GIF  

  * Caùch khaùc :  

  Sau khi ñaõ taïo caùc böôùc töø 1 -> 5, troän taát caû caùc lôùp tröø  

Background, thay ñoåi maøu xaùm hoaëc maøu khaùc tuøy yù caùc nuùt roãng khi naûy 

seõ mang maøu Background vöøa gaùn  

  * Khaéc loõm : Taêng cöôøng aûo giaùc  

 File / New  choïn maøu Background ñaäm  

 Choïn View -> Show Grid  
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 Coâng cuï choïn hình chöõ nhaät choïn moät oâ vuoâng töông öùng treân caùc 

ñöôøng Grid  

 Nhaán Shift choïn theâm caùc oâ vuoâng keá tieáp vuøng choïn caùc nuùt ñang 

hieån thò. 

Taïo  New / Layer (2 )  

 Toâ ñaày maøu ñen ñaët treân Background  

 Vaø döôùi Layer 1  

 Filter / Blur / Gaussian  Blur , 6 Pixel  

 Choïn coâng cuï Move vaø phím muõi teân di chuyeån Layer 2 dòch sang 

phaûi xuoáng döôùi ñeå taïo boùng ñoã  

 Taïo New / Layer 3  

 Coâng cuï Type Mask goõ Text treân caùc nuùt, toâ ñaày maøu ñen cho lôùp 

Text cuûa nuùt  

 Image / Adjust / Brightness : -85 , Contract : +10. 

 

 

 

 

Baøi 18 

MAÃU CARLENDER 

 

Goõ Text treân neàn Background 

 1. Taïo Neàn:     Foreground: Xanh  

        Background: traéng  

  Filter / Render  / Clound  

 Duøng Paintbrush  choïn maøu Foreground tuøy yù, neùt coï meàm 100% 

Drag mouse ñeå taïo caùc Line treân neàn 

Background thay ñoåi maøu Foreground 

lieân tuïc ñeå taïo caùc xoaén maøu  

  Filter / Distor / Twist: laøm xoaén 

 2. Taïo Nuùt:  

  Pen veõ daïng bo goùc  

 Make Selection ñöôøng Path thaønh vuøng 

choïn  

 Ctrl + C -> Ctrl + V ( layer 1)  

 Choïn vuøng nuùt treân Layer  

 Nhaán giöõ Alt di chuyeån ñeå  copy theâm 11 

nuùt  
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 Menu / Filter / Eye candy / Carve  

 Trôû veà Background  

 Text 2 goõ  January  �July  

 Menu Select / Trasform Select 

  Ctrl + C , Ctrl + V  

 Filter Eye candy/ Carve: Taïo ieäu öùng noåi gôø 

 Filter Eye candy / Glow: Taïo hieäu öùng phaùt saùng 

  * Chöõ  CALENDER  

   - Treân Background -> goõ Text  

   - Transfrom Selection -> Rotate 90 ñoä  

 Ctrl +C , Ctrl + V  

 Filter Eye candy / Carve  

 Filter Eye candy / Motion Trail. Taïo hieäu öùng veät saùng  

 

Baøi 19 

CHAÂN DUNG SAØI GOØN 

 

 _ File / New  

 _ Maøu toâ chuyeån saéc treân Background  

 _ New / Layer  

 _ Choïn maøu chuyeån saéc khaùc toâ ñaày  

 _ Copy hình chaân dung sang file khaùc (Layer 1 ) 

 

 

 
 _ Choïn coâng cuï Text daïng vuøng choïn goõ chuoãi Text 
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 _ Duøng Move di chuyeån vuøng choïn coù aûnh sang vò trí khaùc  

  * Phaàn chöõ  Cong: MISS SAØI GOØN   Font : Brush 

     

 Treân thanh tuyø choïn cuûa coâng cuï Text choïn bieåu töôïng text vaø ñöôøng 

daãn cong, choïn daïng cong trong danh saùch thaû   

 Choïn vuøng choïn Text  

 Toâ maøu chuyeån saéc  

 New Layer -> ñaët döôùi Layer Text  

 Menu Select / Modify / Expand: 7  

 Menu Select / Feather: 3  

 Foreground: Xanh bieån       Background: traéng  

 Toâ chuyeån saéc  Foreground to Transparency  

 Bevel and Emboss  Taïo hieäu öùng noåi 

 New / Layer ñaët treân Layer vöøa toâ  

 Di chuyeån vuøng choïn leân treân (coâng cuï choïn baát kyø)  

 Foreground: traéng      Background: traéng  

 Maøu toâ chuyeån saéc  Foreround to Transparency  

 Drag mouse töø treân xuoáng döôùi Text  

 Bevel and Emboss  

 Copy caùc boâng hoa thay ñoåi maøu  

 Menu Image  / Adjust  / Hue Saturation, drag treân thanh tröôït cuûa 

muïc Hue ñeå choïn maøu tuøy yù  

   

Baøi 20 

TAÏO TROØNG MAÉT 

 New / Layer  

  Choïn maøu (R : 253 G  : 234 B  : 215) 

 New / Layer  

 Coâng cuï choïn  elip , nhaán giöõ  shift veõ voøng troøn hoaøn chænh laøm 

nhaõn caàu  

 Feather: 2 Pixel  Laøm môø ñöôøng vieàn  

 Foreground: Xanh (R : 61 G : 107 B : 134) 

 Filter / Noise / Amount : 27  

  Distribution: Gaussian  

   Ñaùnh daáu muïc Monochromatic  

 AÙp duïng Filter Blur  _  Rodial  Blur  

  Amount: 22  

  Blur method: Zoom  

  Qualitiy: Good  
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 Vieàn xanh xaâm bao quanh  

 Foreground:  R : 20   G : 59      B : 109  

 Menu Edit / Stroke: vieàn vuøng choïn  

  Width : 5  

  Location: center  

  Opacity: 100%  

 Filter Sharpen / Unshap  Mark  

  Amount: 150%  

  Radius: 8.5  

  Threshold: 5  

 Taïo con ngöôi  

  Foreground: ñen  

 Neùt coï cuûa coâng cuï Paint brush  

  Opacity 100%  

  Diameter: 78  

  Hardness: 100%  

  Spacing: 25%  

 Ñaët troû vaøo giöõa troøng maét -> Click Mouse  

  Coâng cuï Airbrush  

  Pressure: 29%  

  Neùt coï Diameter: 3  

  Hardness: 100%  

Foreground : ñoû  

  R : 225  G: 74   B: 60 

 Drag mouse töø vieàn con ngöôi ra ngoaøi ñeå taïo caùc maïch maùu  

 Taïo lôùp môùi, ñaët treân lôùp maét vöøa taïo  

 Select / All  

 R : 102        G : 102      B : 102 

 Alt + Del toâ maøu xaùm ñaõ gaùn  

 Ñònh Opacity cho lôùp toâ naøy laø 70%  

 Foreground: traéng 100%  

 Coâng cuï Airbrush  

 Pressire:70%  

 Diameter: 2  

 Hardness: 0%  

  Click mouse leân phaàn con ngöôi  
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BAØI 21 

 THIEÄP SINH NHAÄT 

 

 

Caùch thöïc hieän: 

- Toâ chuyeån saéc, söû duïng boä loïc Stylize /  Tiles ( 10-10) 

- Veõ vuøng choïn hình Elip, söû duïng boä loïc Render  / Lighting Effects, 

choïn daïng 5 nguoàn saùng phaùt leân treân, di chuyeån vò trí nguoàn saùng tuyø yù. 

- Vieàn hoa hoàng baèng maãu toâ Pattern. 

Caây neán vaø ngoïn neán töï veõ vaø hieäu chænh vôùi coâng cuï pen 
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BAØI 22 

THIEÄP NOEL 

 

Caùch thöïc hieän: 

- Neàn maøu ñoû saäm 

- Custom Shape choïn maãu hình thoâng, bieán thaønh vuøng choïn löïa (vuøng 

choïn ñang ñaët treân neàn), nhaán Ctrl + J ñeå copy vuøng choïn aûnh hình thoâng 

ñaët treân moät lôùp môùi. 

Taïo moät layer môùi, vuøng choïn ñang hieån thò, ñònh Feather laø 10 (laøm vuøng 

phaùt saùng), choïn maøu Foregroud laø traéng, nhaán Alt+ Del ñeå toâ, giaûm 

Opacity trong hoäp layer giaûm maøu. 

Chöõ veõ ngaãu nhieân vôùi coâng cuï  Brush, neùt coï cöùng vaø nhoû tuyø yù. 

 

BAØI 33 

MAÃU HÌNH TRANG TRÍ 

 

 

Caùch thöïc hieän: 
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- Neàn toâ baèng maãu Patern coù ñònh khoaûng caùch. 

- Bieân söû duïng baèng maãu trong Custom shape, bieán path  thaønh vuøng choïn, 

toâ maøu. Laøm noåi (Bevel and Emboss), copy vaø saép xeáp. 

- Hình tim loàng hình maãu tuyø yù, taïo ñoä phaùt saùng vôùi boä loïc Eye Candy 

hoaëc gaùn Feather, toâ traéng. 

- Chöõ uoán cong vôùi Warp Text sau ñoù laøm phaùt saùng. 

 

BAØI 34 

MAÃU THIEÄP XUAÂN 

 

 

 

Caùch thöïc hieän: 

- Neàn beân traùi toâ maøu vaø öùng duïng boä loïc Swirl. 

- Taïo boùng cho traùo tao baèng caùch copy quaû taùo, thu nhoû vaø giaûm Opacity. 

- Neàn beân phaûi toâ maøu neàn, copy hình hoa hoàng töø file khaùc sang, söû duïng 

mode maøu hoøa troän trong danh saùch thaû cuaû hoäp layer. 

Maãu lòch töï nhaäp vaøo vaø söû duïng hieäu öùng noåi. 

 

Caùc maãu thieát keá Album aûnh cöôùi 
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Bài 1: Giới thiệu chung & giao diện 
 

 

Chào mừng đến với bài học đầu tiên trên HọcPS! Một sồ bài đầu sẽ chỉ là giới thiệu các 

khái niệm và chức năng căn bản, có thể sẽ khá là buồn ngủ =). Nhưng chúng ta sẽ vào 

đến những phần thực dụng và hay ho hơn sớm thôi. Hãy nhớ những bài học đầu tiên này 

nhắm đến những người chưa sử dụng PS bao giờ. 

Từ nay trước mỗi bài học tôi sẽ cung cấp hình ảnh của bài tập đó. Các bạn có thể tự dùng 

ảnh của mình cũng được. 

Hình 1, Hình 2 

1. Về Photoshop 

Adobe Photoshop (PS) là một chương trình phần mềm đồ họa của hãng Adobe System, ra 

đời vào năm 1988 trên hệ máy Macintosh. PS hiện nay là sản phẩm đứng đầu thị trường 

phần mềm chỉnh sửa ảnh, và được coi là tiêu chuẩn của các nhà đồ họa chuyên nghiệp.  

Ngòai chức năng chính là chỉnh sửa ảnh, PS còn được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực 

thiết kế đồ họa, thiết kế web, vẽ tranh và vẽ texture cho các ứng dụng 3D. 

Phiên bản hiện tại là Photoshop CS3, phát hành vào ngày 16 tháng 4 năm 2007. Đây là 

phiên bản tôi hiện đang sử dụng để viết tất cả các bài học cho HọcPS. 

2. Mở văn bản ảnh trong PS 

Ở hàng trên cùng của cửa sổ, vào File -> Open rồi chọn đường dẫn tới văn bản ảnh. Các 

bạn có thể giữ phím Ctrl để chọn mở nhiều văn bản cùng một lúc. Nếu bạn đã download 

hình ảnh cho bài học này hãy mở chúng trong PS bây giờ. Link download ở ngay trên đầu 

của bài post. 

3. Giao diện chung: 

http://hocps.wordpress.com/2008/07/29/bai-1-gi%e1%bb%9bi-thi%e1%bb%87u-chung-giao-di%e1%bb%87n/
http://hocps.files.wordpress.com/2008/07/yellow-lily.jpg
http://hocps.files.wordpress.com/2008/07/yellow-lily-resized.jpg


 

Đây là giao diện mặc định của Photoshop CS3. Các bạn có thể click vào ảnh trên để ra 

ảnh lớn. Như các bạn bạn thấy giao diện của PS được chia làm 4 vùng chính tôi đánh dấu 

bằng 4 màu khác nhau: Thanh tùy chọn, thanh công cụ, các bảng chức năng và văn bản 

ảnh. Trong quá trình học chúng ta sẽ đi sâu vào chức năng của từng vùng một. 

4. Tùy chỉnh giao diện 

Khi làm việc với văn bản ảnh lớn, nhiều khi các thanh công cụ và bảng chức năng có thể 

chiếm quá nhiều chỗ trên màn hình. Các bạn có thể click vào hình mũi tên hoặc 

để đóng/mở các giao diện này, cho bạn nhiều diện tích để làm việc với văn bản ảnh hơn. 

Đồng thời các bảng chức năng (palletes) thực chất bao gồm nhiều bảng nhỏ khác nhau, 

các bạn có thể tạm đóng các bảng mình không muốn dùng đến bằng các nhấn vào icon 

hình chữ X ở phía trên mỗi bảng. Muốn mở lại chỉ cần vào Windows trong thanh 

tùy chọn. 

Đối với thanh công cụ (tools bar), trong Photoshop CS3 cho phép bạn chuyển từ hai hàng 

công cụ thành một hàng công cụ khi ấn vào mũi tên ở phía trên. Thanh công cụ sẽ 

chuyển thành một hàng dọc như hình dưới: 



 

Nếu bạn quen sử dụng các phiên bản PS trước, có thể bạn sẽ không quen sử thanh công 

cụ kiểu một hàng dọc này. Tôi lúc đầu cũng vậy, nhưng dần dần sử dụng đã quen, tôi cho 

rằng thanh công cụ này gọn gàng hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ đi sâu vào từng công cụ một 

trong các bài học sau này. 

Nếu các bạn nhấn Tab, PS sẽ giấu tòan bộ thanh công cụ và bảng chức năng đi, chỉ để lại 

văn bản ảnh. Ấn Tab lần nữa sẽ hiện lại giao diện cũ. 

Ấn Shift + Tab sẽ giấu các bảng chức năng, nhưng khi bạn rê chuột gần mép phải màn 

hình, các bảng đó sẽ tự hiện lại, rê chuột ra xa, các bảng lại tự giấu. Đây là một chức 



năng nho nhỏ khá tiện lợi khi làm việc với các văn bản ảnh lớn. Để trở lại bình thường ấn 

Shift + Tab. 

Ấn phím F để vào chế độ full-screen cho văn bản hiện tại. Ấn F lần nữa PS sẽ giấu cửa 

sổ phía trên đi. Ấn F lần nữa sẽ giấu thanh tùy chọn chung, cho bạn diện tích làm việc tối 

đa. Ấn F lần nữa để trở về bình thường. 

Khi mở nhiều văn bản ảnh cùng một lúc, các bạn có thể dùng phím tắt Ctrl + Tab để 

chuyển qua lại giữa các ảnh. Nếu muồn so sánh nhiều văn bản cùng một lúc trên màn 

hình, các bạn có thể vào Windows -> Arrange trên thanh tùy chọn và chọn Tile 

Horizontally hoặc Tile Vertically. 

Khi đã chọn được một giao diện ưng ý, các bạn có thể lưu giao diện của mình bằng cách 

vào Windows -> Workspace -> Save Workspace. Tương tự, nếu muốn chuyển về giao 

diện mặc định của PS, vào Windows -> Workspace -> Default Workspace, hoặc vào 

icon trên thanh tùy chọn. 

Giới thiệu: Zoom tool 

Click vào icon hình kính lúp hoặc phím tắt Z để chọn công cụ zoom . Các bạn sẽ 

thấy con trỏ chuột thay đổi thành biểu tượng kính lúp với dấu + bên trong. Có hai cách để 

dùng công cụ zoom. Lúc này nếu bạn click vào văn bản ảnh, PS sẽ phóng to view vào 

ảnh đó. Tương tự nếu giữ phím Alt dấu + sẽ chuyển thành dấu -, lúc này click vào văn 

bản sẽ thu nhỏ view ảnh. Cách thứ hai là giữ nút chuột trái và kéo, các bạn sẽ thấy xuất 

hiện một ô vuông nét đứt, thả chuột ra công cụ sẽ zoom vào khu vực nằm trong ô vuông 

đó. 

Đồng thời các bạn có thể thấy khi chọn zoom tool, thanh tùy chọn sẽ thanh đổi thành như 

hình dưới: 

 

Mỗi công cụ trong PS đều có tùy chọn riêng. Zoom tool là một công cụ khá đơn giản, 

thực ra có nhều cách zoom hình ảnh mà không cần phải sử dụng đển zoom tool. Phím tắt 

Ctrl và dấu + trên bàn phím sẽ phóng to view, ngược lại Ctrl và dấu - trên bàn phím sẽ 

thu nhỏ view. 

Ctrl + 0 sẽ zoom văn bản ảnh cho vừa với màn hình. 

Alt + Ctrl + 0 sẽ cho hiện ra kích cỡ thật văn bản (mức zoom 100%) 

Nhớ là các bạn không cần phải chọn công cụ zoom mới có thể dùng các phím tắt trên. 

Khái niệm: Pixel 



Bây giờ hãy zoom vào thật lớn trong hình ảnh của bài, các bạn sẽ thấy hình ảnh bắt đầu 

mất nét và trở nên gai góc: 

 

Các bạn sẽ thấy văn bản ảnh thực ra là tập hợp của nhiều khối vuông màu nhỏ khác nhau. 

Mỗi khối vuông màu này được gọi là 1 pixel (px). Và từ nay, đây là sẽ đơn vị tiêu chuẩn 

khi nói về hình ảnh trong bài học của chúng ta. 

Vào Image -> Image size hoặc phím tắt Alt + Ctrl + I trên thanh công cụ, các bạn sẽ 

thấy chiều dài, chiều rộng cũng như diện tích của văn bản đo bằng pixel. 

5. Giới thiêu: Bảng Navigator 



 

Mặc định là ở phía trên cùng của các bảng chức năng, đây là bảng Navigator, có thể dịch 

nôm na là bảng tìm đường. Ở đây các bạn có thể thấy thumbnail của tòan bộ văn bản ảnh. 

Khung màu đỏ trong đó là vùng ảnh bạn đang view. Ở phía dưới có một thanh trượt, kéo 

thanh trượt này sẽ phóng to/thu nhỏ view ảnh, tương tự như công cụ zoom. Con số 

1200% là mức độ phóng to hiện tại. 

6. Giới thiệu: Hand tool 

Ấn vào icon hình bàn tay trên thanh công cụ hoặc phím tắt H để chọn hand tool. Có 

thể nói đây là công cụ đơn giản nhất trong Photoshop. Trong các văn bản ảnh lớn hoặc 

với mức zoom lớn (1200 %) như ở trên, hand tool cho phép bạn ấn chuột vào văn bản và 

kéo để chuyển view sang khu vực khác của ảnh. Một cách có tác dụng tương tự đó là 

click vào khung màu đỏ bên trong bảng navigator và kéo chuột. 

Resize hình ảnh 

Khái niệm Resize có nghĩa là thay đổi kích cỡ hình ảnh. Có nhiều cách resize ảnh khác 

nhau trong PS, dưới đây chỉ là một cách nhằm mục đích giới thiệu. 

Nếu các bạn đã download hình ảnh cho bài này, các bạn sẽ thấy chúng ta có hai ảnh 

Yellow lily và Yellow lily – resized. Đây là hai hình ảnh giống nhau, chỉ khác kích cỡ. 

Bây giờ chúng ta sẽ thư resize ảnh Yellow lily – resized (kích cỡ 960 x 600 px) cho bằng 

kích cỡ với ảnh Yellow lily (kích cỡ 1440 x 900 px). 

Chắc chắn rằng bạn đang chọn ảnh Yellow lily – resized, vào Image -> Image size hoặc 

phím tắt Alt + Ctrl + I, nhập thông số chiều dài và chiều rộng cho bằng với ảnh Yellow 

lily. Trong trường hợp này chiều dài là 1440 px, chiều rộng là 900 px. Nhớ là nếu bạn 

tick vào ô Constrain Proportions thì khi thay đổi thông số của chiều dài/rộng thì thông số 

còn lại cũng sẽ tự động thay đổi tương ứng để giữ nguyên tỉ lệ. Ấn OK. 



 

Bạn đã resize ảnh Yellow lily – resized cho bằng kích cỡ với Yellow lily. Giờ chúng ta 

hãy so sánh hai ảnh. 



 

Để nhìn rõ hơn hãy click vào hình ảnh để ra ảnh lớn. Cùng một mức độ zoom là 100%, 

các bạn có thể thấy ảnh Yellow lily ở phía bên phải nét hơn rất nhiều. Đây là một điểm 

cần lưu ý: đừng bao giờ resize ảnh cho lớn hơn với kích cỡ vốn có của nó, vì ảnh sẽ bị 

mất chất lượng. Nhưng, các bạn có thể resize cho ảnh nhỏ hơn với kích cỡ vốn có đến 

mấy ảnh cũng không không bị mất nét. 

Khi làm việc với văn bản ảnh, nếu bạn dùng ảnh tự chụp, scan ảnh hoặc lấy ảnh stock từ 

trên mạng, hãy cố gắng chọn ảnh với kích cỡ lớn nhất. Vì với ảnh lớn các bạn có thể thu 

nhỏ để dùng mà không mất nét, còn với ảnh nhỏ nếu muốn làm ảnh lớn hơn kích cỡ vốn 

có sẽ khiến chất lượng ảnh bị giảm đi, và đây là điều nên tuyệt đối tránh. 

Lời khuyên: Phím tắt 

Hầu hết các công cụ và chức năng chính trong PS đều có phím tắt. Nếu các bạn không 

quen sử dụng phím tắt, lời khuyên của tôi là hãy bắt đầu từ bây giờ. Phím tắt sẽ giúp cho 

bạn làm việc nhanh hơn rất nhiều. Để giúp bạn nhớ, trong các bài học tôi sẽ nhắc đi nhắc 

lại các phím tắt mỗi lần sử dụng đến =). 



Bài 1 của chúng ta kết thúc ở đây. Vài bài đầu tiên chỉ nhắm mục đích giới thiệu các khái 

niệm cơ bản và tôi biết có thể là khá nhàm chán đối với nhiều người. Các bạn có thể bỏ 

qua những bài đầu nếu muốn, nhưng nếu bạn là người chưa sử dụng PS bao giờ tôi 

khuyến khích bạn đừng bỏ qua gì cả, đây là những khái niệm quan trọng và sẽ là nền tảng 

cho các bài học nâng cao hơn sau này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bài 2: Tạo vùng chọn 
Bởi duyeeyore 39 Phản hồi  

Chuyên mục: Cơ bản và Nội dung  

Tags: Bài học, Cơ bản, Photoshop 

Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với khái niệm vùng chọn (selection) trong PS. 

Văn bản ảnh dùng trong bài này là hình một khối rubik tôi tìm thấy trên Flickr: 

Hình 1 

7. Khái niệm: Vùng chọn 

Khi bạn mở một văn bản ảnh trong PS, bạn có thể thay đổi chỉnh sửa tất cả các pixel của 

ảnh đó. Trong trường hợp bạn chỉ muốn chỉnh sửa một phần nhất định của ảnh, bạn cần 

phải tạo một vùng chọn xung quanh khu vực cần chỉnh sửa đó. 

Trong PS có khá nhiều công cụ để tạo vùng chọn. chúng chia làm 3 nhóm cơ bản là 

Marquee tools, Lasso tools và Quick selection tools. Bài học này chủ yếu để cho các bạn 

mới học PS làm quen với một số công cụ tạo vùng chọn. Nếu bạn cảm thấy tự tin về khả 

năng tạo vùng chọn của mình rồi, hãy bỏ qua bài này =) 

Tôi xin nhấn mạnh: tạo vùng chọn chính xác là một kĩ năng cực kì quan trọng, vì vậy 

đừng coi thường nó. 

 

Các bạn có thể thấy là trên icon của một số công cụ trong bảng công cụ có một dấu tam 

giác nhỏ ở góc dưới, dấu hiệu này có nghĩa là bên trong icon đó có một vài công cụ khác 

nhau chứ không phải chỉ một công cụ. Mỗi khi thấy dấu tam giác đó, các bạn có thể click 

chuột phải vào icon để hiện ra tòan bộ các công cụ: 

http://hocps.wordpress.com/2008/07/29/bai-2-t%e1%ba%a1o-vung-ch%e1%bb%8dn/
http://hocps.wordpress.com/author/duyeeyore/
http://hocps.wordpress.com/2008/07/29/bai-2-t%e1%ba%a1o-vung-ch%e1%bb%8dn/#comments
http://vi.wordpress.com/tag/c%c6%a1-b%e1%ba%a3n/
http://vi.wordpress.com/tag/n%e1%bb%99i-dung/
http://vi.wordpress.com/tag/bai-h%e1%bb%8dc/
http://vi.wordpress.com/tag/c%c6%a1-b%e1%ba%a3n/
http://vi.wordpress.com/tag/photoshop/
http://flickr.com/photos/flavioewerton/2637283903/sizes/o/


 

Ngòai ra, tất cả các công cụ trong bảng công cụ đều có phím tắt. Giữ phím Shift + phím 

tắt tương ứng của công cụ sẽ cho phép bạn lần lượt chọn các công cụ nằm bên dưới mà 

không cần click chuột phải vào. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu các công cụ tạo 

vùng chọn của PS. 

8. Giới thiệu: Marquee tool 

Click vào icon hoặc phím tắt M để chọn Rectangular Marquee tool. Công cụ này có 

chức năng tạo vùng chọn hình chữ nhật/vuông. Ấn chuột và kéo trên văn bản ảnh, bạn sẽ 

thấy một hình chữ nhật với đường nét đứt xuất hiện. Đường nét đứt này còn có một tên 

gọi hình ảnh hơn là ―đàn kiến chạy‖ (marching ants) nhưng để ngắn gọn, tôi sẽ gọi nó là 

đường nét đứt. Khu vực nằm phía bên trong đường nét đứt là vùng chọn. 



 

Nếu giữ phím Shift và kéo chuột, PS sẽ tự động giữ tỉ lệ vùng chọn là một hình vuông. 

Trong lúc đang kéo các bạn có thể giữ phím Space bar để di chuyển vùng chọn. Nếu giữ 

phím Alt và kéo chuột, vùng chọn sẽ được kéo từ trong ra thay vì từ góc. 

9. Giới thiệu: Brush tool 

Brush tool, như tên gọi của nó là cây cọ. Trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng brush 

tool để minh họa một chút về vùng chọn. Ấn vào hoặc phím tắt B để chọn brush tool. 

Khi đã chọn, click chuột phải vào văn bản ảnh, các bạn sẽ thấy hiện ra một bảng tùy 

chọn, ở đây chúng ta có thể chỉnh kích cỡ và nét cọ, nhưng hiện giờ những tùy chọn này 

không quan trọng, chúng ta sẽ đi sâu hơn về sau này. Còn bây giờ, chúng ta chỉ dùng 

brush để minh họa cho khái niệm vùng chọn. 

Phím tắt: các bạn có thể tăng giảm kích cỡ nét cọ bằng phím ―[" hoặc "]― 



Dùng brush tô màu vào ảnh, các bạn sẽ thấy là màu chỉ có thể được tô phía bên trong 

vùng chọn. Khi bạn có một vùng chọn trên văn bản ảnh, tất cả mọi thay đổi sẽ chỉ 

ảnh hưởng tới vùng chọn đó. 

 

Đổi ý 

Nếu bao giờ bạn thực hiện một thay đổi nào đó với văn bản ảnh mà bạn không hài lòng 

và muốn quay trở lại, có thể vào Edit -> Undo hoặc phím tắt Ctrl + Z để xóa bước bạn 

vừa thực hiện. Vào Edit -> Redo hoặc Ctrl + Z lần nữa sẽ khiến cho bước đó quay trở 

lại. 

Để quay trở lại nhiều bước trước đó nữa, vào Edit -> Step Backward hoặc phím tắt Alt 

+ Ctrl +Z, mỗi lần làm như vậy sẽ quay ngược trở lại một bước trước đó trong văn bản 

ảnh. Lưu ý là PS chỉ giới hạn 20 bước bạn có thể quay ngược trở lại. Ngược lại, vào Edit 



-> Step Forward hoặc phím tắt Shift + Ctrl + Z sẽ tiến về các bước sau. Chức năng này 

cũng tương tự như hai nút Back và Foward trong các trình duyệt web vậy. 

Trong trường hợp này, hãy quay trở lại trước khi chúng ta dùng brush tô đen vùng chọn. 

Thay đổi và thêm/bớt vào vùng chọn 

Trở lại với công cụ Marquee, một khi đã có vùng chọn bất kì hình chữ nhật trên văn bản 

ảnh, các bạn có thể vào Select -> Transform Selection để hay đổi vùng chọn cho vừa ý. 

Nhớ ấn Enter sau khi chỉnh sửa vùng chọn xong. 

Chọn Marquee tool, giữ Phím shift, con trỏ chuột sẽ xuất hiện dấu + ở bên cạnh. Lúc này 

nếu bạn kéo một vùng chọn mới, vùng chọn này sẽ được thêm vào với vùng chọn vốn có: 

 

Ngược lại, giữ phím Alt, dấu – sẽ xuất hiện cạnh con trỏ chột. Lúc này kéo vùng chọn 

mới sẽ trừ bớt đi của vùng chọn cũ: 



 

Lưu ý: khi chuyển từ công cụ tạo vùng chọn này sang công cụ tạo vùng chọn khác, 

vùng chọn của bạn không bị mất đi, và bạn có thể thêm/bớt vào vùng chọn có sẵn 

với bất cứ công cụ tạo vùng chọn nào. 

Chọn Elliptical Marquee Tool hoặc phím tắt M. Công cụ này có chức năng tương tự 

Rectangular Marquee Tool, xong nó tạo vùng chọn hình Êlíp thay vì hình chữ nhật. Giữ 

phím Shift và kéo chuột sẽ cho ra vùng chọn hình tròn. Cũng tương tự như trên, sử dụng 

Elliptical Marquee tool cũng có thể thêm bớt vào vùng chọn có sẵn, cho ra kết quả là một 

vùng chọn khá kì dị như hình dưới đây: 



 

Giới thiệu: Lasso tool 

Ấn Ctrl + D để bỏ vùng chọn hiện tại. Hãy ghi nhớ nó vì đây là một tổ hợp phím tắt bạn 

sẽ sử dụng rất nhiều về sau này. Chúng ta chuyển sang một công cụ tạo vùng chọn mới, 

đó là Lasso tool. Lasso tool có 3 loại khác nhau, phím tắt chung là L, để chuyển giữa các 

loại lasso click chuột phải vào icon trên thanh công cụ hoặc dùng Shift + L. 

Tương tự như Marquee tool, giữ Shift sẽ thêm vào vùng chọn và Alt sẽ cắt bớt khỏi vùng 

chọn. 

Đây là Lasso tool, công cụ này cho phép bạn kéo chuột và vẽ thành một hình dạng 

tùy ý muốn, khi thả chuột ra hình dạng đó sẽ trở thành một vùng chọn. Khi đã thử nghiệm 

xong ấn Ctrl + D để bỏ vùng chọn. 



 

Đây là Polygonal Lasso Tool. Công cụ này tương tự Lasso tool nhưng cho phép bạn 

click và thả chuột để tạo nên vùng chọn thay vì vẽ tự do như trên. Hãy thử dùng công cụ 

này để chọn xung quanh khối Rubik. Khi xong hãy ấn Ctrl + D để bỏ vùng chọn. 



 

Đây là Magnetic Lasso Tool. Như tên gọi của nó, công cụ này hoạt đông như một 

nam châm. Chỉ cần click chuột một lần và rê chuột xung quanh khối rubik, PS sẽ tự động 

tìm ra các mép và tự động đặt các ―điểm mốc‖ dọng theo đường chọn. Nếu có điểm mốc 

nào đặt lệch vị trí, chỉ cần ấn phím Delete để xóa điểm mốc đó và quay lại. Ở trên thanh 

tùy chọn các bạn có thể điều chỉnh mức độ nhạy của công cụ này. Hãy thử chọn một 

vùng chọn xung quanh khối Rubik. Khi xong hãy ấn Ctrl + D để bỏ vùng chọn. 



 

Giới thiệu: Magic wand tool 

Magic wand, có nghĩa là cây đũa thần. Để chọn công cụ này click vào hoặc phím tắt 

W. Công cụ này chọn vùng chọn dựa theo màu sắc. Click chuột vào một vùng bất kì trên 

văn bản ảnh, Magic wand sẽ tự động chọn vùng chọn có màu sắc tương tự xung quanh 

đó: 



 

Khi chọn magic wand, các bạn sẽ thanh tùy chọn như dưới: 

 

Trong đó thông số tolerance có thể coi là độ nhạy của magic wand, nếu bạn uncheck ô 

Contigious, magic wand sẽ chọn tất cả khu vực màu tương tự trong hình thay vì chỉ vùng 

được click: 



 

Tương tự như mọi công vụ tạo vùng chọn khác, giữ phím Shift sẽ thêm vào vùng chọn, 

giữ Alt sẽ cắt bớt đi khỏi vùng chọn. Khi đã thử nghiệm xong với magic wand Ấn Ctrl + 

D để bỏ vùng chọn. 

Reset công cụ 

Nếu như có một công cụ hoạt động không như ý muốn của bạn, rất có thể vì bạn đã thay 

đổi gì đó trong tùy chọn của công cụ đó. Một khi những tùy chọn này bị thay đổi, PS sẽ 

giữ nguyên những thay đổi đó. Nếu bạn không chắc, cách tốt nhất là reset lại công cụ. 

Click chuột phải vào icon của công cụ trên thanh tùy chọn: 

Chọn Reset tool sẽ khiến cho các tùy chọn trở về mặc định 

ban đầu của PS. Chọn Reset All Tools sẽ reset tòan bộ các công cụ trong tools bar. 

Giới thiệu: Quick Selection tool 



Click vào icon hoặc phím tắt W. Đây là một công cụ tạo vùng chọn chỉ có trong 

Photoshop CS3, và hiện nó là công cụ tạo vùng chọn ưa thích của tôi. Quick Seletion tool 

hoạt động giống như một brush, có nghĩa là bạn có thể chỉnh size, size lớn thì vùng chọn 

sẽ lớn và ngược lại. Dùng phím tắt ―[" hoặc "]‖ để tăng/giảm size. Bạn chỉ cần click và 

kéo chuột trên văn bản ảnh, công cụ sẽ tự động cho ra vùng chọn, đây là một công cụ tự 

động tìm nét khá thông minh và kết quả có thể sẽ làm bạn ngạc nhiên. 

 

Theo mặc định, quick selection tool luôn là thêm vào vùng chọn có sẵn, nghĩa là nếu bạn 

đã có sẵn một vùng chọn trước đó, trừ phi bạn bỏ vùng chọn đó, sử dụng quick seletion 

tool sẽ thêm vào vùng chọn đó chứ không tạo vùng chọn mới. Nếu bạn giữ phím Alt, 

quick selection tool sẽ cắt bớt khỏi vùng chọn có sẵn. 

Thử dùng quick selection tool để tạo vùng chọn quanh khối rubik. Sau khi thử nghiệm 

xong ấn Ctrl + D để bỏ vùng chọn. 

Đảo vùng chọn 

Khối rubik này là một khối hình khá đơn giản, xong trong đa phần các trường hợp chúng 

ta sẽ phải làm việc với những hình ảnh phức tạp hơn nhiều. Trong những trường hợp 

vật thể có hình dạng phức tạp nhưng nằm trên một background tương đối đồng 



đều, thay vì tỉ mẩn tạo vùng chọn chính xác xung quanh vật thể, chúng ta tạo vùng 

chọn dựa trên background của hình, rồi đảo vùng chọn. 

Trong trường hợp này, chúng ta thấy khối rubik nằm trên một nền trắng rất đều, vì thế 

hãy dùng công cụ Magic wand hay quick selection tool để chọn tòan bộ vùng màu trắng 

trên văn bản ảnh: 

 

Một khi đã có vùng chọn như trên, vào Select -> Inverse hoặc phím tắt Ctrl + Shift + I 

để đảo vùng chọn. 



 

Và chúng ta sẽ có một vùng chọn khá hòan hảo xung quanh khối rubik =) 

Tùy chọn 

Một khi đã có vùng chọn, bạn có thể vào Select -> Modify để thay đổi vùng chọn với 

những tùy chọn có sẵn: 

-Border sẽ tạo ra vùng chọn dạng đường viền. 

-Smooth sẽ làm tròn các góc của vùng chọn. 

-Expand sẽ mở rộng vùng chọn 

-Contract sẽ thu nhỏ vùng chọn 

-Feather sẽ bôi nhòe mép của vùng chọn để khi cắt hình ra mép mượt và không bị gai. 

Ngòai ra, dưới mục Select bạn cũng có thể chọn: 



-Grow để vùng chọn tự động mở rộng ra vùng có màu sắc tương tự 

-Smilar để vùng chọn mở rộng ra tất cả những vùng có màu sắc tương tự trên văn bản 

ảnh. 

Refine Edge 

Đây là một chức năng chỉ có trong Photoshop CS3. Mỗi khi chọn một công cụ tạo vùng 

chọn nào đó, các bạn sẽ thấy hình xuất hiện trên thanh tùy chọn. Nếu bạn có 

một vùng chọn, click vào đó sẽ cho ra một bảng tùy chọn cho phép chúng ta tinh chỉnh 

vùng chọn cho đến khi vừa ý: 

 

Chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết những lựa chọn này trong các bài tập về sau. Nhưng các 

bạn có thể thử nghiệm với các lựa chọn và các thông số để có một vài ý niệm cơ bản về 

Refine Edge. Khi vừa ý, nhấn OK. 

Ghi nhớ vùng chọn 

Giả sử chúng ta đã mất rất nhiều công sức, bỏ ra nửa giờ để tạo nên một vùng chọn hòan 

hảo xung quanh khối rubik. Giả sử tôi bận việc gì đó không thể tiếp tục làm việc, nhưng 



lần sau quay lại tôi không muốn phải mất công ngồi tỉ mẩn tạo vùng chọn xung quanh 

khối rubik nữa, phải làm gì đây? 

Rất đơn giản, khi đã có vùng chọn ưng ý, chúng ta có thể lưu vùng chọn đó lại bằng cách 

vào Select -> Save Selection. 

 

Bạn có thể đặt tên cho vùng chọn, chẳng hạn ―Khối vuông‖ như hình trên và nhấn OK. 

Một đã ghi nhớ vùng chọn, bạn có thể yên tâm đi đâu đó khác, lần sau khi quay trở lại, 

mở file ra, bạn chỉ cần vào Select -> Load Selection, chọn ―Khối vuông‖  trong Channel, 

và bạn sẽ có lại vùng chọn hòan hảo của mình. 

Hãy Credit! 

Bất cứ khi nào bạn sử dụng cái gì đó không phải của mình làm ra: ảnh stock, font chữ, 

brush… hãy ghi rõ nguồn gốc của nó! Không ai muốn sản phẩm mình tạo ra bị người 

khác tự do sử dụng lung tung cả. Vì thế, trừ phi tác giả ghi rõ là không cần có credit, hãy 

tôn trọng công sức của người khác và ghi rõ nguồn gốc hình ảnh/font/brush… etc mà bạn 

sử dụng trong tác phẩm của mình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bài 3: Cơ bản về layer 
Bởi duyeeyore 88 Phản hồi  

Chuyên mục: Cơ bản và Nội dung  

Tags: Bài học, Cơ bản, Ghép ảnh, Photoshop 

Vào tháng 9 năm 1994, Photoshop 3 ra đời lần đầu tiên giới thiệu khái niệm layer, đây là 

một bước đột phá, có thể nói khái niệm này đã cách mạng hóa ngành công nghiệp đồ họa 

số. 

Đây là 3 hình ảnh dùng cho bài học này, tất cả đều lấy trên Flickr 

Hình 1, Hình 2, Hình 3 

Destructive & Non-Destructive 

Trước khi giải thích layer là gì , tôi sẽ nói vì sao cần phải có layer? 

Lấy hình ảnh của một em bé đang ngủ này: 

 

http://hocps.wordpress.com/2008/07/29/bai-3-c%c6%a1-b%e1%ba%a3n-v%e1%bb%81-layer/
http://hocps.wordpress.com/author/duyeeyore/
http://hocps.wordpress.com/2008/07/29/bai-3-c%c6%a1-b%e1%ba%a3n-v%e1%bb%81-layer/#comments
http://vi.wordpress.com/tag/c%c6%a1-b%e1%ba%a3n/
http://vi.wordpress.com/tag/n%e1%bb%99i-dung/
http://vi.wordpress.com/tag/bai-h%e1%bb%8dc/
http://vi.wordpress.com/tag/c%c6%a1-b%e1%ba%a3n/
http://vi.wordpress.com/tag/ghep-%e1%ba%a3nh/
http://vi.wordpress.com/tag/photoshop/
http://flickr.com/photos/vatobob/456016664/sizes/m/
http://www.flickr.com/photos/17559589@N00/224330783/sizes/o/
http://flickr.com/photos/samdiablo2/244706165/sizes/l/


Giả sử tôi muốn chỉnh sửa hình ảnh này, để cho đơn giản xin lấy ví dụ là dùng công cụ 

brush vẽ lên ảnh: 

 

Bây giờ nếu như tôi save văn bản ảnh này lại, lần sau mở ra tôi sẽ có một vết mực đen to 

tướng ngang qua mặt em bé, và không có cách nào để gỡ bỏ nó đi cả. Coi như tôi đã làm 

hỏng ảnh gốc của mình. 

Những hành động ảnh hướng đến ảnh gốc mà không thể sửa chữa (chẳng hạn như dùng 

brush bôi màu đen rồi save lại như trên) được gọi destructive - tức là hành động phá hủy. 

Bạn không muốn điều này xảy ra, hãy xử lí ảnh một cách non-destructive. 

Sử dụng layer là một trong những cách làm việc non-destructive hiệu quả nhất 

Giờ hãy ấn Alt + Ctrl + Z để quay trở lại trước khi chúng ta bôi màu lên ảnh. 

Để tạo một layer mới, ấn vào Icon ở phía dưới cùng của bảng layer, hoặc dùng phím 

tắt Ctrl + Shift + N. Nếu bạn dùng phím tắt, sẽ hiện ra bảng đặt tên như ở dưới, tạm gọi 

layer này là ―thử nghiệm‖ 



 

Lúc này, trong bảng layer sẽ hiện ra layer chúng ta vừa tạo: 

 

Bây giờ làm như lúc trước, đó là lấy một brush bôi màu lên văn bản ảnh, nhớ chọn vào 

layer ―thử nghiệm‖ trong bảng layer. Bạn vẫn sẽ thấy hình ảnh em bé bị bôi mực lên, 

nhưng có gì khác trước? 

Giới thiệu: Move tool 

Giờ hãy vào move tool hoặc phím tắt V, nhấm chuột vào văn bản ảnh và kéo đi bất 

cứ hướng nào, bạn sẽ thấy vết mực di chuyển theo mà không hề ảnh hưởng gì đến em bé. 

Bạn cũng có thể dùng các phím mũi tên trên bàn phím để di chuyển 





 

Hình ảnh trên là trước và sau khi tôi dùng move tool thay đổi vị trí của vết mực. Sở dĩ 

bạn có thể làm điều này đó là do bạn đã dùng brush tô mực lên một layer mới chứ không 

phải lên ảnh gốc. 

10. Khái niệm: layer 

Một layer có thể gọi nôm na là một ―lớp‖. Giờ hãy nhìn vào bảng layer: bạn sẽ thấy vị 

của vết mực trong hình thumbnail cũng đã thay đổi theo. Nếu để ý bạn sẽ thấy cạnh hình 

nền và layer thử nghiệm có một icon hình con mắt click vào icon này sẽ tạm thời giấu 

layer tương ứng đi. Giờ hãy chọn giấu layer ―thử nghiệm‖ bằng các click vào icon hình 

con mắt, bạn sẽ thấy vết mực biến mất, chỉ còn lại hình em bé. Click lại vào con mắt sẽ 

hiện layer trờ lại. 

Bây giờ, click vào hình con mắt của hình Background trong bảng layer, bạn sẽ thấy văn 

bản ảnh của mình hiện ra như sau: 



 

Khi tạm thời giấu hình nền đi, ở đây bạn chỉ nhìn thấy layer ―thử nghiệm‖. Có thể bạn sẽ 

tự hỏi những ô vuông bàn cờ màu trắng và xám đó nghĩa là gì. Trong PS, những ô vuông 

bàn cờ này biểu hiện sự trong suốt. 

Tưởng tượng mỗi layer là một lớp nhựa plastic mỏng dính, trong suốt được đặt chồng lên 

hình nền. Trong trường hợp này bạn đã vẽ một đường màu đen lên lớp nhựa plastic đó, 

nhưng tất cả những phần còn lại vẫn là trong suốt, và vì thế bạn vẫn có thể nhìn thấy hình 

nền ở bên dưới. Và bạn cũng có thể tự do dịch chuyển lớp nhựa plastic này phía trên hình 

nền, điều đó giải thích vì sao chúng ta có thể dùng move tool để di chuyển vị trí của vết 

vực. Dĩ nhiên, nếu không thích chúng ta có thể gỡ miếng plastic đó ra, vứt nó đi. Và bạn 

có khả năng đắp lên trên hình nên bao nhiêu layer cũng được. Nếu như tôi dùng brush vẽ 

trực tiếp lên hình nền thì không thể làm tất cả những điều đó được. 

Trong quá trình làm việc với văn bản ảnh nên tránh trực tiếp thay đổi ảnh gốc. Tốt 

nhất là mỗi một thay đổi hãy thực hiện trên một layer mới. 

Thứ tự layer 



Bây giờ ấn vào icon hình con mắt để hiện ảnh nền trở lại, xóa layer ―thử nghiệm‖ đi bằng 

cách ấn chuột phải vào layer này trong bảng layer và chọn Delete Layer. Hoặc bạn có thể 

dùng chuột kéo layer đó vào icon hình thùng rác ở góc dưới cùng của bảng layer. 

 

Mở cả 3 hình ảnh của bài ra. Bây giờ, bạn có thể dùng Move tool để kéo hình ảnh từ văn 

bản này sang văn bản kia, hình ảnh sẽ tự động xuất hiện như một layer. Hãy dùng Move 

tool kéo hình ảnh em bé và cô gái lên hình ảnh bia mộ: 



 

Lúc này, trong bảng layer bạn sẽ thấy có 2 layer mới xuất hiện, đó là do bạn vừa dùng 

move tool copy hình ảnh của em bé và cô gái sang. Double click vào dòng ―Layer 1″ và 

―Layer 2″ để đổi tên layer. Cho tiện theo dõi, chúng ta sẽ gọi tên 2 layer này là ―Cô gái‖ 

và ―Baby‖. 



 

Để ý trong bảng layer, ―cô gái‖ đang ở phía trên ―Baby‖. Bây giờ hãy dùng con chuột kéo 

―cô gái‖ xuống dưới ―Baby‖ trong bảng layer, hãy để ý điều gì xảy ra trong văn bản ảnh: 



 



Trước khi thay đổi vị trị của ―Cô gái‖ và ―Baby‖, hình ảnh cô gái đè lên, che mất một 

phần hình ảnh em bé. Khi ta đổi chỗ hai layer trong bảng layer, điều ngược lại xảy ra: 

HÌnh ảnh em bé che mất một phần hình ảnh cô gái. 

Cũng giống khi ta chồng nhiều mảnh nhựa plastic lên trên nhau, layer ở trên sẽ che 

khuất layer ở dưới (trừ những phần trong suốt) 

Giờ dùng move tool, kéo hình ảnh cô gái và em bé như hình dưới. Nhớ là để có thể làm 

bất cứ điều gì với một layer, bạn phải đang chọn layer đó trong bảng layer. 





 

Giới thiệu: Eraser tool 

Click vào icon hoặc phím tắt E để chọn Eraser tool. Công cụ này khá dễ hiếu, nó 

chính là cái tẩy. Tác dụng của nó là xóa bớt đi các pixel không mong muốn. 

Mặc đính của Eraser là hard brush, nhưng cho bài tập này chúng ta cần phải chuyển sang 

soft bush, vì thế vào thanh tùy chọn của Eraser và chọn một soft round brush: 

 

Tăng size của tẩy lên cỡ 300 px. Phím tắt để tăng giảm size brush luôn là ―[" hoặc "]―. 

Giờ hãy, bắt đầu xóa mép của layer ―baby‖ và ―cô gái‖ sao cho hòa lẫn thật mượt với 

tranh nền. Một lần nữa, để có thể làm bất cứ gì với một layer, hãy chắc chắn là bạn đang 

chọn layer đỏ trong bảng layer đã. 





 

Transform 

Bây giờ, hãy chọn layer ―cô gái‖, vào Edit -> Transform -> Flip Horizontal để đảo 

ngược hình theo chiều ngang. Làm như thế sẽ khiến cho ―cô gái‖ lọt vừa vào góc dưới 

của tranh đẹp mắt hơn. 





 

Background 

Nếu bạn để ý trong bảng layer, sẽ thấy background bao giờ cũng có icon hình ổ khóa ở 

bên cạnh. Dấu hiệu này có nghĩa là layer đó bị khóa, và một vài chức năng sẽ không thể 

sử dụng được trên layer background chẳng hạn như move tool. Đây cũng là cách PS nói 

với chúng ta: đừng táy máy quá nhiều với ảnh gốc. 

Để có thể biến ảnh nền thành một layer bình thường, đơn giản bạn chỉ cần double click 

vô dòng Background, dấu hiệu khóa sẽ biến mất, lúc này một bảng đặt tên layer sẽ xuất 

hiện, tạm gọi layer nền này là ―Mộ‖. 

 

Lúc này, bạn có thể dùng Move tool để kéo layer ―Mộ‖ xuống dưới và trái một chút, để 

làm giảm bớt phần nề đất cỏ quá trống ở góc dưới của ảnh. Đồng thời kéo cô gái sang 

bên trái một chút. Nhưng lúc này lại có một vấn đề khác, đó là góc trên của hình ảnh trở 

nên trong suốt, do ta đã kéo ảnh nền xuống góc dưới nên khu vực đó không còn gì: 



 

Giới thiệu: Crop tool 

click vào icon hoặc phím tắt C Crop tool là công cụ cho phép cắt xén hình ảnh cho 

vừa với kích cỡ như ý muốn của người sử dụng. Với Crop tool được chọn, click chuột lên 

văn bản ảnh và kéo (trên layer nào không quan trọng). 



 

Như hình trên, những phần nằm bên trong đường nét đứt là những phần được giữ lại, 

những pần nằm ngòai trong vùng bị tối đi sẽ bị cắt đi. Các bạn có thể dùng các điểm mốc 

hình vuông dọc theo đường nét đứt để chỉnh vùng lựa chọn. Lúc này trên thanh tùy chọn 

sẽ có biểu tượng xuất hiện, click vào hình đồng ý hoặc ấn Enter để thực hiện 

crop. 

Kết quả như sau: 



 

11. Khái niệm: Opacity 



Opacity có nghĩa là độ chắn sáng. Opacity 100% tức là hòan tòan chắn sáng. Opacity 0% 

tức là hòan tòan trong suốt. Khi nhìn phần phía trên trong bảng layer, các bạn sẽ thấy 

mức Opacity mặc định của mỗi layer là 100%.  

Để thay đổi mức Opacity, các bạn có thể click vào hình mũi tên bên cạnh chữ 100% và 

kéo thanh trượt, hoặc một cách khá tiện dụng đó là giữ con chuột vào chữ Opacity và 

kéo sang hai bên. Hãy thử giảm mức Opacity của layer ―baby‖ xuống còn 70%. 



 

Mức Opacity của một layer càng thấp thì layer đó càng trong suốt, và càng mờ, tức là 

chúng ta càng nhìn thấy nhiều chi tiết của layer nằm ngay phía dưới nó. Giảm Opacity 

xuống 0% nghĩa là layer trở nên trong suốt hòan tòan, không thể nhìn thấy gì. Hãy thử 

nghiệm với Opacity nếu bạn muốn. 



Nhớ là mức Opacity của các layer độc lập với nhau. Bạn giảm mức opacity của 

―Baby‖ xuống 70% nhưng khi click vào layer ―cô gái‖, opacity của layer này vẫn là 

100%. 

Merge layers & Flatten Image 

Merge layers tức là nhập hai hoặc nhiều hơn layer làm một. Để merge layer bạn hãy giữ 

Ctrl và chọn hai layer ―cô gái‖ và ―baby‖ trong bảng layer. Khi đã chọn cả hai layer vào 

icon menu của bảng layer và chọn Merge Layers hoặc dùng phím tắt Ctrl + E. Khi 

này, hai layer riêng biệt ―cô gái‖ và ―baby‖ sẽ trở thành một layer duy nhất. Nếu bạn 

dùng move tools để di chuyển bạn sẽ thấy hình ảnh của cả hai di chuyển trên nền văn bản 

ảnh. Mặc định là khi merge layers thì layer mới sẽ có tên của layer dưới cùng, nên như 

bạn thấy trong hình của bảng layer phía dưới, layer mới có tên là ―cô gái‖. Nhưng khi 

nhìn vào hình thumbnail bạn sẽ thấy layer này thực chất là tập hợp của cả ―baby‖ và ―cô 

gái‖. 

 

Một điều cần chú ý đó là, trừ phi bạn hòan tòan chắc chắn về vị trí tương đối giữa ―Cô 

gái‖ và ―Baby‖ thì thực ra, hòan tòan không nên merge layer vì điều đó làm giảm sự linh 

hoạt trong chỉnh sửa ảnh. Chẳng hạn nếu về sau bạn muốn kéo cho hình ―baby‖ xuống 

một chút, nhưng vì đã merge layer nên cả hình ―cô gái‖ cũng bị kéo xuống theo. Tuy 

nhiên, merge layer có thể làm giảm kích cỡ file của bạn đáng kể, nếu như bạn làm việc 

với và ba văn bản ảnh, mỗi cái có đến hàng chục layer rất có thể khiến máy tính của bạn ì 

ạch như con rùa bò. Lúc này merge layer có thể giúp giảm sức nặng bộ nhớ rất nhiều. 

Nếu bạn có một hệ thống máy tính mạnh, tôi khuyến khích không nên merge layer. 



Flatten Image có thể gọi nôm na là merge tất cả các layer. Click vào icon trong bảng 

layer để mở menu, chọn Flatten Image. Văn bản ảnh của bạn sẽ trở thành một hình ảnh 

―phẳng‖ hòan tòan không có layer (vì tất cả các layer đã được merge vào ảnh nền). 

Chú ý: định dạng file 

Khi đã hòan thành sản phẩm trong PS, bạn có thể lưu sản phẩm lại bằng cách vào File -> 

Save. 

Mặc định khi save file trong PS là định dạng *PSD, định dạng này cho phép chứa thông 

tin layer trong hình ảnh. Nếu bạn save một file chẳng hạn như hình ảnh chúng ta vừa tạo 

ra ở trên dưới định dạng PSD, lần sau bạn mở file ảnh ra bạn có thể edit tòan bộ các layer 

như bình thường. 

Để lưu ảnh dưới một định dạng khác ngòai PSD, vào File -> Save as, ở dưới dòng File 

name bạn có thể chọn một lọat các định dạng ảnh khác nhau, chẳng hạn như JPEG, 

PNG, TIFF, BMP… 

Nếu bạn save file ảnh dưới các định dạng thông thường như JPEG, PS sẽ tự động 

Flatten Image, xóa hết mọi thông tin layer của bạn. Nếu bạn dùng PS mở file ảnh này 

về sau, bạn sẽ nhận được một hình ảnh phẳng. 

Hãy cố gắng save văn bản ảnh dưới định dạng PSD mọi lúc có thể. Trừ khi sản 

phẩm cuối cùng đã hòan thành hãy save ảnh dưới dạng JPEG và gửi cho khách 

hàng hoặc upload mạng để sử dụng. Ngay cả khi đó vẫn nên giữ file PSD lại. 

Các bạn có thể download file PSD sản phẩm cuối cho bài học này ở đây. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mediafire.com/?yndgmlwdqec


Bài 4: Thiết kế với Text 
Bởi duyeeyore 45 Phản hồi  

Chuyên mục: Cơ bản và Nội dung  

Tags: Cơ bản, Bài học, Text, Photoshop, Design 

Trong bài học này chúng ta sẽ khám phá một chút về text layer cũng như chức năng free 

transform trong PS. Như mọi khi đây là hai hình ảnh của bài: 

Hình 1, Hình 2 

12. Background color & Foreground color: 

Ở góc dưới cùng của thanh công cụ, các bạn sẽ để ý thấy biểu tượng hai hình vuông 

chồng lên nhau: 

 

Trong PS, hình vuông ở trên biểu thị màu foreground, hình vuông ở biểu thị màu 

background. Theo mặc định, màu foreground là đen, background là trắng. Bạn có thể 

dùng phím tắt D bất cứ lúc nào để chuyển màu foreground và background về mặc định. 

Nói nôm na, màu background tức là màu nền, màu foreground sẽ là màu mà các công cụ 

sử dụng (chẳng hạn foreground màu đen thì vẽ brush, text, shape… sẽ là màu đen – dĩ 

nhiên bạn luôn có thể đổi màu bất cứ lúc nào bạn muốn) 

Fill & Color 

Giờ hãy mở hình 1 của bài ra, chúng ta có hai chú chó xinh xắn: 

http://hocps.wordpress.com/2008/07/30/bai-4-text-free-transform/
http://hocps.wordpress.com/author/duyeeyore/
http://hocps.wordpress.com/2008/07/30/bai-4-text-free-transform/#comments
http://vi.wordpress.com/tag/c%c6%a1-b%e1%ba%a3n/
http://vi.wordpress.com/tag/n%e1%bb%99i-dung/
http://vi.wordpress.com/tag/c%c6%a1-b%e1%ba%a3n/
http://vi.wordpress.com/tag/bai-h%e1%bb%8dc/
http://vi.wordpress.com/tag/text/
http://vi.wordpress.com/tag/photoshop/
http://vi.wordpress.com/tag/design/
http://flickr.com/photos/kishmish/188678113/sizes/l/#cc_license
http://flickr.com/photos/tjflex/233574885/sizes/o/


 

Ctrl + Shift + N để tạo một layer mới, tên tùy ý. Sử dụng công cụ Marquee tạo một vùng 

chọn hình chữ nhật như hình dưới, đừng lo về vị trí của nó. 



 

Giờ chúng ta sẽ fill vùng chọn này. Khái niệm fill có nghĩa tô tòan bộ các pixel nằm 

trong vùng chọn với một màu nào đó. Có hai cách để fill, cách thứ nhất vào Edit -> Fill 

hoặc phím tắt Shift + F5 để ra bảng tùy chọn cho fill. Trong mục Use, bạn sẽ thấy là có 

khá nhiều lựa chọn khác nhau, cho bài này chúgn ta sẽ chọn color: 



 

Một khi bạn chọn Color, thêm một bảng nữa sẽ xuất hiện, chớ chùn bước =). Bảng này 

gọi là bảng chọn màu (Color picker), và bạn sẽ phải dành một khoảng thời gian không 

nhỏ trong bảng này nếu muốn trở thành một designer: 

 

Bằng kéo trỏ chuột trong dải phổ màu và ô vuông chọn màu bạn có thể chọn ra màu ưng 

ý của mình. Bạn sẽ thấy trong bảng này có vô số thông số khác nhau và chúng sẽ  thay 

đổi khi bạn kéo chuột đổi màu mới. Đó là những thông số của các chế độ màu khác nhau 

như RGB, Lab hay CMYK. Hiện giờ chúng ta không cần đi sâu vào chúng quá. 



Ở dưới cùng của bảng, chỗ dấu # có một dãy gồm 6 kí tự. Đây được gọi là mã màu (color 

code). Mã màu thay đổi khi bạn kéo chuột đổi màu. Ngược lại, nếu bạn dùng bạn phím 

type mã màu vào ô này, sẽ cho ra màu tương ứng với mã đó. 

Từ nay tôi sẽ bắt đầu sử dụng mã màu trong các bài học. Trong trường hợp này chúng ta 

dùng màu như hình minh họa trên, mã là #77b3c7. 

Nếu bạn không muốn phải đi qua hai, ba bảng tùy chọn để fill màu, chỉ cần đơn giản là 

double click vào ô vuông màu foreground ở phía dưới của thanh công cụ, bảng color 

picker sẽ tự động hiện ra. Khi bạn ấn OK sẽ thấy màu của foreground thay đổi thành màu 

bạn vừa chọn. Lúc này chỉ cần dùng phím tắt Alt + Backspace, PS sẽ tự động fill vùng 

chọn với màu foreground của bạn. 

 

Bạn có thể thấy là tòan bộ vùng chọn đã được fill bởi màu ta vừa chọn. Nếu như không 

có vùng chọn, sử dụng fill sẽ tô màu lên tòan bộ layer. 



Ctrl + Shift + N để tạo một layer mới, tên tùy ý. Nếu bạn vẫn đang giữ vùng chọn hình 

chữ nhật như trên hãy dùng Ctrl + D bỏ vùng chọn đó đi (thực ra không cần thiết phải 

làm thế, nhưng vì mục đích bài học). Trong lúc đang ở trên layer mới này, giữ Ctrl và 

click chuột vào layer ở ngay bên dưới nó. Giữ Ctrl và click chuột vào một layer sẽ tạo 

vùng chọn quanh tất cả các pixel có trong layer đó. Đây là một thủ thuật nho nhỏ 

nhưng cực kì tiện dụng và chúng ta sẽ sử dụng nó rất nhiều từ nay về sau. 

Bằng cách này chúng ta có được một vùng chọn hòan toàn tương ứng với hình chữ nhật 

màu xanh chúng ta vừa tạo ở layer dưới. Giờ fill vùng chọn mới này với màu #c1c2c2 

Vẫn giữ nguyên vùng chọn, vào Select -> Modify -> Contract và điền thông số 7 pixel 

ấn OK. Lựa chọn này sẽ thu nhỏ vùng chọn của chúng ta 7 px từ mép tính vào. 

 

Bây giờ hãy ấn nút Delete để xóa tòan bộ các pixel trong vùng chọn đó: 



 

Chúng ta vừa tạo ra một dải chữ nhật màu xanh có viền xám chỉ bằng vùng chọn và fill 

color rất đơn giản =) 

Giới thiệu: Type tool 

Click vào icon hoặc phím tắt T để chọn type tool. Để bắt đầu sử dụng chỉ đơn giản là 

click lên văn bản ảnh và bạn có thể bắt đầu type. Cách thứ hai là kéo chuột để tạo text 

box, tuy nhiên trong bài học này chúng ta sẽ không dùng cách này. 

Nếu nhìn lên thanh công cụ, các bạn sẽ thấy là công cụ type cũng giông như một chương 

trình soạn thảo văn bản nho nhỏ vậy. Không có gì là quá khó hiểu ở đây cả. Các bạn có 

thể chọn font, style, size, màu chữ… etc. 

Ở đây tôi sử dụng font Giddyup Std các bạn có thể tìm thấy font này trên Dafont.com, 

màu text tôi chọn là #ac8f1c. 



Khi sử dụng Type tool sẽ tự động tạo ra một layer mới riêng. Bạn có thể sử dụng move 

tool (V) và chỉnh font text cho đến khi vừa lọt vào trong dải chữ nhật màu xanh chúng ta 

tạo ra ở trên: 

 

Giới thiệu: Custom Shape tool 

Click vào icon hoặc phím tắt U để chọn Custom shape tool. Công cụ này cho phép 

bạn tạo ra các hình dạng dựa trên path có sẵn trong PS. Chúng ta sẽ nói kĩ hơn về path 

trong các bài sau này. Hãy nhìn vào thanh tùy chọn của công cụ: 



 

Nếu click vào hình tròn có hình tam giác bên trong, bạn có thể chọn load các bộ shape có 

sẵn, trong bài chúng ta chọn Animals. Chọn shape hình móng vuốt rồi kéo và thả chuột 

trên văn bản ảnh để vẽ. Shape sẽ tự động có màu của foreground nên hãy ấn D để 

foreground trở về mặc đình màu đen. Khi kéo chuột giữ phím Shift để giữ nguyên tỉ lệ 

dài rộng của shape. 



 

Các bạn có thể thấy là Shape tool cũng tự động tạo ra layer của riêng nó. Bây giờ hãy 

click vào icon hình con mắt trong bảng layer của hình nền (Background) để tạm giấu nó 

đi. Vào menu của bảng layer chọn Merge Visible hoặc phím tắt Shift + Ctrl + E. Lựa 

chọn này sẽ merge tất cả các layer với nhau, trừ những layer được giấu đi, trong trường 

hợp này là hình nền. 

Hãy cho layer background hiện trở lại. 

Free Transform 

Sở dĩ chúng ta phải merge các layer trên là để có thể áp dụng free transform cho chúng. 

Để Free transform một layer, chọn layer đó và vào Edit -> Free transform hay phím tắt 

Ctrl + T đây cũng là một chức năng chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều từ nay về sau. 



 

Lúc này bạn có thể dùng các điểm mốc (node), tức là các ô vuông nhỏ ngòai viền để kéo 

chỉnh tùy ý kích cỡ của hình. Trong trường hợp này chúng ta chỉ cần kéo dài nó ra một 

chút theo bề ngang. Nếu trỏ chuột ra ngòai của các góc, bạn sẽ thấy con trỏ chuyển hình 

mũi tên hai chiều gập. Lúc đó bạn có thể click để xoay layer quanh trục tâm là hình tròn 

có dấu + ở giữa. Khi đã hài lòng, ấn Enter. 



 

Giờ chọn move tool (phím tắt V) kéo hình dải chữ của chúng ta ra góc dưới, bên trái: 



 

Project time! 

Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những gì đã học để thực hiện một design nho nhỏ. Vào File 

-> New hoặc phím tắt Ctrl + N để tạo một văn bản ảnh mới. Hãy tạo một ảnh với cỡ 500 

x 500 px, tạm gọi là ―Black Cat Design‖ . Màu nền gì không quan trọng, nhưng để cho rõ 

ràng tôi đã fill tòan bộ background với màu đen: 



 

Sử dụng Type tool (T) và font Impact có kèm sẵn trong PS, tôi type ra dòng text màu 

trắng chẳng hạn như hình dưới: 



 

Mỗi khi bạn sử dụng Type tool để tạo text, text sẽ tự động xuất hiên trên một layer mới. 

Text layer đặc biệt hơn các layer bình thường một chút. Ban có thể double click vào hình 

chữ T trong bảng layer bất cứ lúc nào để edit text. Và ngòai ra, bạn còn có thể phóng to 

text layer đến mấy chữ cũng sẽ không bị mất nét, do text vốn dựa trên vector chứ không 

phải là pixel. 

Hãy dùng Ctrl + T vào free transform kéo chỉnh cho dòng ―Cat conspiracy‖ bự ra như 

hình dưới. Khi hài lòng ấn Enter để thực hiện. 



 

Copy Layer 

Có nhiều cách để copy một layer. Bạn có thể click chuột phải vào layer cần copy trong 

bảng layer chọn Duplicate Layer. Hoặc ấn Ctrl + J để copy layer mà bạn đang chọn. 

Hoặc dùng move tool (V) vừa giữ phím Alt vừa kéo chuột trên văn bản ảnh. Dù dùng 

cách nào hãy ghi nhớ lấy cách mà bạn ưa thích, bản thân tôi hay dùng tổ hợp phím Ctrl + 

J. 

Hãy copy text layer của chúng ta ra làm 3 và dùng move tool để sắp đặt. 



 

Bây giờ là lúc sử đụng đến hình ảnh thứ hai của bài học. Ở trên đầu tôi có link một tấm 

ảnh đàn mèo khá là bự. Hãy mở ảnh đó trong PS. Bạn có thể vào Select -> All (Ctrl + 

A), rồi Edit -> Copy (Ctrl + C), sau đó chuyển qua văn bản ảnh ―Black Cat Design‖ của 

chúng ta và Edit -> Paste (Ctrl + V) hệt như copy một đoạn text từ văn bản này sang văn 

bản kia vậy. 

Một cách nữa đó là chỉ cần dùng move tool kéo ảnh đàn mèo vào trong văn bản ―Black 

Cat Design‖ 

Dù dùng cách nào, lúc này ảnh đàn mèo đã xuất hiện trong design của chúng ta dưới dạng 

một layer mới: 



 

Có một vấn đề đó là size ảnh quá lớn. dùng free transform Ctrl + T để kéo nhỏ layer mèo 

này lại. Do hình quá lớn nên có thể bạn phải zoom ra thật xa mới thấy được các đểm mốc 

để kéo. Khi kéo chuột nhớ giữ phím Shift để giữ nguyên tỉ lệ dài rộng. Bạn có thể giữ 

thêm phím Alt để kéo vào trong cho dễ hơn, nếu muốn. 

Khi đàn mèo đã vừa gọn trong văn bản ảnh, ấn Enter. 



 

Lúc này, để cho mọi vệc dễ dàng hơn, hãy merge 3 layer text lại với nhau và kéo chúng 

lên trên. Một khi đã merge 3 layer text lại thành một layer duy nhất, giữ phím Ctrl + click 

vào layer mới này để tạo vùng chọn quanh tất cả các pixel trong layer đó. Một khi đã có 

vùng chọn này, bạn có thể giấu layer text hay xóa nó đi nếu muốn. 

Ấn Ctrl + Shift + I để đảo vùng chọn. 



 

Bước cuối cùng là fill vùng chọn với màu đen. Ctrl + D để bỏ vùng chọn. Kết quả là 

chúng ta có một design khá thú vị: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bài 5: Ghép ảnh & sử dụng brush 
Bởi duyeeyore 62 Phản hồi  

Chuyên mục: Cơ bản và Nội dung  

Tags: Cơ bản, Bài học, Ghép ảnh, Photoshop, Design 

Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tập ghép ảnh đơn giản, cũng như đi sâu thêm vào công cụ 

brush trong PS. Dưới đây là những hình ảnh sử dụng trong bài, hãy download về máy 

tính của bạn: 

Hình 1, Hình 2, Hình 3 

Tạo layer từ vùng chọn 

Mở hình ảnh đầu tiên ra: ảnh này có hai phần, khung tranh và hình của mấy chiếc vỏ ốc 

bên trong khung tranh. Chúng ta sẽ tìm cách tách khung tranh từ hình này ra một layer 

mới. 

http://hocps.wordpress.com/2008/07/31/bai-5-ghep-%e1%ba%a3nh-s%e1%bb%ad-d%e1%bb%a5ng-brush/
http://hocps.wordpress.com/author/duyeeyore/
http://hocps.wordpress.com/2008/07/31/bai-5-ghep-%e1%ba%a3nh-s%e1%bb%ad-d%e1%bb%a5ng-brush/#comments
http://vi.wordpress.com/tag/c%c6%a1-b%e1%ba%a3n/
http://vi.wordpress.com/tag/n%e1%bb%99i-dung/
http://vi.wordpress.com/tag/c%c6%a1-b%e1%ba%a3n/
http://vi.wordpress.com/tag/bai-h%e1%bb%8dc/
http://vi.wordpress.com/tag/ghep-%e1%ba%a3nh/
http://vi.wordpress.com/tag/photoshop/
http://vi.wordpress.com/tag/design/
http://zipser.nl/follow-the-painting/uploaded_images/green-snails-frame-770225.jpg
http://flickr.com/photos/mexxo/2368405091/sizes/o/
http://flickr.com/photos/95858531@N00/187776495/sizes/l/


 

Đây là một hình ảnh khá dễ tách, cả về hình dạng và màu sắc. Đơn giản nhất là sử dụng 

Marquee để tạo vùng chọn quanh bức tranh mấy chiếc vỏ ốc. Tuy nhiên bạn có thể sử 

dụng bất cứ công cụ tạo vùng chọn nào ưa thích của mình: 



 

Nếu vùng chọn lấn vào khung tranh một chút cũng không sao, khi đã hài lòng, Ctrl + 

Shift + I để đảo vùng chọn. Lúc này bạn đã có một vùng chọn quanh tất cả mọi thứ, trừ 

bức tranh vỏ ốc. Ấn Ctrl + J để tạo layer mới dựa trên vùng chọn. Nếu lúc này bạn tạm 

giấu hình nền đi, layer mới của chúng ta sẽ nhìn như sau: 



 

Tạm thời cứ để khung tranh tại đó, bây giờ hãy dùng Ctrl + N tạo một văn bản ảnh mới 

với diện tích 800 x 600 px. Chúng ta sẽ dùng hình ảnh này để làm nền cho khung tranh. 

Bây giờ hãy thử fill nền với một màu bất kì: 



 

Nhìn cũng ổn, nhưng thiếu thiếu cái gì đó. Sử dụng độc một mảng màu lớn không thay 

đổi thường dẫn đến hình ảnh rất phẳng và thiếu chiều sâu. Dĩ nhiên còn tùy mục đích 

thiết kế của bạn, trong trường hợp này tôi không hài lòng với màu nền quá đơn điệu thế 

này. Hãy ấn Alt + Ctrl + Z để quay trở lại trước khi fill màu. 

Giới thiệu: Gradient tool 

Ấn vào biểu tượng hoặc phím tắt G để chọn gradient tool. Công cụ này cho phép tạo 

những dải màu mượt theo hướng và hình dạng tùy chọn. Trong trường hợp này chúng ta 

sẽ chọn radial gradient, hãy ẩn vào icon ở phía trên bảng tùy chọn. 

Mặc định của công cụ gradient là chuyển màu từ foreground sang background. Để đổi 

màu hãy click vào trên bảng tùy chọn. Tại đây bạn có thể lựa chọn từ các 

bộ gradient có sẵn, hoặc tự tạo gradient với màu sắc và độ mượt riêng. 



 

Bạn có thể thấy ở mỗi đầu của dải màu trong bảng này có 2 biểu tượng , một ở phía 

trên, một ở phía dưới. Click vào icon này ở phía dưới sẽ hiện ra bảng màu cho bạn lựa 

chọn. Ở đây chúng ta sẽ dùng màu #830506 cho đầu trái và màu #370000 cho đầu phải. 

Khi đã chọn màu xong, ấn OK. 

Bây giờ, hãy click chuột và kéo từ góc trên của văn bản ảnh xuống góc dưới, bạn sẽ thấy 

dải màu xuất hiện như hình dưới: 



 

Sử dụng công cụ gradient làm màu nền của chúng ta có chiều sâu và ấm hơn rất nhiều. 

Quay trở lại với khung ảnh bạn vừa tách ra lúc nãy, dùng công cụ move tool (V) kéo 

layer khung ảnh đó vào ảnh nền chúng ta mới tạo ra này, rồi cùng free transform (Ctrl + 

T) thu nhỏ khung ảnh xuống một chút. Đặt tên cho layer này là ―Khung ảnh‖ 



 

Bây giờ hãy mở ảnh thứ hai của bài học này ra, và làm tương tự: dùng move tool (V) kéo 

vào, rồi free transform (Ctrl + T) cho nhỏ lại chút. Đặt tên là cho layer này là ―Ảnh‖. 



 

Hiện giờ nhìn bức ảnh có vẻ như đang nổi trên không trung chứ không nằm trong khung 

ảnh. Hãy nhớ lại bài 3 của chúng ta về thứ tự layer, layer nào nằm trên sẽ che khuất layer 

nằm dưới. Vì thế hãy dùng chuột kéo layer ―Ảnh‖ xuống bên dưới layer ―Khung ảnh‖ 

trong bảng layer: 



 

Bây giờ ảnh của chúng ta mới nhìn giống như nó đang nằm trong khung: 



 

Layer style 

Layer style là các hiệu ứng đặc biệt để áp dụng cho layer. Đây là một công cục cực kì 

mạnh (và tìm hiểu nó cũng khá vui), đặc biệt trong áp dụng cho các hiệu ứng text. Chúng 

ta sẽ áp dụng một trong những phổ biến nhất cho layer ―Khung ảnh‖: drop shadow 

Chọn layer ―Khung ảnh‖, ấn vào icon ở hàng dưới cùng của bảng layer, chọn drop 

shadows. Bạn sẽ thấy bảng layer style xuất hiện. Có nhiều cách để vào bảng này, bạn có 

thể click chuột vào phải layer cần áp dụng chọn blending options, hoặc vào Layer -> 

Layer style -> Blending options. 



 

Ở cột phía bên trái là các hiệu ứng có thể áp dụng cho layer, ở đây chúng ta chỉ cần chọn 

Drop Shadow. Cột bên phải là tùy chọn riêng cho từng hiệu ứng. Các bạn có thể sẽ bị 

choáng ngợp bởi quá nhiều tùy chọn. Nhưng đừng lo, =), với bài này tùy chọn mặc định 

không cần thay đổi. Drop shadow là hiệu ứng thả bóng cho layer 

Nếu bạn đang ở trong bảng tùy chọn của drop shadow, bạn có thể trỏ chuột vào văn bản 

ảnh và kéo, các bạn sẽ thấy bóng của layer xuất hiện theo con trỏ. Nếu bạn không thích 

dùng chuột có thể chỉnh vị trí của bóng bằng tùy chọn angle và distance. Chỉnh vị trí cho 

bóng khung ảnh hiện ra ở mép phải và mép dưới của layer cho phù hợp với hướng nguồn 

sáng. 



 

Giờ hãy giữ phím Ctrl và chọn cả hai layer ―Ảnh‖ và ―Khung ảnh‖ trong bảng layer. 

Dùng free transform (Ctrl + T) lật nghiêng hình sang trái một chút: 



 

Thêm một chút text và bạn đã hòan thành sản phẩm ghép ảnh của mình! 



 

Tiếp tục với bài học này, hãy mở ảnh thứ 3 của bài ra: 



 

Giới thiệu: History brush tool 

Công cụ này giống với công cụ brush, nhưng thay vì vẽ thêm vào hình, history brush vẽ 

lại ―quá khứ‖, nó vẽ lại hình ảnh trước khi bị thay đổi, cách tốt nhất để có một ý niệm về 

history brush là hãy thử dùng nó. 

Click vào icon hoặc phím tắt Y để chọn history brush. Trước khi có thể sử dụng, bạn 

phải thực hiện thay đổi gì đó với ảnh gốc đã. Ở đây chúng ta sẽ fill tòan bộ bức ảnh với 

màu trắng. Một khi đã fill bức ảnh với màu trắng, hãy dùng chuột thử vẽ một đường bằng 

history brush: 



 

Đây chính là ý của tôi khi tôi nói history brush ―Vẽ lại quá khứ‖. Chính vì chức năng rất 

đặc biệt này của nó chúng ta có thể sử dụng history brush để tạo ra một vài hiệu ứng rất 

thú vị. Giờ hãy dùng Alt + Ctrl + Z để quay trở về một bước. 

Tùy chọn brush 

Bây giờ bạn hãy click chuột phải để vào bảng tủy chọn của history brush. Tất cả các công 

cụ sử dụng brush như brush, history brush, eraser… đều sử dụng chung một bảng tùy 

chọn này. Click vào icon và chọn load bộ square brushes. Chọn một square brush bất 

kì nào đó. 

Sau đó, ấn F5 hoặc icon để vào bảng chức năng của brush. 



 

Ở đây tick vào ô Scattering trong cột bên trái, và chỉnh mức Scatter lên 500% – 600%. 

Với brush set như vậy, hãy dùng history brush bắt đầu tô. 



 

Bắt đầu tức góc trên bên trái, với size brush rất nhỏ, tô dần về góc dưới và tăng size brush 

lên dần. Các bạn có thể dùng phím tăt ―[" và "]‖ để tăng giảm size brush. 



 



 

Một hiệu ứng rất thú vị phải không =) Tùy chọn cho brush không chỉ hoạt động với 

history brush mà còn với tất cả các công cụ sử dụng brush trong PS. Hãy chuyển qua 

công cụ brush thường (B) , với tùy chọn y như vậy và màu trắng để vẽ thêm các ô trắng 

nhỏ trong hình: 



 

Lưu ý 

Tôi đã từng nhắc điều này một lần, nhưng sẽ nhắc lại: khi bạn tay đổi tùy chọn gì đó của 

công cụ trong PS, các thay đổi đó sẽ giữ nguyên, PS sẽ không tự chỉnh về mặc định. Nếu 

một công cụ không hoạt động như ý muốn của bạn, rất có thể trước đó bạn đã thay đổi gì 

đó trong tùy chọn của nó rồi. Nếu không biết nên làm gì cách tốt nhất là reset lại công cụ 

đó bằng các click chuột phải vào icon của công cụ ở phía bên trái của thanh tùy chọn và 

chọn reset. 

Còn trong trường hợp bạn đổi bộ brush như ở đây, để reset về bộ brush mặc định hãy 

click vào icon và chọn Reset brushes. 



 

Custom brush 

PS cho phép người sử dụng tự tạo brush riêng, và trên mạng có rất nhiều bộ brush rất đẹp 

bạn có thể download về. Ở đây chúng ta sẽ thử sử dụng một bộ Brush khá phổ biến, click 

vào đây để download. 

Để có thể sử dụng, bạn phải đặt file brush download vào trong thư mục Presets/Brushes 

của Photoshop. Sau đó bạn có thể Load bộ brush đó trong PS. 

Giờ hãy load bộ SS-Wings mà chúng ta vừa down, tạo một layer mới và thử vẽ lên văn 

bản ảnh: 

http://www.brushes.obsidiandawn.com/sets/wings.htm


 

Trên mạng có vô số bộ brush với đủ hình dáng phong cách khác nhau, thừa sức đáp ứng 

nhu cầu sáng tạo của tất cả mọi người =) 



 

Ở đây tôi đã thêm một chút text, một design khá bắt mắt phải không nào =) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bài 6: Chỉnh sửa ảnh 
Bởi duyeeyore 56 Phản hồi  

Chuyên mục: Cơ bản và Nội dung  

Tags: Cơ bản, Bài học, Ghép ảnh, Photoshop, Hiệu ứng 

Trong bài này chúng ta sẽ học về các kĩ thuật chính sửa ảnh trong Photoshop. Lần này có 

khá nhiều hình ảnh: 

Hình 1, Hình 2, Hình 3, Hình 4, Hình 5, Hình 6 

Vì sao cần phải chỉnh sửa ảnh? 

Nếu bạn đang thực hiện một dự án nào đó, chẳng hạn design một trang quảng cáo trên 

mặt tạp chí, thông thường bạn sẽ muốn sử dụng ảnh stock càng chất lượng càng tốt. 

Nhưng đôi lúc chúng ta không có sự lựa chọn, ví dụ như khi khách hàng đưa cho bạn một 

bức ảnh và yêu cầu bạn phải thực hiện design dựa trên bức ảnh đó chẳng hạn. Hoặc đơn 

giản là bạn muốn tự mình chỉnh sửa những bức ảnh chụp trong những chuyến đi chơi với 

bạn bè hoặc gia đình để in ra làm kỉ niệm. 

Đối với tôi, một bức ảnh đẹp là một bức ảnh rõ nét, màu sắc rõ ràng, tương phản tốt. 

Nhưng đáng tiếc thay không phải tất cả chúng ta đều là những nhà nhiếp ảnh chuyên 

nghiệp. Với loại camera số point and shoot phổ biến mà đa số mọi người sử dụng, nhiều 

khả năng là sẽ cho ra những bức ảnh không hoàn hảo. Trong trường hợp này bạn cần phải 

sử dụng đến Photoshop và kĩ năng chỉnh sửa ảnh (image adjustment) của mình. 

Trước khi chúng ta đi vào phần thực hành hãy nhớ một quy tắc: Chỉ chỉnh sửa những gì 

cần chỉnh sửa. Hãy nhìn thử vào bức ảnh này của Zemotion trên Deviant Art. Bản thân 

nó là một tác phẩm nghệ thuật hòan chỉnh, không có gì cần phải thay đổi. Đừng chữa lợn 

lành thành lợn què. Khi nhìn vào một bức ảnh hãy phân tích xem có điều gì không ổn 

không và nếu có thì điều đó là gì? Giữ thói quen này và dần dần bạn sẽ có khả năng chỉ 

nhìn qua một bức ảnh và biết rõ mình cần phải làm gì. 

Shadow/Highlight 

Hãy mở hình ảnh đầu tiên của bài ra: 

http://hocps.wordpress.com/2008/08/01/bai-6-ch%e1%bb%89nh-s%e1%bb%ada-%e1%ba%a3nh/
http://hocps.wordpress.com/author/duyeeyore/
http://hocps.wordpress.com/2008/08/01/bai-6-ch%e1%bb%89nh-s%e1%bb%ada-%e1%ba%a3nh/#comments
http://vi.wordpress.com/tag/c%c6%a1-b%e1%ba%a3n/
http://vi.wordpress.com/tag/n%e1%bb%99i-dung/
http://vi.wordpress.com/tag/c%c6%a1-b%e1%ba%a3n/
http://vi.wordpress.com/tag/bai-h%e1%bb%8dc/
http://vi.wordpress.com/tag/ghep-%e1%ba%a3nh/
http://vi.wordpress.com/tag/photoshop/
http://vi.wordpress.com/tag/hi%e1%bb%87u-%e1%bb%a9ng/
http://flickr.com/photos/mukerji/2257006354/sizes/l/
http://flickr.com/photos/beginasyouare/201221340/sizes/l/
http://flickr.com/photos/megamuffin4568/362031845/sizes/o/
http://flickr.com/photos/27058884@N08/2678840972/sizes/o/
http://flickr.com/photos/b_r_i_a_n_/2254093509/sizes/o/
http://flickr.com/photos/vleervlinder/2238972613/sizes/l/
http://zemotion.deviantart.com/art/Something-beautiful-59642354


 

Có điều gì không ổn trong bức ảnh này? Ảnh quá tối, hay nói cách khác là không đủ 

sáng. Trong nhiếp ảnh từ kĩ thuật gọi nó là underexpose. Tôi sẽ không đi sâu vào giải 

thích các chi tiết kĩ thuật ở đây, nhưng đây là một vấn đề khá phổ biến khi sử dụng các 

loại máy ảnh thông thường. 

Để giải quyết vấn đề này, vào Image -> Adjustments -> Shadow/Highlight. Bạn có thể 

kéo các thanh trượt để thấy hiệu quả. 



 

Đây là kết quả, bức ảnh sáng lên vừa đủ, và các chi tiết vốn lúc trước không thể nhìn thấy 

do ảnh quá tối đã dần hiện ra: 

 

Brightness/Contrast 



Giờ hãy mở bức ảnh thứ hai của bài, hãy thử tự phân tích xem bức ảnh này có vấn đề gì: 

 

Đối với tôi, màu sắc của bức ảnh này có vẻ nhợt nhạt, thiếu độ tương phản và thiếu chiều 

sâu. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề bằng cách vào: Image -> Adjustments -> 

Brightness/Contrast. Cũng giống như với Shadow/Highlight, bạn có thể kéo thanh trượt 

trên để chỉnh độ sáng/tối và thanh trượt dưới để chỉnh mức tương phản: 

 

Khi đã hài lòng, ấn OK. 



 

Chỉ một động tác nhỏ mà kết quả thật đáng ngạc nhiên. Tự nhiên bức ảnh nhìn có chiều 

sâu, màu sắc nhìn có sức sống, background và foreground rõ ràng hơn nhiều. 

Red eye: 

Mở bức ảnh thứ 3 của chúng ta ra, có lẽ tôi không cần phải nói các bạn cũng tự biết vấn 

đề ở đây là gì =) 





 

Đây gọi là hiện tượng mắt đỏ, hiện tượng này xảy ra khá phố biến. Bạn có biết rằng trong 

PS có một công cụ chuyên dùng để trị chứng mắt đỏ này không ? 

Click vào icon hoặc phím tắt J, sau đó chỉ cần click chuột vào hai con mắt đỏ. Voila! 





 

Hue/Saturation: 

Bạn đã bao giờ nhìn một chiếc áo và tự hỏi: nếu như nó màu xanh/vàng/đỏ thì có đẹp hơn 

không? Với PS chúng ta có thể biến bất cứ cái gì thành bất cứ màu gì bạn muốn. Hãy mở 

ảnh 4 của bài ra: 

 

Nếu bạn nhớ bài học về vùng chọn của chúng ta: nếu như có một vùng chọn, tất cả những 

thay đổi bạn thực hiện trong PS sẽ chỉ ảnh hưởng tới vùng chọn đó. Điều này cũng áp 

dụng với tất cả những chức năng chỉnh sửa (adjustments) mà chúng ta đang học sử dụng. 

Ở đây chúng ta muốn đổi màu chiếc áo polo này, vì vậy việc trước tiên là tạo một vùng 

chọn quanh chiếc áo. Bạn có thể sử dụng bất cứ công cụ tạo vùng chọn ưa thích nào của 

mình: 



 

Nếu bạn sử dụng Photoshop CS3, lúc này bạn có thẻ vào chức năng refine edge để chỉnh 

cho vùng chọn của mình thật chính xác. Như hình ở dưới, khi nhìn vùng chọn của mình 

trên nền đen, tôi thấy mình đã chọn thừa ra ngòai một chút, vì thế tôi kéo thanh 

Contract/Expand về bên trái để rút gọn vùng chọn của mình một chút: 



 

Khi đã hài lòng với vùng chọn, bạn ấn OK. Vào Image -> Adjustments -> 

Hue/Saturation hoặc phím tắt Ctrl + U. 



 

Bất cứ ai đã học qua về phối màu đều biết màu sắc có 3 tính chất: Hue (sắc), Saturation 

(độ đậm nhạt) và Light/Darkness (độ sáng tối). Trong bảng này chúng ta có thể điều 

chỉnh 3 tính chất đó của màu sắc. Hãy thử nghiệm với các thanh trựơt để có ý niệm về 

chức năng của chúng. Khi hài lòng ấn OK. 



 

Nếu bạn ghi nhớ vùng chọn ở trên, lần sau quay trở lại bạn có thể load vùng chọn và đổi 

màu áo tiếp nếu muốn. 

Như tôi nói, sử dụng chức năng này chúng ta có thể đổi màu của bất cứ cái gì thành bất 

cứ màu gì. Bạn có thể tạo ra những hình ảnh kì lạ chẳng hạn như: 



 

Hoặc 



 

Ảnh gốc của hai hình trên ở đây và đây. 

Đổi tranh màu thành tranh trắng đen 

Hãy mở hình 5 bài ra: 

http://flickr.com/photos/meirionmatthias/498637278/sizes/o/
http://flickr.com/photos/haani/444887865/sizes/m/


 



Trong Photoshop có nhiều cách để chuyển từ ảnh màu sang ảnh trắng đen. Bạn có thể vào 

Image -> Adjustments -> Desaturate (phím tắt Shift + Ctrl + U) hoặc vào Image -> 

Mode -> Grayscale. Kết quả sẽ ra thế này: 



 

Đúng là một bức ảnh trắng đen, nhưng nó lại rơi vào trường hợp của bức ảnh thứ hai: 

màu sắc kém tương phản, thiếu trọng tâm. Một bức ảnh trắng đen đẹp trước hết là phải có 



độ tương phản cao. Nếu bạn sử dụng cách trên, PS tự động chuyển ảnh từ màu thành 

trắng đen mà không cho người sử dụng lựa chọn điều chỉnh gì cả. Vì vậy chúng ta sẽ sử 

dụng cách khác. Dùng Ctrl + Alt + Z để quay trở lại trước khi đổi màu. 

Vào Image -> Adjustments -> Black and White. Nếu bạn không sử dụng Photoshop 

CS3 sẽ không có chức năng này, Trong trường hợp đó bạn có thể dùng Image -> 

Adjustments -> Channel Mixer và tick vào ô Monochrome, chức năng tương tự nhưng 

ít linh họat hơn. 

 

Ở đây kéo các thanh trượt Reds, Yellows, Greens, Cyans… sẽ thay đổi độ sáng tối của 

màu sắc tương ứng trong tranh. Trong Photoshop CS3 bạn có thể trỏ chuột trực tiếp vào 

văn bản ảnh và kéo thể thay đổi độ sáng tối của mảng màu tương ứng. Hãy tự thử nghiệm 

một lúc, cố gắng tạo ra một hình ảnh tương phản cao: 



 

Nếu vẫn chưa hài lòng, sau khi sử dụng Black and White bạn có thể mở Level (Image -> 

Adjustments -> Levels hoặc Ctrl + L) và chỉnh độ sáng tối thêm nữa. 



Hãy thử so sánh hai bức tranh trắng đen thực hiện bằng hai cách. Sử dụng cách sau linh 

họat hơn và cho phép ta tạo ra những bức ảnh trắng đen ấn tượng hơn rất nhiều =) 

Project time! 

Bây giờ chúng ta sẽ dùng những từ đã học từ đầu đến giờ để thực hiện một design khá vui 

=). Hãy mở ảnh 6 của bài ra: 





 

Chúng ta có một chú mèo dễ thương đang nằm ngủ trên tờ báo. Ấn Ctrl + J để copy ảnh 

thành một layer mới, đặt tên layer này là ―Ảnh mèo‖. Dùng free transform (Ctrl + T) thu 

nhỏ hình ảnh lại vừa với tờ báo, lật nghiêng sang phải một chút: 

 

Vào Edit -> Transform -> Distort, kéo các mép của layer ra sao cho càng gần tương 

ứng như ảnh được in trên mặt báo càng tốt. 



 

Vào Edit -> Transform -> Warp, lúc này sẽ xuất hiện một khung tương tự như cái lưới. 

Dùng chuột kéo các điểm mốc để uốn mép sao cho hợp với mép tờ báo: 





 

Giới thiệu: Burn tool 

Vào icon hoặc phím tắt O để chọn Burn tool. Công cụ này họat động như một brush 

và chức năng của nó là làm tối màu những vùng được tô. Giảm size brush đến mức vừa 

nhỏ, rồi tô qua ảnh để giả tạo bóng của mép gấp tờ báo: 





 

Ảnh trong báo không thể nét như ngòai nên vào Image -> Adjustments -> 

Hue/Saturation và Image -> Adjustments -> Brightness/Contrast chỉnh cho ảnh trên 

mặt báo mờ đi. 





 

Chúng ta vừa có hình chú mèo ngủ bên trong hình chú mèo 

ngủ =D. Nhưng chưa hết, bây gờ hãy copy layer “Ảnh mèo” và 

lặp lại các bước trên trong hình ảnh nhỏ hơn. Lại lặp lại bước 

đó thêm 2 lần nữa. Kết quả cuối cùng là đây: 





Bài 7: Hiệu ứng ảnh với Blending mode 
Bởi duyeeyore 33 Phản hồi  

Chuyên mục: Cơ bản và Nội dung  

Tags: Cơ bản, Bài học, Ghép ảnh, Photoshop, Hiệu ứng, Design 

Bài ngày hôm nay sẽ khá là ngắn gọn, do bây giờ là tối thứ 6 và tôi đang khá lười, nhưng 

chủ yếu là chúng ta cover hết đề tài của ngày hôm nay =). Trong bài này chúng ta sẽ học 

làm quen với các chế độ họa trộn (Blending modes), cũng như thực hiện một design 

mang phong cách Las Vegas ở cuối bài XD. 

Hình 1, Hình 2. Hình 3, Hình 4 

Tô màu một bức ảnh trắng đen 

Ở cuối bài trước, chúng ta đã học các biến một bức ảnh màu thành ảnh trắng đen. Bây giờ 

chúng ta sẽ tìm cách làm điều ngược lại: tô màu cho một bức ảnh trắng đen. Hãy mở hình 

1 của bài ra: 

http://hocps.wordpress.com/2008/08/02/bai-7-blending-modes/
http://hocps.wordpress.com/author/duyeeyore/
http://hocps.wordpress.com/2008/08/02/bai-7-blending-modes/#comments
http://vi.wordpress.com/tag/c%c6%a1-b%e1%ba%a3n/
http://vi.wordpress.com/tag/n%e1%bb%99i-dung/
http://vi.wordpress.com/tag/c%c6%a1-b%e1%ba%a3n/
http://vi.wordpress.com/tag/bai-h%e1%bb%8dc/
http://vi.wordpress.com/tag/ghep-%e1%ba%a3nh/
http://vi.wordpress.com/tag/photoshop/
http://vi.wordpress.com/tag/hi%e1%bb%87u-%e1%bb%a9ng/
http://vi.wordpress.com/tag/design/
http://flickr.com/photos/cype_applejuice/2110651638/sizes/l/
http://flickr.com/photos/thomashawk/132574958/sizes/l/
http://www.stockvault.net/Flowers_g8-Flowers_p8315.html
http://flickr.com/photos/100kr/152933309/sizes/l/




 

Việc đầu tiên là tạo một layer mới. Ctrl + Shift + N để tạo một layer, đặt tên là ―Màu‖. 

Giờ hãy dùng công cụ Brush (phím tắt B), chọn một màu xanh lam đậm vào bắt đầu tô 

màu lên layer mới: 





 

Chúng ta vừa tô màu cho bức ảnh, nhưng đồng thời cũng làm mất hết tất cả các chi tiết 

trên vùng được tô. 

Giới thiệu: Blending Mode 

Blending mode tức chế độ hòa trộn là cách các layer tương tác với nhau. Blending mode 

mặc định của một layer là normal, khi ta thay đổi chế độ hòa trộn của một layer cũng tức 

là thay đổi cách layer đó tương tác với layer ở bên dưới nó. 

Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi blending mode của layer ―Màu‖. Chọn vào layer ―Màu‖, ở 

phía trên của bảng layer, ngay bên cạnh mức Opacity là một drop down menu nơi bạn có 

thể chọn các chế độ hòa trộn khác nhau. Hãy đổi chế độ hòa trộn của layer ―Màu‖ thành 

Overlay.  

Bây giờ ảnh của chúng ta sẽ nhìn như sau: 





 

Giờ bạn có thể dùng brush tiếp tục tô tòan bộ áo khoác của ông cụ mà không sợ làm mất 

bất cứ chi tiết nào, chừng nào chế độ hòa trộn của layer ―Màu‖ vẫn là Overlay. 





 

Đây là một kĩ thuật rất phổ biến trong phục chế ảnh cũ. Hãy thử tô mỗi thứ trên một layer 

khác nhau và save hình ảnh dưới dạng PSD. Về sau khi bạn mở lại hình ảnh, nếu khi 

khách hàng đổi ý (và khách hàng luôn đổi ý) rằng chiếc áo thực ra màu nâu thì bạn chỉ 

việc vào layer tương ứng và đổi màu. 

Giờ hãy mở hình ảnh tiếp theo của chúng ta: 

 

Chúng ta sẽ biến bức ảnh này thành ra chỉ có 2 màu: đen và trắng. Để làm điều đó vào 

Image -> Adjustments -> Threshold và điều chỉnh thanh trượt đến khi vừa ý: 



 

Kết quả như sau: 

 

Giờ hãy mở hình ảnh thứ 3 của bài ra: 



 

Dùng công cụ move tool (V) kéo hình ảnh này vào bức ảnh đen và trắng của chúng ta. 

gọi nó là layer ―Hoa‖. Đổi chế độ hòa trộn của layer ―Hoa‖ thành Screen. 



 

Một hiệu ứng thật đẹp phải không. Sở dĩ tôi chuyển bức ảnh cô gái thành màu trắng đen 

là để giải thích về cách hoạt động của các chế độ hòa trộn. Chẳng hạn trong trường hợp 

này các bạn có thể thấy là chế độ hòa trộn Screen cho phép màu xuất hiện ở những vùng 

màu tối và chắn màu ở những vùng màu sáng. Các độ chế hòa trộn nằm dưới mục 

Lighten thường có xu hướng làm sáng tranh. 

Giờ hãy mở hình 4 của chúng ta: 



 

Làm tương tự như trên, dùng move tool (V) kéo vào ảnh cô gái, đặt tên layer là ―Cát‖. 

Hãy chuyển chế độ hòa trộn của ―Cát‖ thành Multiply: 



 

Các bạn có thể thấy là Multiply làm chính xác đều ngược lại: cho màu xuất xuất hiện ở 

các vùng sáng và để yên những vùng tối. Các chế độ hòa trộn nằm dưới mục Darken 

có xu hướng làm tối tranh. 

Sử dụng Blending modes một cách sáng tạo có thể giúp bạn tạo những design cực kì thú 

vị. Ở đây đã thêm một chút text: 



 

Project time! 

Ctrl + N để tạo một văn bản ảnh mới, 500 x 500 px. Sử dụng công cụ gradient (G), chọn 

radial gradient với hai màu #2f2520 và #1e1916 để tạo một hình nền như sau: 



 

Sử dụng type tool (T) và với font chữ Evanescent, màu đen tôi type ra một chữ V lớn: 



 

Tôi copy layer chữ V lớn và lật ngược nó lại: 



 

Đổi chế độ hòa trộn của cả hai chữ V thành Overlay và giảm mức Opacity của cả hai 

xuống còn khoảng 50% 



 

Ctrl + Shift + N tạo một layer mới, sử dụng shape tool (phím tắt U), chọn icon ở trên 

thanh tùy chọn để shape tự động chuyển thành pixel khi thả chuột. Chúng ta sẽ tạo một 

shape hình chữ nhật góc tròn  



 



Ctrl + Shift + N tạo một layer mới nữa. Vào custom shape, chọn hình dạng con tép, nhớ 

giữ phím Shift khi kéo chuột để giữ tỉ lệ dài rộng của hình dạng. Dùng màu đen: 

 

Vào Layer -> Layer style -> Blending options, chúng ta sẽ áp dụng vài hiệu ứng cho 

hình con tép này. 

Trong bảng blending options, tick vào ô Gradient Overlay. Chỉnh angle thành 45 độ. 

Tick vào ô Stroke, giảm size xuống còn 1px. đổi color thành màu đen. 



 

Giờ tôi dùng free transform (Ctrl + T) thu nhỏ con tép lại. Đồng thời dùng một font chữ 

khác tạo ra hai chữ A: 



 

Bây giờ các bạn có thể merge cách layer tạo thành lá bài lại với nhau thành một layer. 

Vào Layer -> Layer Styles -> Blending Options của layer đó, tick vào Stroke, giảm 

size xuống 1 px và chọn màu đen. Vào Edit -> Transform -> Distort và kéo các điểm 

mốc điều chỉnh sao cho lá bài nhìn như đang lật nghiêng: 



 



Sử dụng cách tương tự, tôi tạo ra thêm 2 lá bài nữa: 

 

Và thêm một chút text, design Las Vegas của chúng ta đã hòan thành, thật đơn giản phải 

không =) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bài 8: Các bộ lọc & ghép ảnh sáng tạo 

Bởi duyeeyore 37 Phản hồi  

Chuyên mục: Cơ bản và Nội dung  

Tags: Cơ bản, Bài học, Ghép ảnh, Photoshop, Hiệu ứng 

Trong bài hôm nay chúng ta sẽ học về các bộ lọc (Filter) trong Photoshop, cũng như thực 

hành một bức ghép ảnh sáng tạo ở cuối bài. 

Hình 1, Hình 2, Hình 3, Hình 4, Hình 5, Hình 6 

Filter 

Filter là các bộ lọc cho phép áp dụng các hiệu ứng đặc biệt lên ảnh. Để sử dụng filter cho 

một văn bản ảnh, bạn chỉ cần click vào Filter trên thanh tùy chọn chung ở phía trên cùng, 

và chọn hiệu ứng mong muốn. 

Hãy mở ảnh 1 của bài ra: 

 

http://hocps.wordpress.com/2008/08/04/bai-8-ghep-%e1%ba%a3nh-sang-t%e1%ba%a1o-cac-b%e1%bb%99-l%e1%bb%8dc/
http://hocps.wordpress.com/author/duyeeyore/
http://hocps.wordpress.com/2008/08/04/bai-8-ghep-%e1%ba%a3nh-sang-t%e1%ba%a1o-cac-b%e1%bb%99-l%e1%bb%8dc/#comments
http://vi.wordpress.com/tag/c%c6%a1-b%e1%ba%a3n/
http://vi.wordpress.com/tag/n%e1%bb%99i-dung/
http://vi.wordpress.com/tag/c%c6%a1-b%e1%ba%a3n/
http://vi.wordpress.com/tag/bai-h%e1%bb%8dc/
http://vi.wordpress.com/tag/ghep-%e1%ba%a3nh/
http://vi.wordpress.com/tag/photoshop/
http://vi.wordpress.com/tag/hi%e1%bb%87u-%e1%bb%a9ng/
http://flickr.com/photos/bukutgirl/206733063/sizes/l/
http://flickr.com/photos/essjay/375349881/sizes/l/
http://flickr.com/photos/rogerlynn/83087503/sizes/o/
http://flickr.com/photos/nicholas_t/293413649/sizes/l/
http://flickr.com/photos/gen3chip/2142519384/sizes/l/
http://flickr.com/photos/hotair2112/113224424/sizes/l/


Các hiệu ứng mà Filter có thể tạo ra cực kì đa dạng, và bạn có thể áp dụng bao nhiêu bộ 

lọc lên một bức ảnh cũng được. Để xem preview tác dụng của phần lớn các bộ lọc này, 

bạn có thể vào Filter -> Filter Gallery. Tại đây bạn cũng có thể thử áp dụng nhiều bộ lọc 

khác nhau để xem hiệu quả trên ảnh: 

 

Hãy tự thử nghiệm với các bộ lọc để có một ý niệm cơ bản về chức năng của chúng. Dưới 

đây là vài ảnh ví dụ về các hiệu ứng mà Filter có thể tạo ra: 



 



 

Bây giờ, chúng ta sẽ thử sử dụng Filter để làm nét ảnh. 

Làm nét ảnh 

Trong Photoshop có nhiều cách để làm nét (sharpen) ảnh của bạn. Bản thân PS cũng có 

một vài bộ lọc riêng dùng để làm nét ảnh (Filter -> Sharpen). Ở đây, tôi sẽ dạy bạn cách 

làm nét ảnh bẳng bộ lọc High Pass. 

Hãy mở ảnh 2 của bài ra: 



 

Đây là một bức ảnh đẹp, xong các chi tiết trên mặt sóng cũng như trong các đám mây 

không được rõ nét lắm. Để bắt đầu làm nét ảnh, trước hết hãy tạo copy ảnh nền bằng Ctrl 

+ J. Nếu bạn không copy ảnh nền thì chúng ta sẽ không thể thực hiện hiệu ứng này được. 

Một khi đã copy ảnh nền, hãy chọn layer mới copy và vào Filter -> Other -> High Pass 

và điền thông số như ý muốn: 



 

Ở đây chúng ta muốn chỉnh hiệu ứng sao cho các nét của các chi tiết thật rõ. Ở đây tôi 

thấy mức 5 px là ổn. Khi hài lòng ấn OK. Bây giờ hãy biến layer thành trắng đen bằng 

Shift + Ctrl + U. 



 

Bước cuối cùng là đổi chế độ hòa trộn của layer copy thành Overlay. Giảm mức Opacity 

của layer xuống một chút nếu thấy hiệu ứng quá mạnh: 



 

Đây là kết quả. Mới nhìn qua thì nó có vẻ như chẳng khác gì bức ảnh đầu tiên, nhưng hãy 

thử tự so sánh ảnh gốc và kết quả. Bạn cũng có thể click vào icon hình con mắt để tạm 

giấu layer copy đi, bạn sẽ thấy một sự khác biệt lởn trong độ nét của hai hình ảnh. 

Biến một bức ảnh mới thành ảnh cũ 

Đây là một kĩ thuật khá đơn giản tôi học được ở Kelby Training, ở đây tôi có tự thay đổi 

nó một chút. Hãy mở ảnh 3 bài ra: 



 

Bước đầu tiên của chúng ta là vào Image -> Adustment -> Black and White. Hãy tick 

vào ô Tint ở phía dưới và kéo các thanh trượt cho đến khi vừa ý. 



 

Ngay lập tức chúng ta có hình ảnh như dưới: 



 

(Đối với các bạn không có phiên bản Photoshop CS3, sẽ không có chức năng này. Các 

bạn có thể dùng Ctrl + Shift + U để biến ảnh thành đen trắng, rồi vào Image -> 

Adjustments -> Hue/Saturation và tíck vào ô Colorize ở góc dưới. Lúc này các bạn có 

thể kéo các thanh trượt cho đến khi ra kết quả tương tự.) 

Bước tiếp theo là làm tối các góc ảnh, vào Filter -> Distort -> Lens Correction. 



 

Ở đây các bạn có thể kéo thanh trượt Amount dưới mục Vignette để làm tối các góc của 

ảnh. Ấn OK khi vừa ý. Kết quả như sau: 



 

Để làm hiệu ứng này tự nhien hơn, tôi dùng Burn tool (O) tiếp tục dùng chuột làm tối các 

mép hơn nữa: 



 

Một tấm ảnh cũ không thể nét như ảnh mới, vì thế chúng ta sẽ làm nhòe ảnh một chút. 

Vào Filter -> Blur -> Gaussian Blur. 



 

Điền thông số càng lớn thì ảnh sẽ càng nhòe. Ở đây tôi chỉ muốn ảnh nhòe đi 0.5 px. 



 

Kế tiếp, hãy dùng Ctrl + Shift + N một layer mới, chọn layer đó. Ấn phím D để chuyển 

màu background và foreground về mặc định. Sau đó đổi màu foreground thành một màu 

nâu vàng tối nào đó. Sở dĩ phải làm vậy vì chúng ta sắp sử dụng bộ lọc Clouds, bộ lọc 

này sử dụng màu của background và foreground để tạo hiệu ứng. 

Vào Filter -> Render -> Clouds. 



 

Tiếp tục vào Filter -> Blur -> Motion Blur, chúng ta sẽ sử dụng bộ lọc này để tạo ra các 

dài màu dọc màu trắng và nâu. 



 

Chỉnh Angle thành 90 độ để góc hiệu ứng chạy dọc, Distance là 999 px. Ấn OK. 



 

Giờ hãy đổi chế độ hòa trộn của layer thành Overlay. Giảm mức Opacity nếu thấy hiệu 

ứng quá mạnh. 



 

Một bước cuối cùng, các bạn có thể vào trang này để download bộ Brush paper damage. 

Load bộ brush trong PS, chọn màu trắng và thêm hình vệt rách này: 

http://www.adobe.com/cfusion/exchange/index.cfm?event=extensionDetail&extid=1040452


 

Chúng ta vừa chuyển một bức ảnh mới thành một bức ảnh chụp từ thế kỉ trước =) 

Project time! 

Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những gì đã học để thực hiện một bài ghép ảnh sáng tạo. Mở 

ảnh 4 của bài ra: 



 

Đây là một bức ảnh khá đẹp, song chúng ta sẽ làm cho nó lung linh hơn một chút. Bước 

đầu tiên là copy ảnh nền bằng Ctrl + J. Một lần nữa bạn phải thực hiện bước này thì 

chúng ta mới có thể tạo hiệu ứng mong muốn. 

Một khi đã copy layer nền, chọn layer copy và Ctrl + Shift + U để biến nó thành ảnh 

trắng đen, đồng thời vào Filter -> Blur -> Gaussian Blur làm nhòe ảnh đi một chút. 



 

Đổi chế độ hòa trộn của layer copy thành Overlay và giảm mức Opacity xuống một chút. 



 

Kết quả là chúng ta có một hình ảnh tương phản hơn và có vẻ mờ ảo hơn ảnh gốc. Các 

bạn có thể click vào hình lớn hoặc icon để so sánh ảnh trước và sau hiệu ứng. 

Bước tiếp theo hãy mở hình 5 của bài ra: 



 

Đây là một hình ảnh cực kì dễ tách, sử dụng công cụ tạo vùng chọn yêu thích của bạn để 

chọn mặt trăng: 



 

Khi đã hài lòng với vùng chọn, dùng công cụ move (V) kéo hình ảnh mặt trăng vào ảnh 

nền của chúng ta. Gọi layer này là ―mặt trăng‖. 



 

Đổi chế độ hòa trộn của layer ―Mặt trăng‖ thành Screen, dùng free transform (Ctrl + T) 

thu nhỏ layer lại một chút, cũng như chuyển nó ra giữa: 



 

Copy layer ―Mặt trăng‖, dùng free transform (Ctrl + T) thu nhỏ lại chút và tạo ra một 

mặt trăng thứ hai. Nhớ xoay mặt trăng thứ hai này một chút để nó không nhìn giống y hệt 

như mặt trăng lớn. 



 

Dùng công cụ Eraser (E), tẩy bớt phần dưới của hai layer mặt trăng đi sao cho nhìn như 

mặt trăng bị mây che khuất. 

Chú ý là các bạn có thể giảm mức opacity của hai layer mặt trăng để làm chúng nhìn 

giống thật hơn chút, trong bài này tôi giữ nguyên mức opacity ở 100 % để hình ảnh được 

rõ ràng. 



 

Chọn layer ―Mặt trăng‖, vào Image -> Adjustments -> Color Balance. Kéo các thanh 

trượt để đổi màu mặt trăng này thành đỏ: 

 



Kết quả như đây: 

 

Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng layer style cho mặt trăng. Vào Layer -> Layer styles -> 

Blending options và tick vào ô Outer Glow để chọn hiệu ứng phát sáng. 



 

Trong bảng tùy chọn phía phải các bạn có thể thay đổi màu sắc, mức độ phát sáng theo ý 

muốn. Khi hài lòng ấn OK. Áp dung Outter Glow cho cả hai mặt trăng. 



 

Giờ hãy mở ảnh 6 của bài ra: 





 

Làm tương tự như với hình mặt trăng, tạo vùng chọn quanh hình khinh khí cầu rồi dùng 

move tool (V) kéo nó vào ảnh nền. Sau đó bạn có thể dùng free transform (Ctrl + T) để 

thu nhỏ layer khinh khí cầu: 

 

Chọn layer Khinh khí cầu, vào Edit -> Transform -> Flip Horizontal để đảo hình theo 

chiều ngang cho phù hợp với hướng nguồn sáng. Đồng thời các bạn có thể vào Image -> 

Adjustments -> Color Balance và Image -> Adjustment -> Brightness/Contrast để 

chỉnh sửa màu của khinh khí cầu sao cho phù hợp với ánh sáng của ảnh nền. 

Khi đã hài lòng dùng free transform (Ctrl + T) thu nhỏ hình ảnh hơn nữa: 



 

Copy layer khinh khí cầu 3 lần. Dùng free transform (Ctrl + T) tạo thành các kích cỡ lớn 

nhỏ khác nhau. Vào Image -> Adjustments -> Hue/Saturation để thay đổi màu sắc 

khác nhau cho từng chiếc khinh khí cầu. Kết quả là đây, một bức ghép ảnh sáng tạo đơn 

giản nhưng khá thú vị. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bài 9: Mask – trang điểm bằng Photoshop 

Bởi duyeeyore 57 Phản hồi  

Chuyên mục: Cơ bản và Nội dung  

Tags: Cơ bản, Bài học, Photoshop, Hiệu ứng, Retouch 

Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một trong những chức năng quan trọng và hữu ích 

nhất của Photoshop: Mask, cũng như bắt đầu học cách ―trang điểm‖ (retouch) bằng một 

vài công cụ đơn giản. 

Hình 1, Hình 2, Hình 3, Hình 4, Hình 5 

Khái niệm: Mask 

Mask có nghĩa là ―mặt nạ‖. Trong Photoshop bạn có thể đeo ―mặt nạ‖ cho layer để cho 

phép hiện/ẩn những gì bạn muốn trên layer đó. 

Hãy mở hình 1 của bài ra: 

http://hocps.wordpress.com/2008/08/06/bai-9-mask-trang-di%e1%bb%83m-b%e1%ba%b1ng-photoshop/
http://hocps.wordpress.com/author/duyeeyore/
http://hocps.wordpress.com/2008/08/06/bai-9-mask-trang-di%e1%bb%83m-b%e1%ba%b1ng-photoshop/#comments
http://vi.wordpress.com/tag/c%c6%a1-b%e1%ba%a3n/
http://vi.wordpress.com/tag/n%e1%bb%99i-dung/
http://vi.wordpress.com/tag/c%c6%a1-b%e1%ba%a3n/
http://vi.wordpress.com/tag/bai-h%e1%bb%8dc/
http://vi.wordpress.com/tag/photoshop/
http://vi.wordpress.com/tag/hi%e1%bb%87u-%e1%bb%a9ng/
http://vi.wordpress.com/tag/retouch/
http://flickr.com/photos/forgotever/2355809306/sizes/o/
http://flickr.com/photos/ksawyer/2560964201/sizes/l/
http://flickr.com/photos/gorgeoux/2334608277/sizes/l/
http://flickr.com/photos/jazamarripae/2738450250/sizes/l/
http://flickr.com/photos/anyhoo/130151209/sizes/l/


 

Ctrl + J để copy ảnh nền. Đặt tên cho layer copy là ―Mèo copy‖. Biến ―Mèo copy‖ thành 

một bức ảnh đen trắng (Xem bài 6 để biết cách biến ảnh màu thành ảnh đen trắng) 



 

Bây giờ chúng ta sẽ ―đeo mặt nạ‖ cho layer ―mèo copy‖. Để áp dụng mask các bạn chọn 

layer đó và click vào icon ở phía dưới cùng của bảng layer. Lúc này bên cạnh layer 

―mèo copy‖ sẽ xuất hiện một ô trống như sau: 



Ô trống đó chính là Mask. Trong bảng thumbnail các 

bạn có thẻ thấy tòan bộ ô chữ nhật mask là màu trắng. Giữ phím Alt và click vào ô trống 

đó sẽ hiện ra hình lớn của tòan bộ mask. Click lại vào layer ―mèo copy‖ sẽ trở lại bình 

thường. 

Trong Mask, màu trắng là phần được hiện ra, phần không có mặt nạ. Còn màu đen là 

phần bị che đi, phần ―mặt nạ‖. Nếu bạn không hiểu tôi đang nói gì, chớ chùn bước =), cứ 

tiếp tục làm theo bài học và bạn sẽ hiểu. 

Lúc này hãy chắc chắn rằng bạn đang chọn vào ô chữ nhật Mask chứ không phải là bản 

thân layer mèo copy. Khi chọn vào ô chữ nhật mask các bạn sẽ thấy có một khung nhỏ 

xuất hiện xung quanh như ở hình trên, đó là dấu hiệu bạn đang ở đúng nơi đúng chỗ. 

Chọn một brush màu đen và bắt đầu tô lên con mèo. Các bạn sẽ thấy màu sắc dần dần 

hiện ra. Tô tòan bộ con mèo. Nhớ là các bạn phải đang tô lên mask chứ không phải là 

lên layer “mèo copy”, nếu không các bạn sẽ chỉ thấy vệt brush đen xuất hiện trên hình 

mà thôi. 

(Nếu lỡ tô vào vùng không mong muốn, các bạn chỉ cần đổi brush thành màu trắng và tô 

lại.) 



 

Tại sao chúng ta có hiệu ứng này? Như tôi đã nói ở trên, trong mask màu trằng là phần 

hiện ra, màu đen là phần bị che đi. Khi chúng ta dùng brush tô màu đen lên mask, chúng 

ta đã che đi những phần được tô, và vì bị che đi nên layer dưới -tức ảnh nền- hiện ra. 



Nếu bạn gữ phím Alt và click vào ô mask sẽ thấy hình như sau: 

 

Các bạn có thể thấy những vùng màu đen trên mask -mà chúng ta tô vào- che layer đi, do 

thế màu sắc xuất xuất hiện ở đó thực ra là màu của layer nằm bên dưới. 



Bây giờ hãy chọn mask của layer ―mèo copy‖ và fill tòan bộ với màu đen -> toàn bộ 

layer bị ―mặt nạ‖ che khuất -> các bạn sẽ nhìn thấy tòan bộ ảnh nền. Ngược lại, fill mask 

với màu trắng và chúng ta sẽ không nhìn thấy chút gì của ảnh nền. 

Giờ nếu như thay vì sử dụng brush tô lên mask, tôi dùng công cụ gradient (G), kéo một 

dải màu từ trắng sang đen ngang qua mask: 



 



Chúng ta có một hiệu ứng chạy mượt từ có màu sang trắng đen. Để hiểu rõ hơn hãy giữ 

phím Alt và click vào mask, bạn sẽ thấy: 

 



Tương ứng với dải gradient, những vùng màu đen bị che hòan tòan, vì thế ảnh nền ở bên 

dưới hiện ra hoàn tòan -> những vùng đó có màu. Những vùng màu trắng không bị che, 

cho nên chúng ta chỉ nhìn thấy layer ―mèo copy‖ -> những vùng đó là không có màu. 

Còn những vùng xám ở giữa chỉ giấu đi một phần của layer, màu xám càng tối thì giấu 

càng nhiều, màu xám càng nhạt thì giấu càng ít-> nên chúng ta mới có một dải chạy từ có 

màu đến không màu mượt như vậy. 

Sử dụng mask là một cách làm việc rất hiệu quả, giúp bạn tiết kiệm thời gian, bảo vệ ảnh 

gốc, cũng như tạo ra rất nhiều hiệu ứng thú vị. 

Giả lens focus: 

Nếu các bạn nhìn các bức ảnh đăng trên tạp chí, sách báo, quảng cáo nhiều khả năng là sẽ 

thấy hình nhân vật chính (người, đồ vật, động vật…) trong ảnh bao giờ cũng rất rõ nét, 

còn nền xung quanh ở phía xa thì mờ mờ. Chính do lens focus (nói nôm na: tiêu điểm 

ống kính) của các máy ảnh SLR đắt tiền nên mới có hiệu ứng này. Nó làm nhân vật chính 

(người, đồ vật, động vật…) nổi bật lên trong ảnh. 



Giờ chúng ta có thể sử dụng Mask để giả hiệu ứng lens focus. Hãy mở ảnh 2 của bài: 

 

Đây là một bức ảnh đẹp, xong vì cái gì cũng quá rõ nét đâm nhân vật chính là cô bé lại 

không được nổi bật. Bước đầu tiên của chúng ta là: bôi nhòe mọi thứ. 

Trước hết, hãy copy ảnh nền bằng Ctrl + J. Chọn layer mới copy và vào Filter -> Blur -

> Lens Blur. Các bạn có thể tùy chỉnh các thông số nếu muốn, tôi chỉ giữ nguyên mặc 

định rồi ấn ok: 



 

Bước tiếp theo là làm cho foreground (foreground tức là phần ảnh ở gần mắt người xem 

nhất, ngược lại background là phần ảnh ở xa mắt người xem nhất) rõ nét lên. Giờ click 

vào icon ở phía dưới cùng của bảng layer để áp dụng mask cho layer này. Dùng 

gradient tool từ đen sang trắng, kéo một đường ngắn từ dưới ảnh lên. (một lần nữa, hãy 

chắc chắn rằng các bạn đang chọn cái mask chứ không phải là bản thân layer) 



 

Các bạn có thể thầy phần foreground (trong trường hợp này, phần dưới của ảnh) rõ nét 

trở lại, mờ dần về phía sau. Ở đây cũng tương tự như với bức ảnh mèo. Màu đen che 

layer trên đi, vì thế chúng ta nhìn thấy hình ảnh sắc nét của layer nằm bên dưới -tức ảnh 

nền. 



Alt và click vào mask sẽ ra hình như thế này: 

 

Bước tiếp theo là làm rõ hình cô bé. Chỉ cần chọn brush màu đen và tô lên vị trí của cô bé 

tương ứng trên mask. Nếu lỡ tô vào vùng không mong muốn chỉ cần đổi sang brush màu 

trắng và tô lại. 



 

Vài bước thật đơn giản để giả hiệu ứng lens focus. Các bạn có thể thấy hình cô bé nổi bật 

lên rất nhiều so với ảnh gốc. 

Alt + click vào mask sẽ ra hình như sau, lúc này hẳn bạn đã có một ý niệm cơ bản về 

cách họat động của mask: 



 

Gỡ bỏ những “vật thể ngòai ý muốn” 

Đôi khi trong lúc chụp ảnh, có những thứ mà chúng ta không để ý, chỉ khi ra ảnh rồi bạn 

mới ―ước gì nó đừng ở đó‖, hãy mở ảnh 3 của bài ra: 



 

Giả sử tôi là một người cực kì cầu tòan, và tôi không muốn ―vật thể lạ‖ (lá khô) ở phía 

trái vì nó làm hỏng bức ảnh của tôi. 

Giới thiệu: Clone stamp tool 

Click vào hoặc phím tắt S để chọn clone stamp. Để sử dụng công cụ này trước hết 

bạn phải xác định một ―nguồn copy‖ (clone source). 

Trước hết hãy dùng Ctrl + Shift + N tạo một layer mới. Ở trên bảng tùy chọn, mục 

Sample: hãy chọn All layer: 

 

Lựa chọn này sẽ làm cho công cụ của bạn ―nhìn thấy‖ tất cả các layer chứ không chỉ 

layer bạn đang chọn. Sở dĩ chúng ta làm thế là vì chủ trương tuyệt đối tránh thay đổi trực 

tiếp ảnh gốc. 

Giữ phím Alt và click vào một đám cỏ bất kì gần ―Vật thể lạ‖ (con trỏ sẽ thay đổi khi bạn 

giữ Alt) . Nhìn có vẻ như không có gì xảy ra, nhưng khu vực bạn vừa click vào đã trở 

thành nguồn copy của công cụ này: 



 

Vậy thì nguồn copy là cái gì? 

Giờ hãy giữ chuột và bôi lên hình ―vật thể lạ‖. 

 

Các bạn sẽ thấy có hai con trỏ xuất hiện. Con trỏ của bạn hình tròn và con trỏ thứ hai 

hình dấu + chính là nguồn copy mà bạn vừa tạo lúc nãy. Khi kéo chuột bạn sẽ thấy hai 

con trỏ này cùng di chuyển với nhau. 

Cách hoạt động của clone stamp rất đơn giản: nó copy các pixel từ ―nguồn copy‖ tới tất 

cả những vùng mà bạn tô lên. Nếu bạn không hài lòng với ―nguồn copy‖ của mình, chỉ 

cần đơn giản là giữ Alt và click vào một khu vực khác để tạo nguồn khác. 

Tô hết ―vật thể lạ‖: 



 

Vật thể lạ đã biến mất. Các bạn có thể tăng giảm size của clone stamp bằng phím tắt ―[" 

hoặc "]―. Ở đây, chỉ vì mục đích bài học, tôi đã dùng clone stamp xóa luôn hai bố con kia 

đi: 

 

Trị mụn 



Hãy mở ảnh 5 của bài ra: 

 



Làn da của hai cô bé này không được hòan hảo lắm, như tôi đã đánh dấu ở hình dưới đây: 

 

Chúng ta sẽ thử sử dụng một phương pháp trị mụn bằng Photoshop =) 

Hãy tạo một layer mới với Ctrl + Shift + N. 

Giới thiệu: spot healing brush 

Click vào icon hoặc phím tắt J để chọn spot healing brush. Tương tư như mục trên, 

các bạn cần check vào ô ở trên thanh tùy chọn để công cụ ―nhìn thấy‖ 

tất cả các layer. Bước tiếp theo đơn giản là click vào những vùng cần ―điều trị‖: 



 

Nhớ là để phương pháp này có hiệu quả nhất, các bạn sẽ muốn sử dụng size brush càng 

nhỏ càng tốt, size chỉ vừa lớn vùng cần điều trị một chút xíu là ổn nhất. Dùng phím tắt ―[" 

hoặc "]‖ để tăng giảm size brush. 

Làm mịn da 

Hãy mở ảnh cuối của bài ra: 





 

Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng những gì đã học để ―trang điểm‖ cho người trong ảnh này. 

Bươc đầu tiên là copy ảnh nền bằng Ctrl + J. 

Chọn layer mới copy, vào Filter -> Blur -> Surface Blur. Chọn thông số thật lớn sao 

cho làn da nhìn thật mịn khi blur. Tạm thời chỉ tập trung vào làn da, đừng quan tâm tới 

các chi tiết khác vội: 

 

Khi hài lòng ấn ok: 





 

Chúng ta đã làm làn da trở nên mịn màng, xong đồng thời cũng làm mất hết khá nhiều chi 

tiết trong mắt, lông mày và tóc. Để khắc phục hãy ―đeo mặt nạ‖ cho layer này bằng cách 

click vào icon ở phía dưới cùng của bảng layer. 

Dùng brush đen tô vào những chi tiết bị mất để chúng hiện trở lại. Nếu bạn đã học từ đầu 

bài này tôi không cần phải giải thích chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa: 





 

Chúng ta vừa có một làn da mịn màng mà không bị mất chi tiết trong mắt, lông mày và 

tóc. Tuy nhiên nếu nhìn các bạn sẽ thấy làn da này nhìn rất giả, không thực tế. 

Bất cứ ai cũng biết rằng trang đỉểm đẹp là trang điểm sao để người khác không nhận ra 

mình đang đeo mỹ phẩm trên mặt. Vì thế hãy giảm mức Opacity của layer này xuống, để 

cho những nét gồ ghề trong làn da ở ảnh gốc hiện ra thêm một chút. 

Ở đây tôi hạ mức opacity xuống còn khoảng 50%: 





 

Hãy tự so sánh kết quả với ảnh gốc, =) các liệu pháp da liễu Photoshop cực kì hiệu quả, 

an tòan và không hề tốn một xu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bài 10: Phù thủy Photoshop 
Bởi duyeeyore 34 Phản hồi  

Chuyên mục: Cơ bản và Nội dung  

Tags: Cơ bản, Bài học, Ghép ảnh, Photoshop, Hiệu ứng, Design 

Mở đầu bài này chúng ta sẽ làm quen với smart object và adjustment layer. Tên gọi thì 

loằng ngoằng như vậy nhưng chúng thực ra rất đơn giản, biết cách vận dụng sẽ nâng cao 

hiệu quả xử lí ảnh của bạn rất nhiều. 

Sau đó, chúng ta sẽ thực hành một số kĩ thuật cực kì bắt mắt mà tôi gọi với cái tên rất kêu 

là Phù thùy Photoshop. XD 

Hình 1, Hình 2, Hình 3, Hình 4, Hình 5 

Smart Object 

(Lưu ý chức năng này chỉ có trong Photoshop CS3, nếu bạn không sử dụng phiên bản 

này hãy bỏ qua mục này) 

Khi áp dụng bất cứ bộ lọc nào, ta đều phải áp dụng trực tiếp lên layer mong muốn, và 

một khi đã áp dụng và save thì không thể thay đổi, điều chỉnh, xóa, bỏ… những bộ lọc đó 

đi được. 

Smart Object cho phép chúng ta áp dụng filter lên các layer, nhưng sau khi áp dụng vẫn 

có thể thay đổi, hoặc xóa những hiệu ứng của filter đi nếu không hài lòng. 

Trước hết, hãy ở ảnh 1 của bài ra: 

http://hocps.wordpress.com/2008/08/10/bai-10-phu-th%e1%bb%a7y-photoshop/
http://hocps.wordpress.com/author/duyeeyore/
http://hocps.wordpress.com/2008/08/10/bai-10-phu-th%e1%bb%a7y-photoshop/#comments
http://vi.wordpress.com/tag/c%c6%a1-b%e1%ba%a3n/
http://vi.wordpress.com/tag/n%e1%bb%99i-dung/
http://vi.wordpress.com/tag/c%c6%a1-b%e1%ba%a3n/
http://vi.wordpress.com/tag/bai-h%e1%bb%8dc/
http://vi.wordpress.com/tag/ghep-%e1%ba%a3nh/
http://vi.wordpress.com/tag/photoshop/
http://vi.wordpress.com/tag/hi%e1%bb%87u-%e1%bb%a9ng/
http://vi.wordpress.com/tag/design/
http://flickr.com/photos/clintjcl/2517393598/sizes/o/
http://flickr.com/photos/charlesfred/546714901/sizes/l/
http://flickr.com/photos/gorupka/2362861471/sizes/l/
http://flickr.com/photos/bootbearwdc/33236520/sizes/o/
http://flickr.com/photos/markbek/194894055/sizes/l/
http://flickr.com/photos/markbek/194894055/sizes/l/
http://flickr.com/photos/markbek/194894055/sizes/l/
http://flickr.com/photos/markbek/194894055/sizes/l/


 

Bước đầu tiên là biến layer Background thành môt smart object. Vào Layer -> Smart 

Objects -> Convert to Smart Object. 

Hãy nhìn vào bảng layer: 



 

Bây giờ bạn có thể edit layer Background, tôi đã đổi tên nó thành ―Ảnh cưới‖ như ở trên. 

Ngòai ra bạn cũng thấy layer có một icon ở bên cạnh, đây là dấu hiệu chứng tỏ layer 

này là một smart object. 

Hiện tại bạn có thể chưa thấy gì khác so với một layer bình thường. Nhưng giờ hãy thử 

áp dụng một bộ lọc cho layer ―Ảnh cưới‖. 

Vào Filter -> Blur -> Gaussian Blur. Ở đây tôi cố tình chọn thông số cao hơn cần thiết 

là 10px, kết quả như hình dưới: 



 

Hãy nhìn vào bảng layer: 



 

Các bạn có thể thấy một khung chữ nhật màu trắng xuât hiện bên dưới -đây chính là một 

mask. Cứ mỗi lần các bạn áp dụng bộ lọc lên smart object, Photoshop sẽ tự động áp dụng 

mask cho layer đó. Ngòai ra ở bên dưới, cạnh dòng Gaussian Blur -tên bộ lọc chúng ta 

vừa áp dụng còn có icon ,click vào đây sẽ cho phép chúng ta thay đổi thông số của 

bộ lọc hiện đang áp dụng. Nếu bạn không sử dụng smart object, một khi đã áp dụng một 

bộ lọc nếu muốn thay đổi thông số của nó bạn chỉ có cách undo và thực hiện lại, smart 

object giúp chúng ta làm việc linh hoạt hơn nhiều. 

Dĩ nhiên, nếu không thích bộ lọc, bạn chỉ cần click chuột phải vào bảng layer và chọn 

xóa bộ lọc đó đi, bộ lọc sẽ bị xóa nhưng ảnh gốc thì sẽ còn nguyên -một lần nữa nếu 

không sử dụng smart object bạn không thể làm điều đó đc. 

Ấn vào icon và giảm mức độ blur xuống đến khi vừa ý: 



 

Adustment Layer 

Giống như các bộ lọc, các chức năng chỉnh sửa (nằm trong Image -> Adjustments…) 

cũng đều phải áp dụng trực tiếp lên layer, và một khi đã áp dụng thì không thể thay đổi 

trừ phi undo để áp dụng lại. Adjustment Layer cho phép chúng ta áp dụng các chức năng 

chỉnh sửa ảnh và có thể thay đổi hoặc bỏ đi mà không ảnh hưởng gì đến layer gốc. 

Để áp dụng Adjustment Layer, click vào icon ở phía dưới cùng của bảng layer. Ở đây 

các bạn sẽ tìm thấy hầu hết (không phải tất cả) các chức năng chỉnh sửa trong Image -> 

Adjustments… Ở đây chúng ta sẽ chọn Hue/Saturation. Tôi kéo thanh trượt giảm mức 

Saturation xuống đến khi bức ảnh gần như đen trắng: 



 



Hãy nhìn vào bảng layer lúc này: 

 

Ở đây chúng ta thấy một layer mới xuất hiện mang tên ―Hue/Saturation 1″. Tương tự như 

với Smart filter, click vào icon bạn có thể điều chỉnh thông số của chức năng mới 

áp dụng. Xóa layer này đi sẽ bỏ chức năng đó đi mà không ảnh hưởng tới ảnh gốc. Ngoài 

ra, bạn cũng có thể thấy là Photoshop cũng tự động gắn Mask cho layer này. 

Bây giờ dùng Ctrl + J để copy layer ―Ảnh cưới‖. Trong layer mới copy hãy xóa hết các 

smart filter và adjustment layer đi, chỉ để lại ảnh. Kéo layer ―Ảnh cưới copy‖ lên trên 

cùng của bảng layer. Dùng free transform (Ctrl + T) thu nhỏ lại (giữ Shift đễ giữ tỉ lệ dài 

rộng, giữ Alt để thu nhỏ vào trong tâm thay vì vào góc) 



 

Chúng ta sẽ áp dụng layer style cho layer ―Ảnh cưới copy‖. Vào Layer -> Layer Style -

> Blending Options. 

Tick vào ô Drop Shadow, Outer Glow và Stroke. Với riêng với Stroke bạn đổi Position 

thành Inside và chuyển màu thành trắng. 



Ở đây tôi thêm một chút text: 

 

Và đây là điều tuyệt vời của Smart Object. Hãy chọn layer ―Ảnh cưới‖, vào Layer -> 

Smart Object -> Replace Contents. Lúc này một hộp thoại sẽ xuất hiện, hãy chọn 

đường dẫn tới bất cứ bức ảnh nào bạn thích. Ở đây tôi sử dụng bức này. 

Ngay lâp tức chúng ta có kết quả là hình dưới đây: 

http://flickr.com/photos/lanbui/405474240/sizes/o/


 

Thật là tuyệt với phải không? Không những các bức ảnh của tôi đã tự động được thay thế 

ảnh của tôi bằng bức ảnh khác, Photoshop còn nhớ tất cả những hiệu ứng mà tôi áp dụng, 

cũng như những bản copy của ảnh ngay cả khi tôi đã resize và thêm layer style cho copy 

đó. 

Nếu bạn là một người thợ chụp ảnh cưới/ảnh sự kiện và bạn có một mẫu thiết kế khung 

ảnh như trên, thay vì mỗi lần phải làm lại từ đầu, bạn chỉ cần vào Layer -> Smart 

Object -> Replace Contents và đặt bức ảnh mình mong muốn vào, cực kì đơn giản và 

tiện lợi. 

Phù thủy photoshop: Xăm hình 

Mở ảnh 2 của bài ra: 





 

Ở đây tôi sẽ áp dụng một kĩ thuật khá đơn giản để tạo ra một hình xăm trên lưng anh 

chàng này. Bước đầu tiên hãy dùng Ctrl + J để copy ảnh nền, biền layer đó thành một 

bức ảnh đen trắng với độ tương phản cao (Xem bài 6 để biết cách) 





 

Chọn Save As và save layer ảnh đen trắng này dưới dạng PSD, ở đây tôi gọi tên văn bản 

ảnh được save là map. Save ảnh ra desktop, chúng ta sẽ sử dụng đến bức ảnh này sau. 

Một khi đã save bạn có thể xóa layer đen trắng này đi. 

Vào trang này để download bộ Dragoon Tattoo brush của narvils. Load bộ brush đó 

trong PS. Ctrl + Shift + N để tạo một layer mới, dùng brush màu đen, tôi tạo ra hình một 

vết xăm hình rồng trên lưng: 

http://narvils.deviantart.com/art/Dragon-Tattoo-Brush-Set-28706774




 

Dĩ nhiên, lúc này nó nhìn chẳng giống hình xăm gì cả. Bước tiếp theo là vào Filter -> 

Distort -> Displace. Cử để thông số như mặc định, ấn OK và chọn đường dẫn tới bức 

ảnh đen trắng dạng PSD lúc nãy chúng ta làm ra. 

 

Bạn có thể thấy là vệt xăm hình con rồng đã tự động uốn theo đường cơ bắp trên lưng 

anh chàng này. Nhưng vẫn chưa giống hình xăm lắm. Vì thế chúng ta đổi chế độ hòa hòa 

trộn của layer thành Overlay, giảm mức Opacity xuống. Ctrl + J để copy layer hình 

xăm, đổi chế độ hòa trộn của layer copy thành Soft Light, giảm mức Opactiy xuống đến 

khi vừa ý: 





 

Hình xăm thật ấn tượng =] 

Phù thùy Photoshop: Biến người thành đá. 

Sử dụng lại hình ảnh của mục trên, lần này hãy tạo một vùng chọn thật chính xác quanh 

người anh chàng này (trừ tóc và quần). Một khi đã có vùng chọn ưng ý, vào Select -> 

Save Selection để lưu vùng chọn này lại. 



 

Mở ảnh 3 của bài ra, dùng move tool (V) kéo văn bản ảnh của chúng ta. Đặt tên layer mới 

là ―đá‖. 





 

Vào Select -> Load Selection để load vùng chọn lúc nãy ra. Và áp dụng mask cho layer 

―đá‖ này. (nếu không biết áp dụng mask, xem bài 9) 





 

Các bạn có thể tất thấy những những vùng nằm ngòai vùng chọn đã bị mask che mất. Bây 

giờ hãy đổi chế độ hòa trộn của layer ―đá‖ thành Multiply. Giảm mức Opacity nếu 

muốn: 





 

Để ý là giữa layer và mask bao giờ cũng có dấu hiệu link click vào dấu hiệu này, bạn 

có thể dùng move tool để di chuyển layer mà không ảnh hưởng tới vị trị mask. Hãy di 

chuyển layer ―đá‖ sao cho các khe nứt nằm một cách ẩn tượng trên lưng. 

Biến người thành đá thật đơn giản =] 

Phù thùy Photoshop: Chú lính tí hon 

Hãy mở ảnh 4 của bài ra: 



 

Ở đây tôi sẽ giới thiệu cách cắt hình sử dụng công cụ Pen. Click vào icon hoặc phím 

tắt P để chọn Pen tool. Hãy chắc chắn rằng trong thanh tùy chọn, các bạn đang để ở chế 

độ Paths  

Để sử dụng pen tool vẽ path, các bạn có thể click một lần để tạo một điểm mốc (node), 

click vào kéo sẽ tạo ra đường cong. Trong hình này chúng ra không cần tạo đường cong. 



Hãy dùng pen tool vẽ một path xung quanh người lính: 

 

Nếu có điểm mốc nào đặt không vừa ý bạn có thể ấn phím Delete để xóa điểm mốc mới 

nhất đi, nhưng đừng lo lắng về độ chính xác quá. Một khi đã nối thành một path hòan 

chỉnh xung quan người lính, bạn có tể dùng công cụ Add Anchor Point tool (phím tắt 

P) để đặt thêm điểm mốc mới. Cũng như Direct Selection tool (phím tắt A) để các 

điểm mốc cho đến khi vừa ý. 

Một khi đã hài lòng, click chuột phải lên văn bản ảnh và chọn Make Selection. 

Photoshop sẽ tự động tạo ra vùng chọn dựa trên Path. 

 

Ở đây tôi điền mức feather là 1px. Feather sẽ làm nhòe các mép cắt để hình ảnh cắt của 

tôi không bị gai góc. Ta có vùng chọn quanh người lính như hình dưới. Nếu bạn sử dụng 

Photoshop CS3, lúc này có thể vào Refine Edge để tinh chỉnh vùng chọn: 



 

Mở ảnh 5 của bài ra, dùng move tool (V) kéo vùng chọn người lính từ ảnh 4 sáng ảnh 5: 



 

Vào Image -> Adjustments -> Levels và kéo các thanh trượt sao cho ánh sáng nhìn hợp 

với ảnh nền. Trong ảnh này chúng ta không cần thay đổi màu sắc ánh sáng, nhưng nếu 

muốn thay đổi màu sắc ánh sáng bạn có thể vào Image -> Adjustments -> Color 

Balance. 



Dùng free transform (Ctrl + T) thu nhỏ người lính lại hơn nữa: 

 

Nếu xung quanh người lính của bạn vẫn có viền trắng của hình cắt vào Layer -> Matting 

-> Defringe. Với hình ảnh nhỏ như của chúng ta để thông số là 1px và ấn OK. Viền màu 

trắng sẽ bị loại bỏ: 



 

Lúc này đường nét của người lính lại không rõ lắm, chúng ta vào Filter -> Sharpen -> 

Sharpen Edges để làm rõ nét hơn. 



 

Ctrl + Shift + N tạo layer mới. Giữ phím Ctrl và click vào layer người lính để có vùng 

chọn hình người lính. Fill vùng chọn này trên layer mới với màu đen. Đặt tên layer là 

―bóng‖ 



 

Trong bảng layer dùng chuột kéo layer ―bóng‖ xuống bên dưới layer người lính. Rồi vào 

Edit -> Transform -> Distort kéo hình bóng sao cho nhìn như bóng đang đổ trên mặt 

đất: 

 

Ấn OK khi vừa ý. Lúc này chọn layer ―bóng‖, vào Filter -> Blur -> Gaussian Blur và 

để mức độ khoảng 4px. Giảm mức Opacity của layer ―bóng‖ xuống đến khi vừa ý: 



 

Chúng ta sẽ làm hình người lính nét hơn một chút. Ctrl + J để copy layer người lính, vào 

Filter -> Stylize -> Find Edges: 



 

Đây là một trong những bộ lọc không người sử dụng điều chỉnh gì cả. Ngay lúc này hãy 

vào Edit -> Fade Chức năng Fade cho phép chỉnh sửa mức độ của bộ lọc bạn sử dụng 

gần đây nhất. (bạn chỉ có một cơ hội duy nhất để điều chỉnh bộ lọc này, nếu bạn thực 

hiện bất cứ một hành động gì khác trong PS, chức năng Fade sẽ không hiện ra và bạn sẽ 

không thể chỉnh sửa gì cả). 

 

Ở đây tôi giảm mức Opacity xuống 20% và đổi chế độ hòa trộn thành Overlay: 



Tác phẩm cuối cùng của chúng ta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bài 11: Vẽ và blend màu 
Bởi duyeeyore 43 Phản hồi  

Chuyên mục: Cơ bản và Nội dung  

Tags: Cơ bản, Bài học, Photoshop, Hiệu ứng, Design, Vẽ 

Trong bài này chúng ta sẽ học cách blend màu để tạo ra những hình ảnh ấn tượng hơn so 

với ảnh gốc. Sau đó sẽ là một bài thực hành vẽ trong Photoshop. Bài hôm nay khá dài 

nhưng chúng ta chỉ có một bức ảnh duy nhất. 

Hình 1 

Blend màu 

Khái niệm blend màu tức là sử dụng các kĩ thuật Photoshop như các chức năng chỉnh sửa 

(adjustment), các bộ lọc (filter), các chế độ hòa trộn (blending mode)… để tạo ra hình 

ảnh có màu sắc, ánh sáng, độ nét và độ tương phản theo ý muốn của người sử dụng. 

Thực ra không có có một phương pháp blend màu nào nhất định, một nguyên tắc cơ bản 

đó là copy layer ảnh gốc, thực hiện thay đổi gì đó trên layer copy rồi đổi chế độ hòa trộn 

của layer đó. Tuy nhiên trên thực tế, bạn có thể blend màu mà chỉ cần dùng duy nhất 

layer ảnh gốc (background). 

Ở đây tôi sẽ giới thiệu một phương pháp blend màu tôi thường sử dụng: 

Mở ảnh 1 của bài ra: 

http://hocps.wordpress.com/2008/08/12/bai-11-v%e1%ba%bd-va-blend-mau/
http://hocps.wordpress.com/author/duyeeyore/
http://hocps.wordpress.com/2008/08/12/bai-11-v%e1%ba%bd-va-blend-mau/#comments
http://vi.wordpress.com/tag/c%c6%a1-b%e1%ba%a3n/
http://vi.wordpress.com/tag/n%e1%bb%99i-dung/
http://vi.wordpress.com/tag/c%c6%a1-b%e1%ba%a3n/
http://vi.wordpress.com/tag/bai-h%e1%bb%8dc/
http://vi.wordpress.com/tag/photoshop/
http://vi.wordpress.com/tag/hi%e1%bb%87u-%e1%bb%a9ng/
http://vi.wordpress.com/tag/design/
http://vi.wordpress.com/tag/v%e1%ba%bd/
http://www.raysoda.com/Com/Photo/View.aspx?f=A&pg=6&p=647053


 

Bước đầu tiên tôi sẽ tăng độ tương phản của bức ảnh bằng cách vào Image -> 

Adjustments -> Brightness/Contrast, chỉnh thông số như hình dưới. 

 



Chúng ta có: 

 

Bước thứ hai, tôi sẽ làm nhạt màu của bức ảnh bằng cách vào Image -> Adjustments -> 

Hue/Saturation. Thông số như ở dưới. 



 

Chúng ta có: 

 



Bây giờ hãy dùng Ctrl + J để copy layer ảnh gốc. Biến layer mới copy thành một bức 

ảnh đen trắng bằng cách vào Image -> Adjustments -> Black and White (chức năng 

này chỉ có trong Photoshop CS3, nếu bạn dùng một phiên bản khác hãy chọn Channel 

Mixer và tick vào ô Monochrome) 

Tôi điền thông số như sau: 

 

Nhấn OK khi hài lòng: 



 

Bước tiếp theo chúng ta sẽ làm nhòe bức ảnh đen trắng này một chút. Vào Filter -> Blur 

-> Gaussian Blur. 

Ở đây tôi chọn mức Blur là 3 px. 



 

Đây là bức ảnh đã làm nhòe: 

 



Bước cuối cùng là đổi chế độ hòa trộn của layer copy thành Overlay, rồi giảm mức 

Opacity đến khi vừa ý. 

Đây là kết quả. Một hình ảnh có màu sắc dịu nhẹ và ánh sáng hơi mờ ảo. 

 

Hình dưới đây là để các bạn so sánh ảnh gốc và ảnh sau khi blend màu (click vào hình để 

xem ảnh lớn) 



 

Như tôi nói ở trên, không có một phương pháp blend màu nhất định nào cả. Hãy tự thử 

nghiệm tìm tòi cách cách blend màu khác nhau, kết quả có thể sẽ rất thú vị! 

Đây là ví dụ của một vài cách blend màu khác mà tôi thực hiện trên cùng một hình ảnh 

(click vào hình để xem ảnh lớn) 



 

Vẽ trên Photoshop 

Đây là bài thực hành vẽ đầu tiên trên HọcPS. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn cách vẽ đơn 

giản bằng cách sử dụng shape. Bài thực hày này sẽ khá dài vì thế hãy chuẩn bị tinh thần 

=] 

Bước 1: 

Tạo một văn bản mới với diện tích 500 x 500 px, nền trắng. Chọn hoặc phím tắt U 

để chọn Ellipse tool. Hãy chắc chắn rằng trên thanh tùy chọn bạn đang chọn chế độ path 

. 

Giữ phím Shift và kéo chuột trên văn bản ảnh để tạo một path hình tròn. 



 

Chọn Direct Selection tool hoặc phím tắt A, click lên path tròn vừa vẽ sẽ thấy xuất 

hiện các điểm mốc: 



 

Dùng chuột kéo các điểm mốc để ra hình dạng như ảnh dưới: 



 

Bước 2: 

Ở phía trên của bảng layer, chọn vào tab Path. 



 

Ở đây bạn sẽ thấy Workpath là hình bạn vừa tạo ra, giữ Ctrl và click vào Workpath sẽ 

cho ra vùng chọn dựa trên path của bạn. (một cách nhanh hơn mà khỏi cần vào Path tab 

đó là click chột phải lên văn bản ảnh và chọn Make Selection, ở đây tôi chỉ muốn giới 

thiệu cách này) 



 

Tạo một layer mới đặt tên ―thân gà‖, trên layer này fill vùng chọn với màu #ffee33 



 

Bước 3: 

Chọn Burn tool hoặc phím tắt O. Trên thanh tùy chọn kéo mức Exposure lên 100%, 

và bắt đầu tô viền theo mép của ―thân gà‖. 



 

Chọn Dodge tool hoặc phím tắt O. Công cụ này ngược lại với Burn tool, Burn tool 

làm tối thì Dodge tool làm sáng màu. 

Trên thanh tùy chọn kéo mức Exposure lên 100% và làm sáng một mảng nhỏ ở phía bên 

phải của ―thân gà‖ 



 

Bước 4: 

Tạo một layer mới mang tên ―Mỏ gà‖. Dùng Pen tool (P) vẽ một path hình tam giác như 

hình dưới: 



 

Tạo vùng chọn với path hình tam giác ở trên, sau đó vào Select -> Modify -> Smooth. 

Điền thông số 3 px, ấn OK để làm tròn góc của vùng chọn. 

 

Vào Select -> Transform Selection để kéo dẹt vùng chọn ra một chút: 



 

Fill vùng chọn với màu #d4bb14 

 



Bước 5: Lặp lại bước 3 đối với layer ―mỏ gà‖. Sau đó vào Edit -> Transform -> Warp 

và kéo điểm mốc để làm cong phần trên của ―mỏ gà‖ 

 

Bước 6: Tạo một layer mới ở phía bên dưới layer ―mỏ gà‖. Trên layer mới tạo, giữ Ctrl 

và click vào layer mỏ gà để có vùng chọn tương ứng với mỏ gà. Fill vùng chọn trên layer 

mới tạo với màu đen. 

Vào Filter -> Blur -> Gaussian Blur chọn thông số khoảng 3 px. Ấn OK. 

Sau đó dùng chọn Move tool (V) và dùng các phím mũi tên trên bàn phím để đẩy layer 

này xuống dưới một chút, tạo ra bóng của ―mỏ gà‖: 



 

Bước 7: Tạo một layer mới đặt tên là ―cánh gà trái‖. Lại dùng Ellipse tool để tạo path 

hình tròn: 



 

Dúng cách như bước 1 để tạo ra hình dạng như dưới: 

 

Tạo vùng chọn với shape trên, fill vùng chọn với màu #ffee33 



 

Bước 8: Áp dụng bước 3 đối với layer ―cánh gà trái‖: 



 

Bước 9: Áp dụng bước 6 đối với layer ―cánh gà trái‖. Dùng công cụ Eraser (E) để tẩy bớt 

những phần bóng không mong muốn. 



 

Bước 10: Sử dụng cách tương tự, tạo ra ―cánh gà phải‖ (để tạo ra hình dạng chính xác, 

copy layer ―cánh gà trái‖ rồi vào Edit -> Transform -> Flip Horizontal, sau đó fill vùng 

chọn với màu vàng tương tự) 



 

Bước 11: Vẫn bằng các bước từ bước 1 đến bước 3, tôi tạo ra ―mào gà‖ 



 

Bước 12: Sử dụng brush, shape hay bất cứ cách nào bạn muốn để tạo ra 2 lỗ trên ―mỏ 

gà‖: 



 

Cũng như ―mắt gà‖: 



 

Tôi quên chưa vẽ ―yếm gà‖ nên đã thêm vào ở bước cuối cùng này: 



 

Bước 13: Giữ Ctrl và click vào tất cả các layer liên quan đến gà trong bảng layer. Khi đã 

chọn tất cả, ấn Ctrl + G để hợp các layer này lại thành một group. Tôi gọi tên Group này 

là ―gà con‖. Click vào hình mũi tên trên Group để thu tất cả các layer vào. Click vào hình 

con mắt để tạm thời giấu các layer ―gà con‖ đi: 



 

Bước 14: 

Trên hình nền sử dụng Marquee tool (M) để tạo vùng chọn hình chữ nhật: 



 



Tạo một layer mới gọi tên là ―trời‖. Dùng gradient tool (G) tạo một dải màu như hình 

dưới:  

Bước 15: 

Ctrl + Shift + I đảo vùng chọn. Tạo một layer mới tên là ―đất‖ và fill với một màu xanh 

lá cây. Chúng ta sẽ tạm thời để layer ―đất‖ tại đây. Kể từ bước này hãy luôn giữ cho layer 

―đất‖ nằm ở vị trí trên cùng. 



 

Bước 16: 

Ấn phím D để màu foreground và background chuyển về mặc định là đen và trắng. Tạo 

một layer mới ở phía trên layer ―trời‖, vào Filter -> Redner -> Clouds. 



 

Đổi chế độ hòa trộn của layer này thành Overlay, giảm mức Opacity đến khi vừa ý: 



 

Bước 17: 

Tạo một layer mới, đặt tên là ―mây‖. Chọn công cụ brush (B) load bộ Wet Media 

Brushes và chọn thông số như hình dưới. Hãy sử dụng màu trắng. 



 

Trên layer ―mây‖ vẽ vài ba cụm mây vẩn vơ. Rồi chọn công cụ Eraser (E), chọn một nét 

tẩy mềm, giảm mức Opacity của tẩy trên thanh tùy chọn xuống khoảng 20-30% và tẩy 

bớt phần dưới của các đám mây đi: 



 

Bước 18: 

Copy layer ―mây‖ 2 lần. Kéo hai layer copy xuống dưới layer ―mây‖ 



 

Vào Filter -> Blur -> Gaussian Blur. Áp dụng bộ lọc Gaussian Blur cho cả ―Mây copy‖ 

và ―Mây copy 2″, thông số khoảng 2-3 px. 

Sau đó dùng Move tool (V) và các phím mũi tên trên bàn phím đẩy ―Mây copy‖ và ―Mây 

copy 2″ xuống một chút. 



 

Bước 19: 

Tạo một layer mới gọi là ―tia nắng‖, chọn custom shape tool (U) và chọn shape như hình 

dưới: 



 

Giữ Shift và kéo ra cho Shape thật lớn: 



 

Tạo vùng chọn dựa trên shape này và fill với một màu vàng nhạt: 



 

Đổi chế độ hòa trộn của layer ―tia nắng‖ thành Overlay và giảm mức Opacity xuống đến 

khi vừa ý: 



 

Bước 20: 

Tạo một layer mới gọi tên là ―Mặt trời‖, sử dụng một hard brush tròn màu vàng nhạt tạo 

ra hình như dưới: 



 

Vào Filter -> Blur -> Gaussian Blur để làm nhòe vết brush: 



 



Lần này chọn một brush mềm màu trắng, tô lên trên ―mặt trời‖: 

 

Bước 21: 

Sử dụng Smudge tool hoặc phím tắt R, bôi và kéo trên hình mặt trời để tạo ra tia 

sáng như hình dưới: 



 

Sử dụng burn tool (O) làm tối các mép trên layer ―đất‖ để tạo chiều sâu. 



 

Bước 22: Làm giống như bước 13, nhập tất cả các layer này thành group ―nền‖: 



 

Cho hiện lại ―Gà con‖, dùng Move tool kéo xuống góc dưới. Tác phẩm của chúng ta đã 

hoàn thành! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[ PS ứng dụng 3 ] Sơ lược về Pattern. Làm signature phong cách 

Hàn Quốc. 

Bởi chiemphong 25 Phản hồi  

Chuyên mục: Nội dung và PS ứng dụng  

Tags: Cơ bản, Design, Korean style, pattern, Photoshop, PS ứng dụng, Signature, Tut, 

Tutorials 

Photoshop ứng dụng trở lại với bài hướng dẫn cách làm hình ảnh trong chữ ký 
thường dùng ở các forum. Thay vì sử dụng những ảnh có sẵn hoặc chữ ký do người 
khác tạo, vì sao bạn không tự làm cho mình những chữ ký riêng ? Hôm nay, chuyên 
mục PS ứng dụng của HPS sẽ giúp bạn những bước cơ bản đầu tiên để tạo đà cho 
sự sáng tạo vô tận về sau của chính bạn. ^O^ 

Hình trong bài học là Hình 1, Hình 2 – by JRMB – deviantart. 

(Lưu ý: Hình 1 Dương lấy trên Raysoda nhưng link ảnh bị hỏng nên click vào sẽ 

không hiện ra gì. Nếu các bạn muốn làm theo bài thực hành này có thể sử dụng ảnh 

gốc đã crop ở mục dưới hoặc tự dùng ảnh của các bạn cũng được) 

——————————— 

Trước khi bắt đầu bài học, tôi xin hướng dẫn các bạn một chút về cách sử dụng cơ 
bản của pattern. Theo lý thuyết, pattern là hoa văn được tạo thành bằng cách lặp đi 
lặp lại một mẫu hoa văn duy nhất. Trong thực tế, bạn có thể thấy pattern chính là 
các sọc chéo, sọc ngang, đốm… chìm trong các tranh, ảnh. Ví dụ trong hình dưới 
đây, pattern là các đốm đen li ti rải đều khắp. 

Hình A. 

Hình B. 

Trong PS đã sẵn có một số mẫu pattern. Muốn sử dụng chúng, các bạn có thể vào 
Layer-> Layer style -> Pattern Overlay. 
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http://accvietnam.vn/App_Resource/multimedia/gallery_image/big_thumb/37/37148-1218122469489b12e5a0753.jpg


 

Hoặc chọn icon Layer style trên bảng Layer. 

 

Tuy nhiên có nhiều mẫu pattern không có sẵn, chúng ta cần tự tạo ra hoặc download 
đâu đó về dùng. Tôi xin hướng dẫn làm một mẫu pattern đơn giản phục vụ cho bài 
học hôm nay. 

Đầu tiên mở một văn bản ảnh mới, size 3×3 px. Phóng to hình lên hết cỡ. Kế tiếp 
dùng Pencil tool : 

 



… chọn size 1px, màu đen (#000000) để chấm 3 chấm đen theo đường chéo : 

 

Tiếp tục vào Edit-> Define pattern. Chọn OK khi bảng lựa chọn hiện ra.  

 

Vậy là ta đã có một pattern sẵn sàng sử dụng cho bài học cũng như các văn bản ảnh 
khác. ^ ^ 

——————————— 

Quay về bài học chính hôm nay, trước hết chúng ta mở Hình 1 ra. Dùng công cụ 

Crop (C) để cắt lấy phần hình sẽ dùng. Tôi cắt như sau : 

 

Hiện nay hình đang có size là 600×152 px. Nhấn tổ hợp Ctrl + Alt + I để resize nó 
xuống còn 395×100 px. Dĩ nhiên kích thước này còn thay đổi tùy theo sở thích của 

bạn cũng như quy định ở nơi bạn định dùng chữ ký. Ví dụ một số forum không chấp 



nhận hình ảnh dưới chữ ký vượt qua 300 px chiều ngang trong khi một số nơi khác 
thì gần như cho tùy ý.  

Kế tiếp xóa bỏ phần trắng bên phải cô gái. Tôi dùng cách tạo vùng chọn và nhấn 
Delete.  

Hình đã đẹp sẵn nhưng cho nó lung linh một chút chúng ta hãy blend nó thêm. Bước 
đầu, nhấn Ctrl + J để nhân đôi layer. Kế tiếp nhấn Ctrl + L hoặc vào Image-> 
Adjustments-> Level. Chỉnh thông số trong bảng vừa hiện ra : 

 

Tiếp tục nhấn Ctrl + M hoặc vào Image-> Adjustments-> Curves và nhập thông 

số : 



 

Mở bảng Color Balance bằng cách vào Image-> Adjustments-> Color Balance 
hoặc dùng tổ hợp phím tắt Ctrl + B : 



 

Nhấn Ctrl + J để nhân đôi layer. Ở layer mới ta chỉnh blend mode là Soft light, 

opacity 30%. Sau đó quét hai layer, click chuột phải và chọn Merge layers để nhập 
chúng làm một. 

 



Đây là lúc sử dụng pattern đã tạo. Bạn hãy vào Layer-> Layer Style-> Pattern 
Overlay như đầu bài đã hướng dẫn, khi hiện ra bảng hãy lựa chọn và nhập thông số 
: 

 

Mở tiếp Hình 2. Dùng công cụ Move (V) kéo (ghép) Hình 2 qua Hình 1, di chuyển sao 
cho phần hình hiện ra của Hình 2 được như sau hoặc tùy ý : 

 

Chuyển blend mode layer vừa ghép thành Overlay. Click vào biểu tượng con mắt 

trên layer background để làm nó biến mất như sau : 



 

Ta được : 

 

Dùng Eraser (E) nét mờ để xóa bỏ phần họa tiết đè trên cô gái : 

 

Nhấn Ctrl + Shift + N để tạo layer mới. Dùng Brush (B) nét mờ, size 173, mã màu 
#9f03e0 vẽ như sau : 

 

Chuyển blend mode layer vừa vẽ sang dạng soft light, ta được : 

 



Tạo tiếp layer mới (Ctrl + Shift + N), dùng brush nét mờ, size tùy ý (tôi dùng size 
lớn nhất là 16 rồi giảm dần), màu trắng (mã #ffffff) để vẽ các đốm sáng. Bạn hãy 
thay đổi size brush linh hoạt để có thể vẽ các đốm sáng một cách sinh động.  

Sau khi vẽ xong, ta chuyển Fill của layer này còn 75%. 

 

Kết quả là : 

 

Tiếp tục tạo layer mới, chọn Pencil tool (B), size 1, màu trắng, giữ shift khi vẽ để 
viền thành một khung xung quanh ảnh. Sau khi xong, chỉnh opacity xuống còn 29%, 
ta xong phần hình ảnh : 

 

Chúng ta bắt đầu thêm text vào hình bằng Horizontal Type Tool (T). Tôi type dòng 
: “Blowing in the wind”, font VNI-Swiss-Condense, size 36, màu trắng, giảm 
opacity của layer này còn 17%. 

 



Type tiếp một dòng tương tự nhưng size 30, dùng Move tool (V) di chuyển nó để có 
kết quả như hình : 

 

Tôi tiếp tục type một đoạn ngắn trong bài “Handshake” của Tristan Prettyman, font 
VNI Meli, size 12, màu trắng, kéo sao cho layer này nằm ở vị trí như sau trên bảng 
layer : 

 

Ta xoay text : 

 

Cuối cùng, trong lúc gia giảm màu sắc, tôi nhấn Ctrl + J để nhân đôi Layer 1 copy 
2 được Layer 1 copy 3, chuyển blend mode layer này thành soft light như bảng : 



 

Và đây là kết quả cuối cùng : 

 

Tùy theo cách blend và chỉnh màu, chúng ta sẽ nhanh chóng có nhiều version khác, 
ví dụ ở đây tôi làm thêm 2 version, các bạn có thể tham khảo. 

 

 
——————————— 

Hi vọng chuyên mục PS ứng dụng của HPS đã giúp các bạn thử làm một signature 
theo phong cách Hàn đang được ưa chuộng hiện nay cũng như hiểu sơ lược về cách 
sử dụng pattern trong PS. ^ ^ 

Mọi thắc mắc, góp ý, v.v… xin post ngay dưới bài học, chúng tôi sẽ cố gắng hồi đáp 
sớm nhất khi có thể. 

Dương. [ PS ứng dụng ]  

 

 



Bài 12: Hiệu ứng text 

Bởi duyeeyore 28 Phản hồi  

Chuyên mục: Cơ bản và Nội dung  

Tags: Cơ bản, Bài học, Ghép ảnh, Text, Photoshop, Hiệu ứng, Desgin 

Xin lỗi vì sự chậm trễ, tác giả quá lười nhưng cuối cùng hôm nay đã hoàn thành bài số 12 

XD 

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hiệu ứng text sử dụng layer style. Ngòai ra tôi cũng 

gom một số kĩ thuật nho nhỏ mà tôi chưa biết nhét vào đâu trong bài thực hành design ở 

cuối bài. :P 

Hình 1, Hình 2, Hình3 

Hiệu ứng text 

Áp dụng layer style lên các text layer một cách sáng tạo có thể tạo ra nhiều hiệu ứng rất 

thú vị. Ở đây chúng ta sẽ thử tạo ra một design đơn giản với hiệu ứng text. 

Tạo một văn bản ảnh mới, diện tích 800 x 600 px, sử dụng gradient tool (G) tạo màu nền 

vàng như hình dưới: 

http://hocps.wordpress.com/2008/08/20/bai-12-hi%e1%bb%87u-%e1%bb%a9ng-text/
http://hocps.wordpress.com/author/duyeeyore/
http://hocps.wordpress.com/2008/08/20/bai-12-hi%e1%bb%87u-%e1%bb%a9ng-text/#comments
http://vi.wordpress.com/tag/c%c6%a1-b%e1%ba%a3n/
http://vi.wordpress.com/tag/n%e1%bb%99i-dung/
http://vi.wordpress.com/tag/c%c6%a1-b%e1%ba%a3n/
http://vi.wordpress.com/tag/bai-h%e1%bb%8dc/
http://vi.wordpress.com/tag/ghep-%e1%ba%a3nh/
http://vi.wordpress.com/tag/text/
http://vi.wordpress.com/tag/photoshop/
http://vi.wordpress.com/tag/hi%e1%bb%87u-%e1%bb%a9ng/
http://vi.wordpress.com/tag/desgin/
http://i307.photobucket.com/albums/nn294/twoduy/Texture.jpg
http://flickr.com/photos/randihausken/1877810147/sizes/l/
http://flickr.com/photos/serendipitypeace/1348010812/sizes/l/


 

Ở đây tôi sử dụng font chữ UNI Tap viet, các bạn có thể download font ở trang web này. 

Sử dụng màu tím nhạt, tôi type ra dòng text: 

http://fontchu.com/index.htm


 

Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng layer style cho dòng text này. Click chuột phải vào text layer 

chọn Blending Options để ra bảng Layer Style. Ở đây tôi sẽ cố gắng giải thích các hiệu 

ứng cơ bản của layer style, nhưng tôi sẽ không đi sâu vào từng thông số một. Cách tốt 

nhất để hiểu là tự tìm tòi thử nghiệm =] 

Ở cột bên trái, tick vào ô Drop Shadow và chọn thông số như hình dưới. Như các bạn 

biết Drop Shadow tạo ra hiệu ứng thả bóng cho layer. 



 

Sau đó, tick vào ô Bevel and Emboss, chọn thông số như hình dưới với màu của 

Highlight Mode là #ffd854 và màu của Shadow Mode là #4d2f01. 

Bevel and Emboss có tạo ra hiệu ứng chữ chìm/nổi tùy thuộc vào thông số của bạn: 



 

Cuối cùng, click vào ô Stroke và chọn thông số như hình dưới. Stroke tạo ra đường nét 

viền quanh layer với màu sắc/độ dày tùy thuộc vào thông số bạn chọn. Ở đây màu của 

Stroke tôi chọn #381800 



 

Ấn OK, hình dưới là kết quả sau khi áp dụng layer style: 



 

Nếu click vào hình lớn để nhìn rõ hơn, các bạn sẽ thấy dòng chữ giống như nhiều chiếc 

cúc áo tạo thành (với những sợi chỉ màu tím nối giữa các cúc áo), đặc biệt là dấu nặng 

trong chữ ―Học‖. Hãy áp dụng layer style một cách sáng tạo cho các loại font chữ khác 

nhau, bạn có thể sẽ ngạc nhiên vì chính tác phẩm của mình =] 

Texture 

Một khái niệm quan trọng mà trước giờ tôi ít đề cập đến đó là texture. Texture có thể gọi 

nôm na là những ―hoa văn bề mặt‖ mà chúng ta áp dụng lên ảnh để làm tác phẩm độc đáo 

và ―có chất‖ hơn. Ở đây tôi sẽ chỉ thực hành áp dụng texture rất căn bản. 

Mở ảnh 1 của bài ra. Ảnh 1 này chính là texture mà chúng ta sẽ áp dụng lên. Dùng move 

tool (V) kéo vào bức ảnh hiệu ứng text mà chúng ta vừa tạo. 



 

Gọi layer mới này là ―texture‖, đổi chế độ hòa trộn của thành Multiply và giảm mức 

Opacity xuống đến khi vừa ý. Đây là tác phẩm sau khi áp dụng texture: 



 

Chúng ta có một thiết kế khá ấn tượng chỉ với vài bước đơn giản =] 

Hiệu ứng text: Chữ Vàng 

Trong bài 7 có bạn hỏi tôi làm chữ ―VEGAS‖ ở cuối bài như thế nào, ở đây tôi sẽ hướng 

dẫn cách sử dụng layer style. 

Lần này tôi dùng font chữ UNV Hoa Dao cũng lấy ở trang web này. 

http://fontchu.com/index.htm


 

Ctrl + J để copy layer text này. Đặt tên cho 2 layer là ―text A‖ và ―text B‖. Trong bảng 

layer để cho ―text A‖ nằm phí trên ―text B‖. 

Áp dùng layer style chúng ta dùng ở đầu bài cho layer ―text B‖ 



 

Bây giờ, click chuột phải vào layer ―text A‖, chọn blending options để ra bảng layer 

style. Lần lượt áp dụng các hiệu ứng sau: 

Drop Shadow, thông số như hình dưới: 



 

Inner Shadow, thông số như hình dưới. Inner Shadow giống như Drop Shadow là hiệu 

ứng thả bóng, nhưng Inner Shadow thả bóng vào bên trong layer thay vì bên ngòai: 



 

Bevel and Emboss, thông số như ở dưới. Màu của Highlight Mode là #ffbb4f, màu của 

Shadow Mode là #d4b738. 



 

Color Overlay,  thông số như ở dưới. Color Overlay tạo ra một lớp màu trên bề mặt 

layer. Sử dụng Color Overlay tương tự như tạo một layer mới phía trên layer cần áp 

dụng, fill màu rồi đổi chế độ hòa trộn và Opacity. 

Ở đây chúng ta dùng màu #ffe760 



 

Gradient Overlay, thông số như ở dưới. Gradient Overlay tương tự Color Overlay, 

nhưng nó tạo ra một lớp màu sử dụng một dải gradient thay vì chỉ một màu duy nhất. 



 

Click vào thanh Gradient trong bảng Layer Style sẽ ra bảng Gradient Editor cho bạn chọn 

màu. Ở đây tôi sử dụng dải gradient như hình dưới với 4 màu như sau (từ trái qua phải: 

#d1c091, #ffffff, #ffc544, #a37800) 



 

Cuối cùng là Stroke, thông số như ở dưới. Tôi dùng màu #ffc956. 



 

Ấn OK, kết quả như sau: 



 

Đây là hiệu ứng chữ vàng giống như trong design Las Vegas ở cuối bài 7, chỉ khác font 

chữ. 

Project Time! 

Chúng ta sẽ thực hiện một design nho nhỏ bao gồm tất cả mọi thứ: ghép ảnh, hiệu ứng, 

chỉnh sửa màu và một chút text. Hãy mở ảnh 2 của bài ra: 



 

Màu của mặt nước này có vẻ hơi nhợt nhạt, chúng ta sẽ chỉnh màu bằng cách vào Image 

-> Adjustments -> Color Balance. Sử dụng thông số như sau: 

 

Bạn để ý là hình trên chúng ta đang ở ô Midtones trong hộp thoại của Color Balance. 

Giờ hãy chuyển sang Hightlights và chỉnh thông số như dưới: 



 

Tương tự, chuyển sang ô Shadows và dùng thông số sau: 

 



Ấn OK khi hài lòng, chúng ta có mặt nước với màu sắc sống động hơn nhiều: 

 

Trước khi tiếp tục, hãy biến bức ảnh thành màu đen trắng (xem bài 6 nếu không biết 

cách), và save ảnh dưới dạng PSD với tên ―Map‖. Để tôi tiện tôi save file này ra ngòai 

Desktop. 

Một khi đã save ảnh Map.PSD bạn có thể dùng Ctrl + Alt + Z để quay trở lại ảnh màu 

và tiếp tục với bài thực hành. 

Mở ảnh 3 của bài ra, dùng move tool kéo vào ảnh mặt nước. Rồi dùng free transform 

(Ctrl + T) thu nhỏ lại một chút. 



 

Tạo một layer mới mang tên ―khung‖, hãy chọn layer ―khung‖. Giữ phím Ctrl và click 

và layer con bướm để tạo vùng chọn quanh tất cả các pixel của layer. Trên layer ―khung‖ 

fill vùng chọn với màu trắng. Rồi dùng free transform (Ctrl + T) kéo nhỏ xuống: 



 

Giữ Ctrl + click vào layer ―Khung‖ để có vùng chọn quanh layer: 



 

Vào Select -> Modify -> Contract. Chọn thông số là 10 px. Vùng chọn sẽ tự rút nhỏ với 

thông số tương ứng: 



 

Ấn Delete để xóa các pixel trong vùng chọn. 



 

Vào Edit -> Transform -> Perspective và kéo điểm mốc giống như hình dưới: 



 

Dùng tẩy (E) xóa hết tất cả những phần nằm ngòai ―khung‖ (trừ cánh bướm), bạn có thể 

tạo vùng chọn quanh khung ảnh và cánh bướm để tránh tẩy nhầm vào phần không mong 

muốn. 



 

Làm tương tự, tẩy bớt phần khung che cánh bướm đi, tạo ra hình ảnh giống như cánh 

bướm vượt ra ngòai khung ảnh: 



 

Dùng Ctrl + E để merge ―khung‖ và ―bướm‖ thành một layer duy nhất, gọi layer chung 

này là ―Ảnh‖. Vào Edit -> Transform -> Warp, kéo các điểm mốc để làm cho bức ảnh 

nhìn như đang cong: 



 

Bây giờ chúng ta sẽ tạo bóng cho layer ―Ảnh‖. Ctrl + J để copy layer. Chọn layer mới 

copy, vào Edit -> Transform -> Flip Vertical để đảo hình theo chiều dọc. Sau đó dùng 

move tool (V) kéo xuống dưới. 



 

Trên layer copy, vào Filter -> Distort -> Displace, cữ giữ nguyên thông số mặc định, ấn 

OK và chọn dường dẫn tới file Map.PSD mà chúng ta save ở desktop lúc nãy. Layer sử tự 

động uốn theo độ tương phản màu sắc tại khu vực tương ứng có ở ảnh Map.PSD: 



 

Lúc này, bạn có thể đổi chế độ hòa trộn thành Soft Light, giảm mức Opacity xuống còn 

khoảng 80%. 



 

Bước cuối cùng tôi thêm text màu đen với layer style Stroke, size 1px. Sau đó đổi chế 

đọa hòa trộn của layer text thành Overlay: 



 

 



 

 

 

 

Tổng quan về 

Photoshop CS4



Bài 1: Tổng quan về giao diện Photoshop CS4  

So với các phiên bản photoshop “đời cũ” như 5.0; 7.0; CS2… thì phiên 
bản CS4 này có sự cải tiến đột phá về giao diện,không gian làm việc được 
sắp xếp khá chặt chẽ, tạo cảm giác thoải mái khi làm việc. 
 
Chúng ta bắt đầu tìm hiểu về giao diện của CS4 Sau khi cài đặt hoàn 
chỉnh, khởi động Photoshop CS4, giao diện mặc định sẽ như sau (nếu 
hình minh họa bị thu nhỏ lại ,click vào ngay hình đó để xem full size) 

 
-bên trái là thanh công cụ(Tool bar),chứa toàn bộ các công cụ của 
photoshop 
-bên phải là các Panel giúp ta làm việc với từng thành phần cụ thể trong 
photoshop. 
-Phía trên cùng là thanh menu (menu bar), chúng ta có thể sử dụng toàn 
bộ các lệnh của photoshop từ thanh menu này. 
-Ngay phía dưới thanh menu là thanh tùy chọn (option bar) dùng để điều 
chỉnh một số thông số cho từng công cụ mà chúng ta đang sử dụng hiện 
hành. 
 
Đối với phiên bản CS4 này,để sử dụng hết “tài nguyên”,một số lệnh được 
chuyển lên làm họ hàng với thanh Menu.Chẳng hạn như: 
 

-Nút “view extras” cho phép chúng ta bật/tắt lưới (Grid), đường Guide 

http://www.hocpsd.com/2009/05/bai-1-tong-quan-ve-giao-dien-photoshop.html


và thanh thước (ruler) trong file ảnh bạn đang mở hiện hành. 

-Nút Zoom level cho phép phóng to hay thu nhỏ file ảnh đang làm 
việc 

-Nút Arrange Doccuments cho phép bạn chọn một số cách sắp xếp 
file ảnh trên vùng làm việc khi có nhiều hơn một file đang được mở trên 
màn hình.  

-Nút Screen mode để mở rộng không gian làm việc (bạn bấm phím F 
nhiều lần trên bàn phím sẽ hiểu chức năng của nó). 

-Nút cho phép chọn một số giao diện định sẵn. 

Thông thường để thuận tiện khi làm việc, chúng ta nên ẩn thanh 
công cụ và các palette để không gian làm việc không bị “vướng”.Các 
bạn bấm phím Tab để ẩn toàn bộ và bấm Tab một lần nữa để hiện lại 
chúng.Hoặc các bạn có thể vào Menu Window rồi kích chọn vào 
những Panel nào mà bạn muốn hiện hoặc ẩn. 

 Bài 2: Tìm hiểu thanh công cụ (cs4)  

Ở bài đầu tôi đã giới thiệu sơ qua với các bạn về giao diện của 
photoshop.Trong bài tiếp theo này chúng ta sẽ tìm hiểu về thanh công 
cụ(Tool bar). Chúng ta có thể di chuyển thanh công cụ đến vị trí khác bằng 
cách kích và giữ chuột vào ngay dưới phần màu xám đen trên đầu thanh 
công cụ và rê đi,bấm vào nút “mũi tên” trên đầu thanh công cụ để chuyển 
thành dạng “2 cột” hoặc “một cột” hoặc có thể ẩn chúng đi bằng cách bấm 
phím Tab trên bàn phím. Các bạn xem hình bên dưới ( nếu hình bị thu nhỏ 
lại thì các bạn kích vào ngay hình đó để xem được toàn hình (full size). 

http://www.hocpsd.com/2009/05/bai-2-tim-hieu-thanh-cong-cu-cs4.html


 

 
Ở hình minh họa này tôi đã tắt hết các Panel chỉ để lại thanh công cụ để 
các bạn nhìn không bị rối. 
 
Các bạn chú ý ở góc dưới phải của hầu hết các công cụ có một hình tam 
giác màu đen nhỏ xíu,điều này cho biết sẽ còn một số công cụ cùng nhóm 
đang ẩn bên trong, khi kích chuột vào “hình tam giác” thì sẽ bung ra một 
bảng con để các bạn chọn tiếp. Khi đã chọn thì công cụ này sẽ hiện ra và 
trở thành “luôn luôn thấy” trên thanh công cụ. 
 



 
Trong bài này, tôi chỉ giới thiệu sơ về các công cụ của photoshop CS4, 
còn chi tiết về chức năng của từng công cụ sẽ được đề cập trong các 
phần sau. 



Bài 5: Nhóm công cụ tạo vùng chọn mở rộng (CS4)  

Ở bài trước các bạn đã hiểu rõ công dụng của các công cụ tạo vùng chọn 
trong nhóm công cụ marquee (gồm có Rectangular, Elliptical,Single row và 
Single column).Trong bài này tôi sẽ giới thiệu thêm một số tùy chọn liên 
quan đến nhóm công cụ trên.Các bạn xem hình sau: (nhớ là kích vào hình 
để xem full size vì hình minh họa chỉ xuất hiện dạng thumbnails). 

 
 
Các bạn chú ý trên thanh tùy chọn (tôi tô màu xanh nhạt) và các số 1,2,3,4 

tôi đánh dấu trên hình. 
 
Khi các bạn kích hoạt công cụ Rectangular Marquee (hay Elliptical 
marquee) thì trên thanh tình trạng nút số 1 sẽ mặc nhiên được chọn, nút 
này là “new selection” có nghĩa là khi bạn tạo một vùng chọn,rồi tiếp tục 
tạo thêm một vùng nữa (hoặc 2, 3,…. vùng nữa)thì vùng chọn cũ bị mất đi 
chỉ còn duy nhất một vùng chọn mà bạn tạo sau cùng.Cũng đúng thôi vì 
bản thân nó là new selection nên chỉ giữ lại một vùng chọn mới nhất mà 
thôi. 
 
Kế bên là nút số 2, nút này là “add to selection” nghĩa là cộng vùng 
chon.Bạn chọn công cụ Reactangular hay Elliptical,xong bạn kích hoạt nút 
số 2 trên thanh tùy chọn rồi tiến hành tạo vùng chọn trên file ảnh.Tạo vùng 
đầu tiên rồi đến vùng thứ 2 (có thể 3, 4 hoặc nhiều vùng tùy bạn),khi đó 
kết quả là vùng tổng hợp của các vùng trên. 
  
 
Nút số 3 là “subtract from selection” nghĩa là trừ vùng chọn.Cũng tương tự 
như cộng nhưng kết quả là trừ vì vùng chọn đầu tiên bị vùng thứ hai “thẻo 
mất” một phần. 
Cuối cùng là nút số 4 “intersec with selection” có nghĩa là giao giữa các 

vùng chọn,kết quả là phần giao nhau giữa hai vùng chọn. Nếu các bạn 

http://www.hocpsd.com/2009/05/bai-5-nhom-cong-cu-marquee-mo-rong-cs4.html


không thích chọn các nút 1,2,3,4 trên thanh tùy chọn thì có thể dùng 
phím.Bạn tạo vùng chọn đầu tiên sau đó bấm phím shift rồi tạo vùng chọn 
thứ hai để có kết quả là cộng vùng chọn;bấm Alt để có kết quả là trừ và 
bấm Alt+Shift để có kết quả là giao. Hình minh họa đơn giản bên dưới 
giúp các bạn dễ hình dung. 

 
 

Bên cạnh các nút 1,2,3,4 là tùy chọn Feather, giá trị mặc định của hộp số 
này là 0, muốn hiểu rõ hơn dùng Feather để làm gì các bạn hãy bấm vào 
đây. 
 
Tiếp theo là tùy chọn style: 
-Mặc định của style là normal, nghĩa là bạn được phép tạo vùng chọn một 
cách thoải mái,lớn nhỏ tùy thích, bạn rê chuột đến đâu sẽ tạo vùng chọn 
đến đó.Khi chọn normal thì ô nhập thông số Width;Height kế bên sẽ không 
có hiệu lực. 
 
-Nếu chọn style là Fixed aspect ratio thì khung Width và Height sẽ có hiệu 
lực, bạn nhập giá trị vào hai ô này,khi đó vùng chọn bạn tạo ra sẽ có tỷ lệ 
chiều rộng và cao như bạn chọn.Ví dụ bạn nhập thông số chiều rộng 
(width) là 1 và chiều cao (hieght) là 3 thì vùng chọn dù lớn hay nhỏ vẫn giữ 
đúng tỷ lệ rộng/cao là 1/3. 
 
-Nếu chọn style là Fixed size (kích thước cố định) thì vùng chọn bạn tạo ra 
sẽ có kích thước cố định theo thông số bạn nhập vào ô width (độ rộng) và 
Height (độ cao).Ví dụ bạn muốn tạo vùng chọn ngang 10cm và cao 15cm 
thì bạn nhập vào ô width 10cm và ô height 15cm.Khi đó trên file ảnh bạn 
chỉ cần kích chuột là sẽ có một vùng chọn đúng bằng kích thước trên. 
Cuối cùng là nút Refine Edge,kích vào nút này (sau khi đã tạo vùng chọn) 
sẽ xuất hiện cửa sổ như sau: 
-Radius : xác định kích thước khu vực xung quanh biên vùng chọn, gia 
tăng thông số này sẽ tạo vùng chọn chính xác hơn và phạm vi "hòa trộn 
pixels" cũng lớn hơn. 



 
- Contrast : làm sắc nét lại đường biên vùng chọn. 
-Smooth : Giảm sự "lòi lõm" góc cạnh của đường biên vùng chọn tạo sự 
mềm mại cho đường biên. 
-Feather : Tạo sự chuyển tiếp mềm mại giữa những pixels bên trong và 
ngoài vùng chọn,giá trị feather từ 0 đến 250px. 
-Contract/Expand : Thu nhỏ hoặc mở rộng đường biên vùng chọn,giá trị từ 
0-100% là mở rộng và từ 0 đến -100% là thu nhỏ.Việc thu nhỏ đường biên 
giúp loại bỏ thêm những pixels ngoài vùng chọn so với vùng chọn ban 
đầu.  



Bài 6: Nhóm công cụ tạo vùng chọn Lasso (cs4)  

Các công cụ trong nhóm Lasso cũng là công cụ tạo vùng chọn, mỗi loại có 
một chức năng riêng. Khi kích vào tam giác màu đen trên công cụ lasso sẽ 
bung ra bảng những công cụ trong nhóm lasso. 
 

 

A-Lasso (L) :  

Kích chọn biểu tượng trên thanh công cụ,xong kích vào 1 điểm nào đó 
trên file ảnh(rồi giữ không nhả chuột) và “vẽ” , một vùng chọn “đẹp tuyệt 
vời” sẽ được tạo ra theo nét vẽ của các bạn.các bạn thử chọn công cụ rồi 
vẽ lên file ảnh (giống như các bạn cầm bút chì để vẽ) một vùng chọn hình 
tròn hoặc hình chữ nhật xem đẹp đến mức nào nhé. 
 

B-Polygonal (L):  

Bạn chọn biểu tượng Polygonal Lasso, xong kích vào vị trí nào đó trên 
hình (tạm gọi là điểm đầu tiên),tiếp tục kích chọn điểm thứ 2, thú 3….. 
(nhớ là kích chuột chứ không rê chuột nhé)cuối cùng quay lại kích vào 
“điểm đầu tiên” để đóng vùng chọn.Khi đưa trỏ chuột đến “điểm đầu tiên” 
thì biểu tượng trỏ chuột sẽ có một vòng tròn nhỏ phía dưới báo cho chúng 
ta biết là vùng chọn sẽ được đóng.Nếu điểm cuối cùng của bạn không 
trùng với điểm đầu tiên mà bạn kết thúc lệnh thì điểm cuối đó và điểm đầu 
sẽ tự động nối lại bằng một đoạn thẳng.Bạn xem hình minh họa sẽ hiểu 
thôi,nhớ kích vào ngay hình minh họa nếu xem không rõ. 

 

C-Magnetic Lasso (L):  
 
Công cụ này có tính chất như một thỏi nam châm sẽ tự động bắt dính vào 
“cạnh” (cạnh được hiểu nôm na là vùng tiếp giáp giữa hai vùng màu khác 
nhau)khi chúng ta rê chuột trên file ảnh.Khi sử dụng công cụ này, trước 
tiên bạn nhấp chọn một điểm để tạo “điểm neo”,sau đó bạn di chuyển trỏ 
chuột theo “cạnh” mà bạn muốn tạo vùng chọn (nhớ là chỉ di chuyển chuột 

http://www.hocpsd.com/2009/05/bai-6-nhom-cong-cu-lasso-cs4.html


thôi nhé,nếu khu vực chọn có “cạnh” quá phức tạp thì bạn nhấp chuột để 
tạo “điểm neo” tiếp theo,nếu bắt dính vào vị trí không chính xác như ý bạn 
thì bạn bấm phím delete và tiếp tục lại.Bạn xem hình minh họa dưới đây: 

 
Các giá trị trên thanh tùy chọn:  

-Width : Nhập vào một giá trị pixel để xác định phạm vi dò tìm, Magnetic 
lasso chỉ dò tìm “cạnh” trong phạm vi độ rộng mà bạn nhập vào ô Width 
tính từ vị trí trỏ chuột. 
 
-Edge Contrast : Xác đính “độ nhạy” của lasso,bạn nhập vào giá trị từ 1% 
đến 100%.Giá trị cao sẽ dò tìm những vùng có độ tương phản cao, giá trị 
thấp thì ngược lại. 
 
Các bạn nên thực hành nhiều để có kinh nghiệm trong việc sử dụng các 
công cụ chọn, nếu chỉ đọc lý thuyết suông thì sẽ gặp khó khăn,trăm hay 
không bằng tay quen mà. Thưc ra việc tạo vùng chọn còn tùy thuộc vào 
bức hình bạn đang xử lý và yêu cầu cụ thể của từng hình mà bạn sẽ sử 
dụng công cụ nào cho phù hợp.Ví dụ đối với tấm hình áo veston ở phần 
trên, bạn sử dụng công cụ nào để tạo vùng chọn cho phần áo nhanh và 
thích hợp nhất? Sử dụng Rectangular ư? Không thể được,sử dụng 
Magnetic Lasso thì được nhưng bạn phải mất công di chuột quanh đường 
biên áo.Cách tốt nhất trong trường hợp này bạn sử dụng Magic Wand tool 
(mà tôi đã trình bày ở phần trên).Tôi dùng công cụ này kích vào phần nền 
màu đỏ, khi đó toàn bộ màu đỏ của phần nền sẽ được chọn, xong tôi đảo 
vùng chọn (Ctrl-Shift-I) thì chiếc áo sẽ được chọn.Vậy là tôi đã chọn xong 
chiếc áo veston một cách nhanh chóng. Đến đây xem như các bạn đã 
nắm vững cách sử dụng các công cụ chọn rồi nhé, hãy thực hành nhiều 
để có kinh nghiệm. 



Bài 7 : Tạo vùng chọn bằng công cụ Magic Wand Và Quick 
Selection (cs4).  

Trong bài học này tôi sẽ giới thiệu với các bạn hai công cụ tạo vùng chọn 
khác đó là Magic Wand và Quick Selection. 
 
Trước tiên xin nói thêm một vài điều.Photoshop cung cấp cho chúng ta 
nhiều hệ màu khác nhau như CMYK, Lab,RGB…..nhưng thông thường 
chúng ta hay sử dụng hệ màu RGB.Vậy RGB là gì?RGB là viết tắt của 
Red Green và Blue – là 3 màu cơ bản để tạo ra rất nhiều màu mà chúng 
ta có thể nhìn thấy được.RGB là tổng hợp của 3 kênh: kênh Red, kênh 
Green và kênh Blue, mỗi kênh là 8 bit, biểu diễn 256 giá trị từ 0 đến 255, 
khi kết hợp cả 3 kênh lại thì hệ màu RGB có khả năng thể hiện khoảng 
16,7 triệu màu.Khi cả 3 kênh đều mang giá trị 0 (R=0;G=0;B=0) thì sẽ cho 
ra màu đen,khi 3 kênh mang giá trị cao nhất là 255 sẽ cho ra màu 
trắng,nếu cả 3 kênh mang cùng một giá trị từ 1-254 thì sẽ cho ra màu 
“xám”,khi cả 3 kênh mang 3 gía trị khác nhau thì sẽ cho ra một màu.Một 
bức ảnh màu tập hợp rất nhiều ảnh điểm mang giá trị màu khác nhau mỗi 
ảnh điểm là một pixel,số lượng pixel trên một đơn vị độ dài gọi là độ phân 
giải.Sơ qua vài điều để các bạn dể hình dung,chúng ta sẽ tiếp tục bài học. 
 

1-Công cụ Magic Wand (đũa thần):  
 
Chọn biểu tượng trên thanh công cụ,xong kích vào một vùng trên file ảnh 
thì một vùng chọn sẽ xuất hiện. 
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-Ý nghĩa các nút trên thanh tùy chọn:  

 
Các nút New;Add,Subtract, intersec,Refine Edge của phần lớn các công 
cụ chọn đều giống nhau tôi đã giải thích trong những phần trước nên 
không nhắc lại ở đây, nếu không nhớ các bạn có thể xem lại tại đây.  
 
Tùy chọn Tolerance : Quyết định „những màu tương tự” với màu mà bạn 
chọn.Bạn nhập vào một giá trị tính bằng pixel,trong giới hạn từ 0 đến 
255.Giá trị nhỏ thì số pixel chọn sẽ ít,giá trị lớn thì số pixel chọn sẽ 
nhiều,photoshop sẽ tính toán để tìm chọn những pixel “gần giống” với 
pixel ngay vị trí bạn kích chuột căn cứ vào dung sai mà bạn cho trong hôp 
số tolerance.Nếu giá trị là 255 thì toàn bộ hình ảnh sẽ được chọn, ngược 
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lại giá trị là 0 thì chỉ chọn những pixel “giống hệt” pixel ngay vị trí bạn kích 
chuột. 
 
Tùy chọn Anti-alias : Bạn kiểm nhận vào nút này để tạo độ mượt đường 
biên vùng chọn. Tùy chọn Contiguous : Nếu kiểm nhận tùy chọn này thì 
những pixel tương tự nằm gần kề với vị trí kích chuột mới được chọn, nếu 
không thì chọn trên phạm vi toàn hình. 
 
Tùy chọn Sample all layer : Nếu được kiểm nhận thì phạm vi tính toán 
được áp dụng trên toàn bộ layer nhìn thấy được, nếu không thì chỉ tính 
toán dựa trên layer hiện hành (layer mà bạn đang làm việc). 
 

2-Công cụ Quick Selection :  

 
Chọn biểu tượng trên thanh công cụ, chọn 1 trong 3 tùy chọn New, Add to 
Subtract from trên thanh tùy chọn, xong click giữ chuột và rê trên file ảnh ở 
nơi muốn tạo vùng chọn,vùng chọn sẽ tự động tạo ra khi rê chuột. 
 
 
Thanh tùy chọn như sau: 

 
- Các bạn có thể thay đổi “nét cọ” lớn nhỏ tùy ý thông qua hộp chọn Brush 
trên thanh tùy chọn.Tìm hiểu thêm về nét cọ bấm vào đây. 
 
-nút New là giá trị mặc định ban đầu khi chưa có vùng chọn nào được tạo, 
Khi tạo xong vùng chọn thì nút new sẽ tự động chuyển sang Add to.  
+ Muốn cộng thêm vùng chọn : Chọn Add to  
+Muốn trừ vùng chọn : Chọn Subtract from 
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Bài 9: Cắt xén và phân chia hình (cs4)  

Trong bài này tôi sẽ giới thiệu với các bạn công cụ cắt xén Crop và phân 
chia hình ảnh Slice. 
 

1 – Công cụ cắt xén Crop (C):  

 
Sử dụng công cụ này để loại bỏ những phần dư thừa của một bức ảnh 
nhằm tạo lại bố cục chặt chẽ hơn. 

 

-Chọn biểu tượng trên thanh công cụ.  

Thanh tùy chọn như sau: 

 
+Nếu cắt xén chỉ để bố cục lại hình ảnh mà không quan tâm đến kích 
thước và độ phân giải sau khi crop, bạn để trống tất cả các thông số trên 
thanh tùy chọn hoặc bấm nút clear. 
 
+Nếu muốn xác định kích thước file ảnh sau khi crop, bạn nhập giá trị 
chiều rộng vào ô Width, chiều cao vào ô Height. 
 
+Nếu muốn tính toán lại độ phân giải, nhập độ phân giải vào ô Resolution. 
 
+Nếu muốn crop sử dụng kích thước của một file ảnh khác thì mở file ảnh 
đó ra và chọn Front Image trên thanh tùy chọn. 
 
-Rê chuột trên file ảnh để chọn phần ảnh cần giữ lại,các bạn không cần 

chọn chính xác vì chúng ta có thể chỉnh lại sau đó.Khi nhả chuột, một 
khung bao có 8 nút điều khiển xuất hiện, phần bên trong khung bao sẽ 
được giữ lại,phần bên ngoài đường bao có màu tối hơn sẽ bị loại bỏ khỏi 
file ảnh nếu tùy chọn Delete trên thanh tùy chọn đang được chọn hoặc bị 
ẩn đi nếu tùy chọn hide đang được chọn.Hai nút delete và hide trên thanh 
tùy chọn chỉ làm việc khi file ảnh có hơn một Layer hoặc nếu chỉ có một 
Layer thì Layer này không phải background. 
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+Nếu đã đồng ý với vùng chọn này bạn kết thúc lệnh Crop bằng cách 
nhấp đúp chuột vào bên trong khung bao hoặc bấm phím Enter hoặc click 
chuột vào nút trên thanh tùy chọn. 
 
+Nếu cần chỉnh lại vùng chọn,bạn bấm và rê một trong bốn nút điều khiển 
trên mỗi cạnh khung bao để thay đổi kích thước ngang hoặc dọc, 1 trong 4 
nút ở góc khung bao để thay đổi đồng thời kích thước ngang và dọc,kết 
hợp phím Shift để thay đổi theo tỉ lệ.  
 
+Nếu chọn Perspective trên thanh tùy chọn,khi rê nút điều khiển ở 1 trong 
4 góc khung bao sẽ tạo “hiệu ứng phối cảnh”. 
+Nếu muốn thay đổi vị trí vùng chọn, kích chuột vào bên trong khung bao 
và rê sang nơi khác,rê nút tròn ngay trung tâm khung bao để dời tâm biến 
đổi. 
+Nếu muốn xoay vùng chọn, đặt trỏ chuột bên ngoài khung bao, một mũi 
tên cong xuất hiện cho phép xoay vùng chọn. 
 
Ví dụ tôi có bức ảnh như sau: 
 

 
 
Tôi muốn cắt gọn lại để lấy hai hàng bông ở giữa,xoay hình lại ngay ngắn 
và file ảnh sau khi crop có kích thước là 6cm x 9cm độ phân giải là 72 
pixels/inch, làm như sau (xem hình) 



 

 

2 – Công cụ Slice (C) :  

 
Công cụ Slice phân chia hình ra làm nhiều phần,thường dùng phân chia 
hình cho web.Bạn giữ chuột và rê trên hình giống như tạo vùng chọn,sau 
khi phân chia xong bạn save file lại bằng lệnh save for web 
(Alt+Shift+Ctrl+S) thì mỗi ô phân chia trên hình sẽ tự động được lưu thành 
một file riêng. 

Công cụ Slice Select dùng để chỉnh sửa lại vùng phân chia bạn đã tạo 
ra bằng Slice. 



 

 



Bài 10: Công cụ lấy mẫu màu (cs4)  

Kích vào nút bung Eyedropper trên thanh công cụ sẽ xuất hiện nhóm công 
cụ như sau: 
 

A – Công cụ Eyedropper (I):  

Công cụ này lấy một mẫu màu để tạo màu mới cho hôp màu Foreground 
hoặc background.Bạn có thể lấy mẫu màu trên file ảnh hiện hành hay bất 
kỳ vị trí nào trên màn hình làm việc.  
 
1-Chọn công cụ Eyedropper (I):  
 
2-Để thay đổi kích thước mẫu, chọn 1 tùy chọn trong mục sample size trên 

thanh tùy chọn. 

 
Point sample : Lấy chính xác giá trị của pixel màu tại vị trí click chuột  
3 by 3 Average, 5 by 5 Average, 11 by 11 Average, 31 by 31 Average, 51 
by 51 Average, 101 by 101 Average :Lấy giá trị trung bình của số pixels 
màu mà bạn đã chọn tại vùng bạn click chuột.Ví dụ bạn chọn 5 by 5 
Average thì sẽ lấy giá trị pixels trung bình trong phạm vi 5 x 5 pixels.  
3-Chọn một trong các tùy chọn dưới đây trong mục sample trên thanh tùy 
chọn. 
-All Layer : Lấy mẫu màu trên tấc cả các Layer đang hiển thị  
-Current Layer: Lấy mẫu trên Layer hiện hành. 
 
4- Thực hiện những việc sau đây:  
-Để chọn màu Foreground mới,bạn click chuột lên file ảnh tại vị trí bạn 
muốn lấy mẫu màu. Bạn cũng có thể click giữ chuột và rê trên file ảnh,màu 
Foreground sẽ được cập nhật ngay lập tức khi rê chuột,khi nhả chuột thì 
màu tại vị trí đó sẽ được chọn. 
-Để chọn màu Background mới bạn bấm phím giữ phím Alt và thực hiện 
như lấy mẫu màu Foreground. 
 
 

B-Công cụ Color Sampler Tool (I):  

 
Công cụ này dùng để “đánh dấu” vị trí cần lấy mẫu màu. Chọn công cụ, 
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click lên file ảnh nơi cần lấy mẫu,một nút tròn sẽ xuất hiện đánh dấu vị trí 
đó và ngay lập tức Panel Info sẽ bung ra cho ta biết thông số màu tại vị trí 
bạn đã đánh dấu.Bạn có thể chọn tối đa 4 nút trên file ảnh.  
 

 



Bài 11: Tìm hiểu về Layer (cs4)  

Để thuận tiện cho việc xử lý Photoshop cho phép chúng ta bố trí các đối 
tượng trên từng Layer để khi làm việc với đối tượng trên Layer này không 
làm ảnh hưởng đến đối tượng trên Layer khác. 
 
Các bạn hình dung Layer giống như những tấm phim trong suốt được xếp 
chồng lên nhau, trên các tấm phim đó được bố trí các đối tượng như hình 
ảnh,văn bản..Vùng trong suốt trên Layer cho chúng ta nhìn thấy những 
Layer nằm bên dưới nó.Nếu đối tượng nằm trong Layer trên cùng bao 
trùm toàn bộ file ảnh thì bạn sẽ không nhìn thấy bất kỳ đối tượng nào bên 
dưới nó, tuy nhiên bạn có thể giảm “độ mờ đục” của Layer này làm cho nó 
trở nên trong suốt để nhìn thấy đối tượng bên dưới.Nếu Layer bạn tạo ra 
không chứa đối tượng nào thì nó là Layer trong suốt (transparent). 
 
Số Layer trong một file ảnh là không giới hạn,bạn có thể tạo bao nhiêu 
Layer cũng được nếu như cấu hình máy cho phép.Hãy luôn luôn nhớ rằng 
có quá nhiều layer trong một file ảnh sẽ làm dung lượng file trở nên rất 
lớn, máy tính của bạn sẽ bị treo nếu như nó không đủ “công lực”.Bạn kiểm 
soát các tác vụ về Layer thông qua Layer Panel.Mô hình sau đây giúp bạn 
dể hình dung về Layer. 
 
Các bạn xem hình sau đây: 
 
File ảnh có 4 layer,layer dưới cùng la Background (màu trắng),trên nó là 
Layer 1 chứa đối tượng ảnh, trên nữa là Layer chữ HOCPSD.COM và trên 
cùng là Layer 2 chứa đối tượng hình Elippse màu đỏ.Các bạn chú ý chữ 
HOC của Layer HOCPSD.COM hơi bị mờ là do hình Elippse ở layer trên 
che khuất phần này nhưng do giảm Opacity xuống còn 77% nên có thể 
nhìn thấy phần bị khuất (chữ HOC) ở layer bên dưới.Nếu Opacity là 100% 
thì chữ HOC sẽ bị che khuất hoàn toàn.  
 
Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về những vấn đề liên quan đến layer trong 
Layer Panel.Bạn phải bảo đảm rằng Layer Panel đang hiển thị trên màn 
hình nếu không bạn bấm phím F7 hoặc chọn lệnh Windows\Layers để 
hiển thị chúng. Khi bạn tạo mới một file ảnh từ Photoshop hay mở một file 
ảnh chưa qua xử lý thì mặc nhiên chỉ có một layer duy nhất là 
Background. 
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-Tạo một layer : nhấp chuột vào nút Create new layer trên Layer 
panel,một layer mới được tạo ra với tên mặc định là Layer 1. 

 
-Đổi tên layer : Nhấp đúp chuột vào vùng tên layer và nhập tên mới. 
 



 
-Xóa layer : Chọn layer cần xóa (nhấp chuột, không nhấp đúp) xong bấm 

phím Delete trên bàn phím hoặc nhấp vào biểu tượng trên Layer panel 

hoặc rê layer cần xóa thả vào nút trên Layer panel. 
 

 
-Copy layer : Rê layer muốn copy thả vào nút trên layer panel hoặc bấm 
Ctr-J trên bàn phím. 



 

-Ẩn hiện layer : Nhấp chuột vào biểu tượng ngay bên trái tên layer trong 
Layer panel. 
 

 
-Di chuyển layer : nhấp chuột vào layer và rê lên trên hoặc xuống dưới, 
bấm phím Ctrl-] để chuyển lên và Ctrl-[ để chuyển xuống từng layer một. 



 

 
-Chọn layer : Chọn một layer thì nhấp chuột vào layer cần chọn,chọn 
nhiều layer không liên tục bấm đồng thời phím Ctrl và nhấp chuột trên 
layer,nếu chọn nhiều layer liên tục thì nhấp chọn layer đầu tiên, bấm phím 
Shift và nhấp vào layer cuối cùng. 

 
 
-Opacity layer : Khi opacity là 100%, đối tượng sẽ hoàn toàn mờ 
đục,opacity 0% đối tượng sẽ hoàn toàn trong suốt khi đó chúng ta sẽ nhìn 
thấy rõ ràng đối tượng bên dưới ,opacity là 50% sẽ “trong suốt một phần” 
và cũng sẽ nhìn thấy đối tượng bên dưới nhưng chỉ “nhìn được 50%”.Giá 



trị opacity thay đổi từ 0% đến 100%,bạn có thể nhập vào một số hoặc bấm 
vào nút bên cạnh để rê thanh trượt opacity  

 
 
-Liên kết layer : Chọn các layer cần liên kết, nhấp chuột vào nút trên 
Layer panel,các layer đã được liên kết sẽ xuất hiện biểu tượng mắt xích 
sau tên layer. Muốn hủy liên kết thì nhấp vào biểu tượng lần nữa. 

 
 
-Gộp layer : nhấp chuột vào biểu tượng ở phía trên phải của Layer 
panel sẽ xuất hiện bảng menu: 



 

 
+Merge down : Sẽ gộp (merge) layer hiện hành với layer bên dưới nó 
thành một,nếu có nhiều layer đang được chọn thì sẽ gộp những layer này 
lại với nhau,bạn cũng có thể bấm phím Ctrl-E để thực hiện lệnh này. 
+Merge visible : Chỉ gộp những layer đang hiển thị, bỏ qua layer ẩn,bạn có 
thể bấm phím tắt Ctrl-Shift-E.  
+Flatten Emage : Gộp tấc cả các layer trong file ảnh thành lớp 
background,nếu có layer nào đang ẩn thì photoshop sẽ hỏi chúng ta có 
vứt bỏ những layer đang ẩn không,hỏi cho vui vậy thôi chứ chúng ta chỉ có 
một con đường là OK thôi-mấy ông lập trình này cũng rảnh quá đi. 
 
Nếu tấc cả các layer đều hiện thì lệnh Merge Visible và Flatten Image là 
như nhau. Bạn có thể bấm vào đây để tham khảo thêm về layer 
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Bài 12: Tìm hiểu History Panel (cs4)  

Nếu trên màn hình của bạn chưa hiển thị History panel,bạn vào Menu 
Window chọn history để hiện chúng. 
 
Bạn sử dụng History panel để trở về trạng thái (state)trước đó của file 
ảnh.Mỗi khi bạn áp dụng một lệnh nào đó để chỉnh sửa trên file ảnh thì 
một trạng thái mới sẽ được thêm vào History panel,tên của trạng thái đó 
chính là tên lệnh bạn vừa thực hiện và bạn không thể thay đổi tên này. 
 
Trong quá trình xử lý ảnh đôi khi bạn không vừa ý với kết quả hiện tại,bạn 
có thể lùi trở lại trạng thái trước đó thông qua History panel này (giống như 
undo nhiều bước). Muốn trở lại trạng thái nào bạn bấm chuột vào tên trạng 
thái đó.Mặc định photoshop lưu lại 20 bước sau cùng, những bước trước 
đó sẽ bị xóa để giải phóng bộ nhớ,tuy nhiên bạn có thể chỉnh lại thông số 
này bằng cách vào Menu Edit\Preference\Performance và chỉnh lại số 
trong hộp History & catch. 
 
Bạn chỉ có thể "xoay trở" trong phạm vi 20 state (theo mặc định),ngoài giới 
hạn này xem như "hết đường quay về".Bạn có thể lưu giữ một trạng thái 
nào đó bằng cách tạo snapshot.bấm vào nút "create new snapshot" để 
tạo snapshot.Khi mở file ảnh thì mặc định sẽ có một snapshot lưu giữ 
trạng thái ảnh ngay sau khi open nếu như nút check Automatically Create 
First Snapshot đã được chọn (bạn bấm vào biểu tượng ở góc trên phải 
của History panel,chọn History Option để thấy nút check này). 
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-Khi bạn đóng rồi mở lại file ảnh thì các state và snapshot trong history 
panel sẽ bị xóa. 
 
-Khi bạn chọn một state để xóa thì các state nằm bên dưới nó sẽ bị xóa 
theo,nhưng nếu bạn chọn nút check Allow non-linear history (bấm vào nút 

tại góc trên phải History panel chọn History option sẽ thấy nút check 
này) thì khi chọn state đểxóa,chỉ xóa một state đó mà thôi. 
 
-Cũng tương tự như Layer panel, muốn xóa state hay snapshot nào bạn rê 
chúng và thả vào biểu tượng trên History panel. 
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Bài 13: Nhóm công cụ phục chế ảnh Clone stamp (cs4)  

Click vào nút tam giác màu đen trên công cụ sẽ xuất hiện nhóm như sau 

 

I - Công cụ clone Stamp:  
 
Công cụ này dùng để lấy một phần ảnh (source)từ vị trí này tô (clone) lên 
vị trí khác trên cùng một bức ảnh hoặc trên một file ảnh khác.Người ta 
thường dùng công cụ này để chỉnh sửa, xóa đi những vùng khiếm khuyết 
trên một bức ảnh hoặc phục chế ảnh. 
Sử dụng công cụ này chúng ta phải lấy mẫu (sampled), xong clone mẫu 
này đến vị trí mong muốn.  
 

1 - Chọn biểu tượng trên thanh công cụ. 
2 - Bấm Alt + Click chuột để lấy mẫu . 
3 - Click vào vùng ảnh để nhân bản mẫu (clone). 
Các bạn xem hình minh họa sau đây: 

 
Thanh tùy chọn của công cụ Clone stamp như sau: 
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A - Chọn một nét cọ trong tùy chọn Brush. 
B - Chọn một chế độ hòa trộn trong tùy chọn Mode. 
C - Chọn một độ mờ đục trong tùy chọn Opacity (giá trị từ 0 đến 100).  
D - Tùy chọn Align:  
 
+ Nếu kiểm nhận (click vào nút check) tùy chọn này thì sau lần clone đầu 
tiên, những lần clone sau mẫu sẽ tự động lấy tại vị trí có khoảng cách và 
"chiều " tương ứng với vị trí ban đầu.xem hình sau đây 

 
+ Nếu không kiểm nhận tùy chọn này thì sau lần clone đầu tiên, những lần 
clone sau mẫu sẽ tự động lấy ngay vị trí ban đầu . 

 



E - Tùy chọn Sample:  
 
-All layer : Lấy mẫu trên tấc cả layer đang hiển thị. 
-Current layer: chỉ lấy mẫu trên layer hiện hành.  
-Current & Below : lấy mẫu trên layer hiện hành và những layer bên dưới 
nó . 
 
F- Nút :  

-Nếu chọn nút này : Khi lấy mẫu sẽ loại trừ Adjustments layer.  

-Nếu không chọn nút này : Khi lấy mẫu sẽ sử dụng luôn Adjustment layer. 
Các bạn xem hình minh họa sau : 

 

G - Nút clone source : 
 
Trong photoshop CS4 chức năng clone source cho phép chúng ta định 
trước 5 clone source khác nhau, muốn dùng source nào thì chọn source 
đó.Bạn có thể lấy mẫu trên một file hay nhiều file nhưng phải đảm bảo 
rằng các file đó đang được mở trên màn hình. Khi bấm vào nút Clone 
source, Clone source panel sẽ xuất hiện. 
 



Ngay dưới tab Clone source bạn thấy 5 nút 

biểu tượng clone source , bạn chọn nút đầu tiên, xong bấm Alt và click 
chuột vào nơi cần lấy mẫu trên file ảnh,(kích thước mẫu sẽ phụ thuộc vào 
nét cọ do bạn chọn trong tùy chọn Brush).Chọn nút clone source thứ 2 và 
thực hiện lại việc lấy mẫu (nếu bạn muốn định dạng thêm source thứ 
hai,tiếp tục cho nút thứ ba, thứ tư,thứ năm). Bên dưới các nút clone 
source là dòng tên file và layer cho ta biết layer nào của file nào đã được 
lấy mẫu. Các bạn có thể thay đổi hình dạng (scale) hoặc xoay (rotate) 

clone source bằng cách thay đổi giá trị trong ô W ,H 

hoặc  
 

II - Công cụ Pattern Stamp:  

 
Cũng là công cụ nhân bản nhưng mẫu là một pattern,nên không có thao 
tác lấy mẫu,bạn click chuột vào nút pattern trên thanh tùy chọn để chọn 
trước một pattern xong click vào file ảnh.Bạn cũng có thể tạo một pattern 
cho riêng mình bằng cách chọn lệnh từ Menu Edit\Define pattern. 
Hình minh họa sau đây được clone bằng pattern. 



 
Các bạn có thể tham khảo thêm bài học này trong phần Photoshop CS2.  
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Bài 14: Nhóm công cụ retouch Healing Brush (cs4)  

Kích vào nút bung trên công cụ Healing Brush sẽ xuất hiện nhóm công cụ 
như sau: 

 

I – Công cụ Healing Brush :  

Healing Brush cũng là một công cụ nhân bản,cho phép chúng ta chỉnh sửa 
những vùng chưa hoàn thiện của một file ảnh, làm cho chúng hòa lẫn vào 
vùng ảnh xung quanh một cách liền lạc, tự nhiên. Cũng giống như công cụ 
Clone Stamp (Bấm Alt + Click chuột trên vùng ảnh để lấy mẫu tô,xong 
click vào vùng ảnh cần clone),Healing brush sẽ sử dụng mẫu tô hay 
pattern tùy theo sampled hay pattern 

đang được chọn trên thanh tùy chọn. 
 
Để “giữ nguyên mẫu tô” sau khi clone,bạn chọn replace trong tùy chọn 
Mode. Các tùy chọn khác cũng tương tự như công cụ Clone Stamp, nếu 
không nhớ các bạn có thể xem lại. 
 

II – Công cụ Spot Healing Brush:  
Công cụ Spot Healing Brush sẽ xóa bỏ những vết dơ hay những vùng 
chưa hoàn hảo trên ảnh của bạn một cách nhanh chóng.Công cụ Spot 
Healing Brush làm việc cũng tương tự như Healing Brush,tuy nhiên nó 
không yêu cầu bạn phải lấy mẫu mà sẽ tự động lấy mẫu tô, nên không có 
việc bấm Alt để lấy mẫu pixel như Healing Brush.Tôi ít khi sử dụng công 
cụ này vì không thích automatic quá nhiều. 
 

III – Công cụ Patch :  

Patch cũng là một công cụ nhân bản (clone) nhưng cách làm việc của 
công cụ này hơi khác các công cụ trên.Bạn có thể sử dụng công cụ này 
như một công cụ tạo vùng chọn. 
 

1- Chọn biểu tượng trên thanh công cụ. 
2- Chọn source trên thanh tùy chọn.  
3- Rê chuột vẽ vùng chọn quanh “vùng ảnh xấu” 
4- Đưa trỏ chuột vào bên trong vùng chọn, giữ chuột và rê sang “vùng ảnh 
tốt”. Khi nhả chuột “vùng ảnh tốt” sẽ lấp vào “vùng ảnh xấu”. 
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Nếu trên thanh tùy chọn bạn chọn Destination, khi vẽ vùng chọn và rê 
vùng chọn sang nơi khác thì phần ảnh bên trong vùng chọn sẽ được nhân 
bản sang vị trí mới. 
 

Khi các bạn vừa tạo xong vùng chọn, nút use pattern trên thanh 

tùy chọn sẽ có hiệu lực.Bấm vào nút pattern để chọn một 
pattern,xong bấm vào nút use pattern để clone bằng pattern. 



 

IV- Công cụ Red eye : 

 
Công cụ này dùng để khử mắt đỏ một cách nhanh chóng. 
 

-Chọn biểu tượng trên thanh công cụ. 
-Click chuột vào ngay vùng màu đỏ trên mắt,màu đỏ sẽ bị khử đi trả lại 
tròng mắt bình thường.Nếu chưa hài lòng với kết quả vừa thực hiện, bạn 
bấm Ctr-Z để hủy lệnh đó,xong thay đổi giá trị Pupil size hoặc Darken 
amount và thực hiện lại lệnh.Bạn cứ thoải mái làm lại đến khi nào cảm 
thấy vừa ý thôi,cho dù bạn chỉnh sửa suốt ba ngày ba đêm thì tôi vẫn 
không một chút phàn nàn.  

 



Bài 15: Nhóm công cụ tô vẽ (cs4)  

I - Công cụ Brush:  

Công cụ Brush dùng để tô vẽ lên file ảnh, màu vẽ là màu Foreground.Bạn 
chọn công cụ và rê chuột trên file ảnh để vẽ,muốn nét vẽ thẳng ngang 
hoặc đứng bạn kết hợp với phím shift trong khi vẽ.Khi đang chọn công cụ 
Brush, bạn bấm kết hợp phím Alt thì công cụ Eyedropper tạm thời được 
kích hoạt cho đến khi bạn nhả phím Alt. 
 

II - Công cụ Pencil:  

Cũng giống như công cụ Brush.Nếu bạn chọn tùy chọn Auto Erase thì khi 
bạn click vào vùng có màu trùng với foreground thì sẽ vẽ bằng màu 
background,ngược lại nếu kích vào vùng có màu trùng với màu 
background thì sẽ vẽ bằng màu foreground. 
 

III - Công cụ Color Replacement :  
 
Công cụ này cho phép thay đổi màu được chỉ định bằng một màu khác 

bằng cách tô vẽ lên file ảnh. - chọn công cụ  

- chọn một loại nét cọ trong tùy chọn Brush  

- Chọn mode là color  
- Đối với tùy chọn lấy mẫu,bạn chọn một trong các tùy chọn sau:  
 
+Continuous : Màu cần thay thế được chọn liên tục trong khi rê chuột.  

+Once :Chỉ thay thế những màu trùng với màu được chọn tại vị trí click 

chuột lần đầu tiên +Background Swach :Chỉ thay thế những màu trùng 
với màu background.  
 
Các bạn xem ví dụ sau đây 
Giả sử có file hình như bên dưới, tôi muốn đổi màu áo đỏ thành màu khác 
(màu xanh nhạt chẳng hạn) Tạo vùng chọn như hình minh họa,Feather=2 
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Nhấp chuột vào 
khung màu Background trên thanh công cụ,xuất hiện hộp thoại Color 
Picker,đưa chuột đến phần màu đỏ của chiếc áo và nhấp chuột để “hút” 
chọn màu đỏ cho hộp màu background. Nhấp chọn khung màu 
Foreground và chọn lại màu xanh. 
 

Chọn công cụ Color Replacement Tool trên thanh tùy 
chọn, chọn như hình sau:  

 
Rê chuột trên chiếc áo của nàng, nó sẽ biến thành màu xanh. 



 

 



Công cụ Gradient tô màu đa sắc (cs4)  

Công cụ này dùng tô màu hoặc nhiều màu chuyển tiếp. 
 
Để dể hình dung các bạn xem ví dụ sau đây: 
 
- Tạo mới một file ảnh.  
- Dùng Rectangular tạo vùng chọn như hình sau: (bạn dùng bất kỳ công cụ 
tạo vùng chọn nào, nếu không tạo vùng chọn thì sẽ tô Gradient trên toàn 
layer). 

 

- Click chọn Gradient Tool (G) trên thanh công cụ.  
- Thanh tùy chọn của công cụ Gradient như sau: 

 
- Chọn một kiểu tô gradient :  
 
+ Linear Gradient : Tô chuyển tiếp dạng đường thẳng.  
+ Radial Gradient : Tô chuyển tiếp dạng hình tròn.  
+ Angle Gradient : Tô chuyển tiếp dạng góc.  
+ Reflected Gradient : Gradient dạng "phản chiếu".  
+ Diamond Gradient : Gradient dạng "ánh kim cương".  

 

- Click vào trên thanh tùy chọn, sẽ xuất hiện hộp thoại Gradient 
Editor.  
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- Chọn một 

Gradient có sẵn trong khung Preset hoặc tạo mới một Gradient bằng cách 
thêm "nút" vào thanh màu gradient (khung A trên hình minh họa ở trên). 
 
- Click chuột vào một điểm trên khung A sẽ xuất hiện một "nút" màu,click 
vào Color để thay đổi màu cho "nút" .Bạn có thể thêm nhiều "nút" tùy ý,rê 
"nút" sang phải hay trái để thay đổi khoảng cách và rê "nút" ra khỏi hộp 
thoại Gradient Editor để xóa "nút".Bạn có thể click nút New để lưu 
Gradient này vào Preset.Sau khi hoàn tất việc chọn màu, click OK để đóng 
hộp thoại,lúc này gradient sẽ xuất hiện trên thanh tùy chọn.  



- Click giữ chuột và rê trên file ảnh để tô màu gradient.kết quả như sau: 
 

 



- chuyển sang nút Radial Gradient trên thanh tùy chọn kết quả như sau 
 

 
Các bạn thử chọn từng kiểu tô gradient khác nhau (Diamond, Angle....) và 
rê chuột theo nhiều hướng khác nhau để thấy tác dụng của lệnh. 



Tăng sáng ảnh bằng Blending mode  

Một phương pháp đơn giản và nhanh để tăng sáng một file ảnh là thay đổi 
chế độ hòa trộn.Tuy nhiên để có một bức ảnh tương đối hoàn hảo thì 
không thể chỉ vài cái click chuột là xong mà cần phải có sự kiên nhẫn. 

1 - Mở file ảnh. 
2 - Bấm phím Ctrl - J để nhân đôi layer. 

 
3 - Trên Layer panel,ngay phía trên dòng chữ Layer 1,bạn thay đổi chế độ 
hòa trộn từ Normal sang Screen file ảnh sẽ sáng lên. 
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4 - Để tăng sáng thêm một ít nữa,bạn bấm Ctrl - J lần nữa để tạo thêm 
một layer mới, lúc này ảnh quá sáng nên bạn phải giảm Opacity xuống 
còn khoảng 35% (mục tiêu của chúng ta là chỉ tăng sáng thêm một ít thôi 
mà). 
 



5 - Phần bầu trời giờ trở nên quá sáng làm mất chi tiết ảnh,chúng ta phải 

lấy lại chi tiết.Trên Layer panel bạn click vào nút để tạo một Layer mới 
(Layer 2) khi đó blending mode sẽ tự động chuyển về Normal . 

6 - Chọn công cụ History Brush trên thanh 

công cụ, giảm Opacity trên thanh tùy chọn xuống 35% xong tiến hành rê 
chuột tô lên những vùng bị mất nét do quá sáng. 
 



7 - Trên Adjustments panel, click vào biểu tượng để tạo lớp hiệu chỉnh 

Hue/Saturation và chỉnh lại màu sắc theo ý bạn nếu thích. 



Và đây là kết quả. 
 

 



Set black point và set white point  

Xin nói thêm về vấn đề thiết lập lại màu trắng (set white point) và màu đen 
(set black point) cho file ảnh trong Photoshop. Trong các lệnh chỉnh sửa 

như Level, Curve các bạn thấy có công cụ để thiết lập lại màu trắng và 

để thiết lập lại màu đen.  

 
+ Set black point :  
Khi click chọn công cụ này (click một lần không được click đúp) và click 
vào một điểm nào đó trên file ảnh mà bạn muốn nó sẽ trở thành màu đen 
thì tất cả những pixels mang giá trị từ 0 đến giá trị màu của pixels tại vị trí 
click chuột sẽ chuyển về giá trị 0 tức là chuyển thành màu đen. Ví dụ 
pixels màu tại vị trí click chuột mang giá trị 5 thì tấc cả các pixels mang giá 
trị nhỏ hơn hoặc bằng 5 sẽ được gán lại giá trị là 0. 
 

+ Set white point :  

Cũng tương tự như set black point,nhưng sẽ chuyển pixels về màu trắng 
(mang giá trị 255).Ví dụ nếu pixels màu tại vị trí click chuột mang giá trị 
250 thì tất cả pixels mang giá trị lớn hơn hoặc bằng 250 sẽ đổi thành 255 
(màu trắng). 
 
Trên đây là cách để các bạn thiết lập lại màu trắng và màu đen cho file 
ảnh,nhưng thế nào là màu trắng và thế nào là màu đen lại là chuyện khác. 
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- Click đúp vào công cụ set black point sẽ xuất hiện cửa sổ Color picker, 
(Select targer shadow color) bạn chọn một màu xong click ok,có thông báo 
gì của Photoshop thì bạn vẫn cứ Ok.Điều này có nghĩa là bạn báo cho 
Photoshop hiểu rằng màu bạn vừa chọn ở trên được xem là màu đen chứ 
không phải màu đen là màu mang giá trị 0 (bạn không thích màu đen 
mang giá trị 0,bạn muốn nó mang giá trị gì là tùy bạn chứ và bạn cứ khai 
báo cho photoshop biết vậy là OK).Đó là lý do tại sao ở phần trên tôi nhấn 
mạnh bạn không được click đúp vào công cụ set black hoặc white point. 
 
- Đối với công cụ set white point thì thao tác và ý nghĩa cũng tương tự như 
thế nhưng dùng để qui định cho màu trắng. Hy vọng vấn đề trên sẽ giúp 
ích cho bạn được ít nhiều. 



Cắt hình bằng Pen Tool (cs4)  

Chúng ta dùng công cụ Pen để tách một đối tượng ra khỏi nền 
(background) của nó.Có hai cách thực hiện,một là tạo đường cơ bản trước 
sau đó thêm "nút" vào để uốn đường Path theo ý muốn hoặc có thể vừa 
cắt vừa uốn Path.Chúng ta sẽ tìm hiểu từng cách một. 
 
I - Cách 1: 
 

- Chọn công cụ Pen (P)  
- Click vào một điểm trên đường biên (tạm gọi là điểm A), xong đến điểm 
B,C.....cuối cùng click vào vị trí A để đóng đường Path. 
 

 

- Click vào nút bung của công cụ Pen chọn công cụ Add Anchor Point 
,click vào một điểm trên đường path để tạo thêm điểm neo (click xong nhớ 
nhả chuột) xong rê điểm neo đến ngay đường biên cho chính xác (ví dụ 
như các điểm 1,2,3...) 
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- Các bạn nên phóng to hình để chỉnh path cho chính xác,cuối cùng được 

path như sau: 



Lưu ý: khi dùng click vào 
đường path để tạo điểm neo sẽ xuất hiện một tay nắm điều khiển,di 
chuyển một trong 2 điểm ở đầu tay nắm để uống cong đường path.Bạn có 
thể thêm vào đường path số điểm neo không giới hạn. 
 

 
- Bấm Ctrl - Enter để chuyển path thành vùng chọn,bấm Shift - F6 chọn 
Feather = 2 và bấm Ctrl - J để nhân bản vùng chọn.Chọn lại layer 
Background và fill một màu khác chúng ta sẽ có kết quả như sau: 



 

 
II - Cách 2:  

- Chọn công cụ Pen , click chuột tạo điểm neo đầu tiên,xong click chọn 

điểm neo thứ 2.Khi click tạo điểm neo thứ 2 bạn giữ không nhả chuột mà 
tiến hành rê chuột,tay nắm điều khiển sẽ tự động xuất hiện ngay điểm 
đó.Bạn rê chuột sao cho đường path cong theo đường biên cần cắt.Khi 
đường path nằm đúng vị trí như ý bạn,bấm giữ phím ALT , đường path sẽ 
được cố định tại vị trí đó,lúc này bạn di chuyển tay nắm điều khiển một 
cách tự do.Bạn định vị tay nắm điều khiển sao cho nó luôn tiếp tuyến với 
đường biên tại vị trí bạn muốn đặt điểm neo kế tiếp.Thục hiện như vậy đến 
khi đóng đường path. 



 

 
- Phần còn lại thực hiện giống như phần cuối của cách 1.  
Các bạn thực tập nhiều để sử dụng thành thạo công cụ này vì nó cũng khá 
quan trọng.  



Công cụ tạo shape (cs4)  

Trong các bài trước,tôi đã trình bày cùng các bạn khá chi tiết cách sử 
dụng công cụ Pen để tạo đường Paths,cũng như công dụng của nó (nếu 
chưa xem qua bài này thì các bạn có thể xem hướng dẫn bằng hình ảnh 
tại đây hoặc bằng video tại đây).Trong bài này tôi sẽ trình bày một công 
cụ tạo tạo Path khác đó là nhóm công cụ tạo Shape.Không như công cụ 
Pen,vẽ đường path tự do theo ý mình,công cụ tạo shape sẽ tạo ra các 
đường shape "tiêu chuẩn" như shape hình tròn,hình vuông,hình ovan...v..v 
hay một dạng shape đặc biệt nào đó.Trong Photoshop CS4 và CS2 thì 
công cụ này tương tự nhau nên tôi chỉ trình bày trong phiên bản CS4. 
Các bạn bấm phím U thì sẽ kích hoạt một công cụ tạo shape hiện 
hành,hoặc chọn biểu tượng trên thanh công cụ như hình bên dưới. 
 

 
Các bạn thấy trong nhóm công cụ này có các công cụ sau:(nhìn vào biểu 
tượng của từng công cụ thì các bạn đã hiểu công dụng của nó). 
 
-Rectangle Tool : tạo shape hình tứ giác,nếu kết hợp phím Shift thì sẽ tạo 
ra hình vuông. -Rounded Ractangle Tool : Cũng tương tự như 
Reactangle Tool nhưng tạo ra hình tứ giác có các góc bo tròn,bán kính 
góc bo xác định bằng hộp số Radius trên thanh tùy chọn. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-Custom Shape Tool : Tạo shape bằng một hình dạng có sẵn trong thư 
viện.  
 
Công cụ này rất đơn giản nên tôi chỉ trình bày tóm tắt vài ý,các bạn có thể 
tự tìm hiểu thêm,tuy nhiên có vài chổ cần giải thích thêm như sau: 
 
Khi các bạn kích hoạt một công cụ tạo shape nào đó trên thanh công cụ, 
sẽ bung ra một vài công cụ tạo shape khác cùng nhóm,lúc đó trên thanh 
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tùy chọn cũng xuất hiện các biểu tượng tương tự,các bạn có thể chọn trên 
thanh công cụ hoặc chọn trực tiếp trên thanh tùy chọn. 
 

Trên thanh tùy chọn nếu chọn nút thì sẽ tạo ra đường path,nếu chọn 
thì sẽ tạo ra một layer mới chứa shape,gọi là layer shape. 
 
Vì là công cụ tạo Paths nên có liên hệ mật thiết với công cụ Pen,vì thế có 
thể dùng các công cụ chỉnh sửa của Pen để chỉnh sửa nó. 
 
Ví dụ tôi tạo shape hình chữa nhật như hình minh họa,tôi dùng công cụ 

Pen cộng (add anchor point) để tạo thêm nút và uốn cong một cạnh 
như sau: 
 

 



Bài 16: Công cụ lấy lại chi tiết ảnh History Brush (cs4)  

Công cụ này cho phép chúng ta phục hồi lại một trạng thái (state) cũ bằng 
cách tô vẽ lên file ảnh.Khi bạn rê chuột đến đâu,trạng thái cũ sẽ xuất hiện 
đến đó.Nếu muốn phục hồi lại hoàn toàn một trạng thái cũ nào đó bạn 
bấm phím Shift + F5 hoặc chọn lệnh từ Menu Edit \ Fill,trong cửa sổ fill 
bạn chọn Use là History. 
 

1 - Chọn trên thanh công cụ  
2 - Hiển thị History panel (chọn lệnh Window \ history nếu panel này chưa 
hiện).  
3 - Chọn một trạng thái bạn muốn phục hồi.Lưu ý: Bạn phải bấm vào ô 
vuông ngay bên trái hình thumbnails của snapshot, không được bấm vào 
tên snapshot vì như thế photoshop sẽ hiểu là bạn muốn quay về snapshot 
đó.Khi bấm vào ô vuông bên trái hình thumbnails của snapshot thì biểu 

tượng snapshot sẽ xuất hiện tại vị trí đó. 

 
4 - Rê chuột tô lên file ảnh, phiên bản ảnh tại thời điểm bạn tạo snapshot 
sẽ phục hồi ngay theo nét vẽ.Thông số Opacity trên thanh tùy chọn sẽ 
quyết định mức độ phục hồi là toàn phần (opacity=100%) hay chỉ một 
phần (opacity<100%). Ví dụ tôi có bức ảnh như sau: 
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Tạo thêm một layer nữa từ file ảnh khác,kết quả như hình sau:(tức là mở 
thêm 1 file ảnh nữa,trong ví dụ này là hình ảnh một vườn hoa cúc,bấm Ctrl 
- A chọn nguyên layer xong bấm Ctrl - C,sau đó trở về file ảnh gốc -file ảnh 
1- và bấm Ctrl - V) 

 
History panel sẽ như sau: 



 
Chọn công cụ History Brush trên thanh công cụ,xong tiến hành tô lên 
file ảnh,tô đến đâu phiên bản snapshot sẽ xuất hiện ngay đến đó . 
 

 



Bài 17: tổng quan về Adjustments Panel (cs4)  

Trong phiên bản CS4, dường như hãng Adobe cố tình khuyên chúng ta 
nên sử dụng lớp hiệu chỉnh khi xử lý ảnh thay vì hiệu chỉnh trực tiếp trên 
ảnh gốc,nên đã đưa các lệnh hiệu chỉnh vào Adjustment panel và hiển thị 
ngay trên màn hình làm việc.Tuy nhiên bạn có thể thay đổi, sắp xếp vị trí 
của chúng theo ý thích của mình và nếu chúng bị ẩn đi, bạn chọn lệnh 
Menu Window \ Adjustments... để hiện lại. 
 
Các bạn có thể hiệu chỉnh trực tiếp trên ảnh gốc,các pixels màu đã thay 
đổi sẽ được lưu lại ngay trên ảnh gốc, nên bạn không giữ được thông tin 
ảnh như lúc ban đầu.Tuy nhiên dung lượng ảnh sẽ nhẹ tương đương ảnh 
gốc. Khi bạn sử dụng lớp hiệu chỉnh (adjustments layer) sẽ không làm 
thay đổi thông tin màu trên ảnh gốc,giá trị pixel màu đã thay đổi sẽ được 
lưu giữ ngay trên lớp hiệu chỉnh này. 
 
Sự hiệu chỉnh sẽ có tác dụng cho tấc cả các layer bên dưới nó thay vì phải 
hiệu chỉnh cho từng layer nếu như không dùng phương pháp này. 
 
Bạn có thể quay lại thay đổi các thông số hiệu chỉnh bất cứ lúc nào bạn 
muốn và bạn cũng có thể giảm hiệu ứng chỉnh sửa bằng cách giảm giá trị 
Opacity.Sử dụng lớp hiệu chỉnh, bạn có thể quyết định phần nào của bức 
ảnh sẽ được hiệu chỉnh, phần nào không và sự hiệu chỉnh có tác dụng 
nhiều hay ít bằng cách tô vẽ trực tiếp lên layer với nhiều thang độ xám 
khác nhau thông qua mặt nạ. 
 
Adjustment layer có đặc tính giống như một layer bình thương nên có thể 
thay đổi lớp hòa trộn (blending mode), Opacity hay ẩn /hiện layer. Tuy 
nhiên vì tạo ra một layer mới nên dung lượng file sẽ tăng lên,nếu file có 
nhiều layer sẽ làm dung lượng tăng lên rất lớn,nhưng đó không là chuyện 
đáng bàn nếu cấu hình máy tính của bạn đủ mạnh. 
 
Khi chưa có file ảnh nào được mở trên màn hình,Adjustment panel sẽ như 
sau: 
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Khi đã có file ảnh trên màn hình và được 
áp dụng một lệnh hiệu chỉnh (ví dụ như lệnh Level) thì Adjustments panel 
sẽ nhu sau: 

 
Phần dưới cùng panel gồm các nút sau : 
-nút : Dùng chuyển đổi qua lại giữa bảng chứa các lệnh và lệnh hiện 
hành. 



-Nút :Dùng mở rộng, thu nhỏ panel.  
-Nút :Xác định lệnh hiệu chỉnh chỉ có tác dụng đối với layer ngay bên 
dưới nó hay toàn bộ các layer bên dưới nó . 
-Nút :Cho phép ẩn hoặc hiện lớp hiệu chỉnh (đồng nghĩa với việc tắt 
/mở biểu tượng con mắt trên Layer panel).  
-Nút : Bấm giữ chuột để xem kết quả trước và sau khi hiệu chỉnh.  
-Nút : Trả về giá trị mặc định ban đầu. 
-Nút : Xóa lớp hiệu chỉnh.  



Bài 18: Chỉnh sáng ảnh bằng lệnh Level (cs4)  

Level Adjustments cho phép chúng ta chỉnh sửa dãy tông màu và sự cân 
bằng màu của một file ảnh bằng việc thay đổi cường độ level của vùng tối 
(shadows), vùng trung gian (Midtones) và vùng sáng (Hightlights).Việc 
chỉnh sửa có thể thực hiện trên kênh màu tổng hợp RGB hay trên từng 
kênh R,G,B riêng lẽ. Nếu tạo vùng chọn thì lệnh chỉ có tác dụng đối với 
những pixels màu nằm trong vùng chọn,ngược lại lệnh sẽ có tác dụng trên 
toàn bức ảnh. 
1 - Mở file ảnh cần hiệu chỉnh, cụ thể là bức ảnh như bên dưới (Khi mở file 

ảnh, trên adjustments panel sẽ xuất hiện các biểu tượng lệnh cho chúng ta 
lựa chọn). 

 
2 - Bấm vào biểu tượng trên Adjustments panel,bảng lệnh sẽ như sau:  
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Khi các bạn click vào biểu tượng để chọn lệnh Level, các biểu tượng 
lệnh trên Adjustments panel sẽ đóng lại thay vào đó là thành phần hiệu 
chỉnh cho lệnh Level,biểu tượng hình mũi tên ở góc dưới trái Adjustments 
panel sẽ hướng sang phía trái.Và lúc này trên Layer panel cũng xuất hiện 
một layer mới có tên là Level 1, đây là lớp hiệu chỉnh (Adjustments Layer). 
Trên Adjustments panel có các thành phần sau đây: 
 
-Level : Mặc định là default,nhấp chuột vào nút bung các bạn sẽ thấy một 
số lệnh như Darker, Increase Contrast 1,Increase Contrast 2.....Đây là 
những thiết lập trước của Photoshop cho lệnh Level, nếu không thích các 
bạn có thể bỏ qua phần này. 
 
- RGB : Mặc định sẽ là RGB cho phép bạn chỉnh sữa trên kênh màu tổng 
hợp, nếu muốn chỉnh trên từng kênh riêng bạn bấm vào nút bung và chọn 
một kênh. 
 
- Set black point : Thiết lập lại giá trị đen cho file ảnh. 
- Set Grey point : Thiết lập lại giá trị xám cho file ảnh. 
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- Set White point : Thiết lập lại giá trị trắng cho file ảnh.  
 
Trong vùng biểu đồ phân bố pixels màu các bạn thấy 3 con trượt giống 
như hình tam giác:  

+ Con trượt màu đen bên trái : Đại diện cho vùng tối của bức ảnh, khi kéo 

sang phải sẽ làm tăng màu đen trên file ảnh làm cho ảnh tối hơn. 
+ Con trượt màu xám ở giữa: Đại diện cho vùng trung gian,khi kéo sang 
trái làm cho ảnh sáng hơn và kéo sang phải làm cho ảnh tối hơn. 
+ Con trượt màu trắng bên phải : Đại diện cho vùng sáng của bức ảnh, khi 

kéo sang trái sẽ làm cho ảnh áng hơn. 

Các bạn không nên thay đổi giá trị trong khung Output vì sẽ làm bức ảnh 
mất sự tương phản, lờ mờ rát khó coi.Có thể thay đổi giá trị nhỏ cho 
khung Output. Các bạn chú ý vị trí con trượt trên biểu đồ sau đây. 
 

Bạn có thể dùng mặt nạ để làm giảm hòan toàn hoặc chỉ một phần tác 
dụng của lệnh trên một vùng ảnh.Nhấp chuột vào khung màu trắng bên 
trái tên Layer 1 trong Layer panel,xong chọn công cụ Brush trên thanh 
công cụ và tô màu background lên file ảnh .Nếu tô màu đen là tạo mặt nạ 
hoàn toàn (khu vực tô sẽ không chịu tác động của lệnh Level), tô màu 
trắng là không tạo mặt nạ và tô một thang độ xám là tạo mặt nạ "một 
phần". 
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Bạn có thể giảm tác dụng của lệnh Level bằng cách giảm giá trị Opacity 
trên layer panel. 



Khi đã hài lòng với kết quả đó bạn bấm vào biểu tượng để kết thúc lệnh 
(mũi tên sẽ quay sang phải). 

Phần dưới cùng panel gồm các nút sau : 
 
-Nút :Dùng mở rộng, thu nhỏ panel. 
-Nút :Xác định lệnh Level chỉ có tác dụng đối với layer ngay bên dưới 
nó hay toàn bộ các layer bên dưới nó. 
-Nút :Cho phép ẩn hoặc hiện lớp hiệu chỉnh (Level 1).  
-Nút : Bấm giữ chuột để xem kết quả trước và sau khi hiệu chỉnh.  
-Nút : Trả về giá trị mặc định ban đầu.  
-Nút : Xóa lớp hiệu chỉnh Level.  



Bài 19: Tăng giảm độ sáng bằng lệnh Curve (cs4)  

Tương tự như lệnh Level, lệnh Curve cũng cho phép chúng ta chỉnh sửa 
dãy tông màu của một bức ảnh bằng cách thay đổi hình dạng đường 
Curve.Di chuyển đường curve hướng lên trên hay xuống dưới sẽ làm sáng 
hay tối bức ảnh tùy thuộc vào vị trí đặt "điểm neo" trên đường curve. 
 

Bấm vào biểu tượng trên Adjustments panel để chọn lệnh,Adjustments 
panel sẽ như sau: 

 
Điểm cao nhất nằm ở góc trên phải của đồ thị đại diện cho vùng sáng 
(highlights),di chuyển nút này xuống dưới sẽ làm tối vùng highlights của 
file ảnh. Điểm thấp nhất tại góc dưới trái đại diện cho vùng tối 
(shadows),di chuyển nút này lên trên sẽ làm sáng vùng shadows của file 
ảnh.Điểm giữa trên đường chéo đại diện cho vùng trung gian (midtones) 
của file ảnh.Di chuyển điểm này lên hay xuống sẽ làm sáng hay tối vùng 
trung gian. 
 
Bạn có thể thay đổi hình dạng đường curve bằng cách chọn biểu tượng 

trên Curve panel,đưa trỏ chuột sang vùng ảnh mà bạn muốn hiệu chỉnh 
(trỏ chuột sẽ biến thành eyedropper) click giữ chuột và rê lên trên hay 
xuống dưới để làm sáng hay tối vùng ảnh. 
 
Bạn có thể thêm nhiều nút trên đường curve.Click trực tiếp trên đường 
curve để thêm nút hoặc bấm giữ phím Ctrl và click vào một điểm trên file 
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ảnh khi đó một nút sẽ được tạo ra trên đường curve ở vị trí tương ứng với 
giá trị pixels màu tại vị trí click chuột. 

 
Bạn có thể tạo tối đa 14 nút trên đường curve,để xóa nút bạn rê chúng ra 
khỏi đồ thị curve hoặc chọn nút và bấm phím Delete. 
 
Bạn có thể di chuyển đồng thời nhiều nút,để chọn nhiều nút nhấn giữ phím 
Shift và click chuột trên nút muốn chọn. 
Để hình ảnh rõ nét hơn bạn nên chỉnh đường curve theo hình chữ S. 



 

Thiết lập lại màu đen cho file ảnh:Chọn công cụ set black point trên 
Curve panel,click vào một điểm trên file ảnh mà bạn muốn chúng trở thành 
màu đen,tất cả những pixel màu nào giống pixels đó hoặc tối hơn sẽ 
chuyển thành màu đen.Ví dụ điểm bạn click chọn mang giá trị 10 thì tất cả 
pixel nhỏ hơn hoặc bằng 10 sẽ được set về giá trị 0 nên làm tăng vùng tối 
trên file ảnh. 
 

Thiết lập lại màu trắng cho file ảnh:Chọn công cụ set white point , xong 
click vào file ảnh nơi bạn muốn chúng chuyển thành màu trắng, tất cả pixel 
màu giống hoặc sáng hơn sẽ biến thành màu trắng (255).Tìm hiểu thêm 
về black point và white point. 

http://www.hocpsd.com/2009/05/set-black-point-va-set-white-point.html
http://www.hocpsd.com/2009/05/set-black-point-va-set-white-point.html


Khi đã hoàn tất, bấm nút để kết thúc lệnh. 
 
Phần dưới cùng của panel có các nút sau: 
- Nút :Dùng mở rộng, thu nhỏ panel.  
- Nút :Xác định lệnh Level chỉ có tác dụng đối với layer ngay bên dưới 
nó hay toàn bộ các layer bên dưới nó  
- Nút :Cho phép ẩn hoặc hiện lớp hiệu chỉnh Level 1.  
- Nút : Bấm giữ chuột để xem kết quả trước và sau khi hiệu chỉnh.  
- Nút : Trả về giá trị mặc định ban đầu.  
- Nút : Xóa lớp hiệu chỉnh Level.  



Bài 20: Hiệu chỉnh ảnh bằng lệnh Exposure (cs4)  

Lệnh này được dùng trong chỉnh sửa file ảnh dạng HDR, tuy nhiên nó 
cũng làm việc trong ảnh 8-bit hay 16-bit. 
 
1 - Mở file ảnh . 

2 - Click vào biểu tượng Exposure trên Adjustments panel, lệnh sẽ như 

sau : 

 
Trên Adjustments panel, bạn có thể thay đổi những giá trị sau đây:  

-Tùy chọn exposure : bạn có thể chọn default hoặc chọn một xác lập sẵn 
của Photoshop. 
-Exposure : Thay đổi vùng sáng của bức ảnh nhưng chỉ ảnh hưởng rất 
nhỏ đến vùng shadows. -Offset : Làm tối vùng shadows và midtones 
nhưng chỉ ảnh hưởng rất nhỏ đến vùng highlights. -Gamma : Điều chỉnh 
gamma. 
 

-Set black point : Chọn biểu tượng xong click vào một điểm trên file ảnh 
mà bạn muốn thiết lập lại giá trị màu đen.Công cụ này thiết lập cho thành 
phần Offset,chuyển pixels tại vị trí click chuột về giá trị o. 

-Set white point : Thiết lập lại giá trị cho thành phần Exposure, chuyển 
điểm tại vị trí click chuột về màu trắng. 
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- Midtones eyedropper : Thiết lập lại giá trị cho thành phần Exposure, 
chuyển giá trị pixel tại vị trí click chuột về mức xám trung bình. 
 
Khi đã hài lòng với kết quả chỉnh sửa, bạn click vào nút để thoát lệnh.  
 
Phần dưới cùng panel gồm các nút sau : 
 
- Nút :Dùng mở rộng, thu nhỏ panel. 
- Nút :Xác định lệnh Exposure chỉ có tác dụng đối với layer ngay bên 
dưới nó hay toàn bộ các layer bên dưới nó . 
- Nút :Cho phép ẩn hoặc hiện lớp hiệu chỉnh Exposurel 1.  
- Nút : Bấm giữ chuột để xem kết quả trước và sau khi hiệu chỉnh.  
- Nút : Trả về giá trị mặc định ban đầu.  
- Nút : Xóa lớp hiệu chỉnh Exposure.  

 



Bài 21: Chỉnh màu bằng lệnh Hue/Saturation (cs4)  

Lệnh này cho phép chỉnh sửa màu sắc, độ bão hòa màu và độ sáng tối 
của một dãy màu đã được chỉ định hoặc chỉnh đồng thời tất cả màu sắc 
trong một file ảnh. 
 

Khi mở file ảnh và click chọn biểu tượng lệnh Hue/Saturation 
,Adjustments panel sẽ xuất hiện như sau: 

 
- Hue/Saturation : Mặc định là default,cho phép bạn chọn một thiết lập sẵn 
có, nếu không muốn bạn có thể bỏ qua phần này. 
- Bạn có thể chọn Master để hiệu chỉnh đồng thời các thành phần màu 

hoặc chọn từng thành phần màu riêng lẽ (Red, Yellow, Green...) từ pop-up 
menu này. 
 
- Rê con trượt trên thanh Hue để chỉnh màu sắc cho thành phần màu đã 

chọn 
- Rê con trượt trên thanh Saturation để chỉnh độ bão hòa màu cho thành 
phần đã chọn.Rê sang trái làm giảm độ bão hòa, hình ảnh có khuynh 
hướng chuyển thành "đen trắng",rê sang phải làm tăng độ bão hòa 
màu,làm hình ảnh "nặng màu" hơn. 
- Rê con trượt trên thanh Lightness sang trái sẽ thêm màu đen làm ảnh tối 
hơn, rê sang phải sẽ thêm màu trắng làm ảnh sáng hơn. 
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- Bạn cũng có thể sử dụng công cụ Select the On-image adjustments 
trên Adjustments panel và click lên một màu trên file ảnh. Rê sang trái để 
giảm độ bão hòa (saturation)và rê sang phải để tăng độ bão hòa màu. 
 

- Chọn công cụ Select the On-image adjustments kết hợp với phím Ctrl 
và click chuột lên file ảnh và rê sang phải hay trái để thay đổi màu sắc 
(Hue) 
 
Phần dưới cùng panel gồm các nút sau : 
 
- nút : Dùng chuyển đổi qua lại giữa bảng chứa các lệnh và lệnh 
Hue/Saturation.  
- Nút :Dùng mở rộng, thu nhỏ panel  
- Nút :Xác định lệnh Hue/Saturation chỉ có tác dụng đối với layer ngay 
bên dưới nó hay toàn bộ các layer bên dưới nó  
- Nút :Cho phép ẩn hoặc hiện lớp hiệu chỉnh Hue/Saturation 1.  
- Nút : Bấm giữ chuột để xem kết quả trước và sau khi hiệu chỉnh.  
- Nút : Trả về giá trị mặc định ban đầu.  
- Nút : Xóa lớp hiệu chỉnh Hue/Saturation.  



Bài 22: Chỉnh tông màu bằng lệnh Color Balance (cs4)  

Cho phép điều chỉnh sự cân bằng màu chung trên file ảnh.Lệnh chỉ có 
hiệu lực khi bạn đang xem ảnh trên kênh màu tổng hợp RGB. 
Mở file ảnh và click vào biểu tượng lệnh Color Balance Adjustnents panel 
sẽ như sau: 

 

- Chọn Shadows : Hiệu chỉnh cho vùng cho vùng tối.  
- Chọn Midtones : Hiệu chỉnh cho vùng trung hòa.  
- Chọn Highlights : Hiệu chỉnh cho vùng sáng.  

Rê các con trượt để thay đổi màu. Kiểm nhận nút check Preserve 
Luminosity để giữ nguyên độ sáng. 
Sau khi hoàn tất, bấm vào nút để thoát lệnh.  
Phần dưới cùng panel gồm các nút sau:  
 
- Nút :Dùng mở rộng, thu nhỏ Adjustments panel.  
- Nút :Xác định lệnh Color Balance chỉ có tác dụng đối với layer ngay 

bên dưới nó hay toàn bộ các layer bên dưới nó . 
- Nút :Cho phép ẩn hoặc hiện lớp hiệu chỉnh Color Balance 1.  
- Nút : Bấm giữ chuột để xem kết quả trước và sau khi hiệu chỉnh.  
- Nút : Trả về giá trị mặc định ban đầu.  
- Nút : Xóa lớp hiệu chỉnh Color Balance 1.  
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Tạo đường viền cho chữ sử dụng Layer Style (CS4)  

Chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một đường viền cho chữ hay đối tượng nào 
đó bằng cách sử dụng Layer Style. 
 
- New một file mới kích thước 500px x 300px,độ phân giải 72ppi, nền 
đen,dùng công cụ Horizontal Type Tool nhập vào dòng chữ "hocpsd.com" 
màu đỏ. 

 
- click nút bên dưới bảng Layer và chọn Stroke, sẽ xuất hiện cửa sổ 
Layer Style với Style Stroke đang được đánh dấu check và có nền xanh. 
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Ta thấy trong cửa sổ Layer Style này có 2 khu vực.Khu vực Style bên trái 
gồm có các Style cho chúng ta lựa chọn như Drop Shadow,Inner 
Shadow,.....và chúng ta đang làm việc với một Style tên là Stroke nên hiện 
tại Style stroke này được tô nền xanh cho dể phân biệt.Khu vực Stroke 
bên phải chứa các thông số hiệu chỉnh cho riêng Style Stroke này,mỗi 
Style bên trái sẽ có chức năng hiệu chỉnh tương ứng ở khung bên phải. 
 
- Click vào hộp màu Color để chọn màu cho đường viền,ở đây tôi chọn 
màu trắng. 
- Rê con trượt trên dòng size để thay đổi độ rộng của đường viền,ở đây tôi 
chọn là 3px.  
- Trong menu Position chọn:  

 Outside : Đường viền hướng ra phía ngoài. 
 Inside : Đường viền hướng vào trong. 
 Center : Đường viền bắt đầu từ tâm (cạnh của chữ) tỏa ra hai bên.Ở 

đây tôi chọn là Outside. 

Khi thay đổi những chọn lựa này,kết quả sẽ được cập nhật tức thời trên 
file ảnh nên các bạn cứ việc thay đổi để tìm hiểu. 
 
- Bled Mode : Chọn một chế độ hòa trộn cho Stroke, mặc định là Normal.  
- Opacity : Độ trong suốt của đường viền (stroke) mặc định là 100%. 
- Fill Type : Chọn một loại tô cho stroke (trong bài này là đường viền của 
chữ). 



 Color : Stroke sẽ được tô màu là màu đồng nhất và màu được chọn 
trong hộp Color bên dưới. 

 Gradient : Stroke (trong bài này là đường viền của chữ) được tô 
màu Gradient,khi đó bên dưới sẽ xuất hiện những giá trị hiệu chỉnh 
cho Gradient,các bạn có thể tìm hiểu thêm cách sử dụng Gradient 
tại đây. 

 Pattern : Stroke (trong bài này là đường viền chữ) được tô mẫu 
pattern và bên dưới cũng xuất hiện những giá trị hiệu chỉnh cho 
pattern cho chúng ta lựa chọn. 

Hình bên dưới là các loại stroke với Fill Type là Color,Gradient và Pattern.  

 

http://www.hocpsd.com/2009/05/cong-cu-gradient-cs4.html
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Tạo hiệu ứng chữ nổi sử dụng Layer Style  

- New file mới kích thước rộng và cao là 500px x 300px,nền màu xanh 

nhạt,độ phân giải là 72ppi.Dùng công cụ Type Tool nhập vào dòng chữ 
www.hocpsd.com với font Arial và size chữ khoảng 48 (các bạn có thể 
chọn font,size tùy ý). 

 
- Trên bảng Layer click vào nút Add Layer Style ở cuối bảng và chọn 

Bevel and Emboss... 

 
Sẽ xuất hiện cửa sổ layer Style như sau:  

http://www.hocpsd.com/2009/06/tao-hieu-ung-chu-noi-su-dung-layer.html


Trên đây là bảng Layer Style tổng thể,trong đó có rất nhiều Style cho 
chúng ta sử dụng như : Drop Shadow,Inner Shadow,Out Glow......và cuối 
cùng là Stroke.Lúc đầu do chúng ta chọn Style là Bevel and Emboss nên 
Style này sẽ có dấu check và tô màu xanh,chúng ta có thể áp dụng một 
hoặc nhiều Style cho một đối tượng,Style nào được chọn thì sẽ có dấu 
check kế bên.Tương ứng với mỗi Style sẽ có những thông số hiệu chỉnh 
khác nhau ở vùng bên phải (vùng A) cho chúng ta hiệu chỉnh.Trong phạm 
vi bài này chúng ta chỉ tìm hiểu Style Bevel and Emboss,nên tôi sẽ không 
nói về những Style khác. 
 
- Khu vực Structure (nằm trong vùng A trên hình minh họa) ,ở dòng style 

các bạn thấy có các chọn lựa là Outer Bevel (vát phía bên ngoài),Inner 
Bevel( vát vào bên trong),Emboss (chạm nổi), Pillow Emboss (chạm chìm) 
các bạn chọn Emboss để tạo hiệu ứng chữ nổi. 
 
- Khi thay đổi các thông số trong khu vực Structure như độ sâu 
(depth),hướng (direction),kích thước (size),kết quả sẽ cập nhật tức thì trên 
file ảnh,nên các bạn cứ thay đổi giá trị thông số này đến khi nào vừa ý thì 
thôi. 
 



- Khu vực Shading (dùng để kiểm soát bóng đổ): Nhập giá trị cụ thể vào 
hộp số của Angle hoặc rê di chuyển dấu + trong vòng tròn để chọn hướng 
đổ bóng cho Style này. 
 

 Vùng Hightlight Mode cho phép chúng ta kiểm soát Blending mode 
(mặc định là Screen),độ trong suốt (Opacity) và màu (mặc định là 
màu trắng) của vùng "bóng sáng". 

 Vùng Shadow Mode cho phép chúng ta kiểm soát Blending mode 
(mặc định là Multiply),độ trong suốt (Opacity) và màu (mặc định là 
màu đen) của vùng "bóng tối".Các bạn thay đổi các thông số này để 
tìm hiểu. Ở khu vực Style (khu vực bên trái của cửa sổ Layer 
Style),bên dưới dòng Bevel and Emboss,các bạn thấy có thêm hai 
chức năng con là Contour và Texture trong trạng thái chưa được 
chọn.Các bạn có thể chọn thêm hiệu ứng phụ này,nếu muốn thay 
đổi thông số cho nó thì bạn nhấp chuột vào dòng hiệu ứng đó và khi 
đó nền chữ sẽ có màu xanh đậm và bên trái sẽ có dấu check . 

 
Hình minh họa bên dưới áp dụng một số hiệu ứng con của Style Bevel 
and Emboss. 

 



- Khi áp dụng một Layer Style cho một đối tượng nào đó thì trên bảng 

Layer (Layer Panel)sẽ xuất hiện biểu tượng ở Layer tương ứng,nhấp 
chuột vào biểu tượng con mắt trên Style đó để tắt hiệu ứng,nhấp lần nữa 
sẽ bật lại hiệu ứng. 
 
- Nếu muốn chỉnh sửa hay bổ sung thêm Style cho đối tượng nào đó thì 
nhấp đúp chuột vào style (trên bảng layer),khi đó cửa sổ Layer Style sẽ 
mở ra lại cho chúng ta chỉnh sửa. 

 
- Các bạn có thể copy một Layer Style bằng cách click chuột phải vào 
Layer đã có Style mà bạn muốn copy và chọn lệnh Copy Layer Style,xong 
click chuột phải vào Layer mà bạn muốn áp dụng Style đó và chọn Paste 
Layer Style,khi đó hai Layer này sẽ có Style hoàn toàn giống nhau. 
 
- Muốn xóa một Style nào đó các bạn rê Style đó thả vào biểu tượng thùng 
rác . Có thể áp dụng Layer Style cho bất kỳ một Layer nào (không phải 
background) mà không nhất thiết phải là đối tượng văn bản Text. 



Lệnh Color Range : Chọn một dãy màu (CS4)  

Chúng ta có thể chọn một màu hay một dãy màu đã được chỉ định hoặc 
một số "màu chuẩn" trong phạm vi một vùng chọn cho trước hoặc trên 
toàn bức ảnh thông qua lệnh Color Range,lệnh không có hiệu lực đối với 
những bức ảnh có 32 bit màu / kênh. 
Để sử dụng lệnh chúng ta vào Menu Select \ Color Range sẽ xuất hiện 
hộp thoại như sau: 

 
Trong menu Select của hộp thoại Color Range nếu ta chọn:  

 Sample Color :Khi di chuột lên trên file ảnh sẽ tự động chuyển sang 

công cụ Eye Dropper ,chúng ta click chuột lên file ảnh tại vùng 
màu muốn chọn để xác lập màu.Muốn chọn thêm những màu 

khác,dùng công cụ ,muốn loại trừ màu thì dùng công cụ .Rê 
con trượt Fuzziness để thay đổi giá trị trong hộp số tương ứng,giá trị 
Fuzziness nhỏ thì dung sai màu được chọn sẽ nhỏ,giá trị fuzziness 
lớn thì dung sai màu được chọn sẽ lớn (ví dụ như bạn click chọn 
một màu trắng với giá trị Fuzziness nhỏ thì chỉ chọn được màu 
trắng,nhưng nếu Fuziiness lớn thì màu trắng hoặc xám (gần trắng) 
cũng được chọn luôn).Giá trị mặc định của Range là 100%,khi rê 
con trượt sang trái để giảm thông số này sẽ làm giảm "khoảng cách 
bị tác động",khi thay đổi các giá trị,các bạn nhìn vào hình preview 

http://www.hocpsd.com/2009/06/chon-mau-bang-lenh-color-range-cs4.html


trên hộp thoại sẽ hiểu,phần màu trắng là khu vực sẽ được "khoanh 
vùng" sau khi kết thúc lệnh,phần màu đen là không được "khoanh 
vùng" 

 Reds: sẽ chọn màu đỏ. 
 Yellow : Sẽ chọn màu vàng. 
 Green,Cyan,Blue,Magenta: cũng tương tự như thế. 
 Hightlight : Sẽ chọn vùng sáng (hightlight). 
 Midtones : Sẽ chọn vùng trung gian. 
 Shadows : Sẽ chọn vùng tối. 

Hình sau đây có vùng chọn được tạo ra bằng lệnh Color Range với Select 
là Midtones. 

 



Tạo con dấu KTS  

Trong bài này tôi sẽ trình bày với các bạn cách tạo con dấu KTS như hình 
bên dưới,khi đã có con dấu trong tay các bạn muốn đóng vào đâu thì 
đóng. 
 

 
1 - Tạo một file mới kích thước width=10cm, height=10cm, Res=72 ppi, 

nền trắng.  
2 - Tạo một layer mới,dùng công cụ Elliptical Marquee tạo vùng chọn kích 
thước 40mm x 40mm (nếu không nhớ các bạn có thể xem lại bài cũ về 
nhóm công cụ marquee).Chọn màu Foreground là màu đỏ sau đó bấm 
phím Alt - Delete để fill màu này cho vùng chọn.Tiếp tục chọn lệnh Select \ 
Modify \ Contract và nhập vào giá trị là 2px xong bấm phím Delete để xóa 
và bấm Ctrl - D để hủy chọn ta được như sau: 
 

3 - Tạo thêm một layer mới,tạo vùng chọn hình 
tròn đường kính 30mm và fill màu đỏ cho vùng chọn này.Chọn lệnh Select 
\ Modify \ Contract với giá trị contract=1px sau đó bấm phím Delete. 

4 - Trên bảng Layer,click chọn layer 1 xong bấm 

Ctrl và click chọn layer 2. Chọn công cụ Move (V),trên thanh tùy chọn sẽ 

http://www.hocpsd.com/2009/08/tao-con-dau-kts.html
http://www.hocpsd.com/2009/04/bai-5-nhom-cong-cu-marquee-mo-rong.html


xuất hiện các "nút align",click chuột vào nút horizontal và vertical center để 
canh chỉnh tâm của 2 đối tượng trùng nhau,xem hình minh họa. 
 

5 - Dùng công cụ Elipse Tool (U) vẽ shape tròn 
(kết hợp phím shift sẽ vẽ được vòng tròn) tương đương đường kính vòng 
tròn nhỏ.Chọn công cụ Horizontal Type Tool (T) xong click vào ngay 
đường biên của shape vừa vẽ và nhập vào dòng Text như hình minh 
họa.Sau khi nhập text xong bạn có thể xóa bỏ layer shape. 
 

6 - Bấm Ctrl - H để ẩn đường path,chọn công cụ 
Custom Shape (nằm trong nhóm công cụ tạo shape) vẽ 2 shape hình ngôi 
sao, xong bấm phím T và nhập vào dòng chữ PHOTOSHOP như hình bên 
dưới. 

 
7 - Trên bảng layer,click chọn layer trên cùng (layer PHOTOSHOP) xong 
bấm shift và click vào layer 1 để chọn tất cả layer trừ layer background,sau 
đó bấm Ctrl - E để merge (gộp) layer. 

8 - tạo thêm một layer mới,dùng công cụ Rectangular Marquee tạo vùng 
chọn bao trùm hình con dấu xong tô màu đen cho vùng chọn. 



 

9 - Chọn lệnh Filter \ Noise \ Add noise như sau:  
 

10 - Chọn lệnh Select \ Color Range như sau:  
 

 
11 - Chọn lệnh Select \ Modify \ Contracts và nhập giá trị là 1px,Trên bảng 
layer, chọn layer PHOTOSHOP (layer này chứa hình con dấu) và tạm thời 
ẩn layer 1 (click vào biểu tượng con mắt) sau đó bấm phím Delete và cuối 
cùng bấm Ctrl - D để hủy chọn. 
 

12 - Chọn lệnh Filter \ Blur \ Gaussian Blur và 

nhập giá trị là 0.3.Cuối cùng ta có con dấu như hình sau: 



 

 
Trên đây chỉ là phương pháp thực hiện,các bạn tự tạo con dấu cho riêng 
mình.Nếu có file ảnh nào cần đóng dấu,bạn chỉ cần rê layer con dấu này 
thả vào file ảnh vậy là xong.mong rằng các bạn sẽ có con dấu cho riêng 
mình.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Giáo trình 

photoshop cơ bản 



 

Diễn đàn đồ hoạ http://yeudohoa.net  1

   

Chương I Giới thiệu photoshop ................................................ 3 

I. Vùng làm việc ...................................................................................... 4 

I.1. Khởi động và mở 1 file ảnh mới ............................................................................. 4 

I.2. Các công cụ chọn .................................................................................................... 5 

I.3. Sử dụng thanh tùy chọn của công cụ (Tool options bar). ........................................ 5 

I.4. Làm việc với các bảng Paltte................................................................................... 5 

Chương II Làm việc với vùng chọn ........................................... 7 

I. Các công cụ tạo vùng chọn ................................................................... 7 

II. Thao tác với vùng chọn......................................................................... 9 

II.1. Di chuyển, sao chép và hủy vùng chọn ................................................................... 9 

II.2. Hiệu chỉnh vùng chọn ........................................................................................... 10 

II.3. Biến đổi ảnh vùng chọn trên Layer ....................................................................... 11 

Chương III Cơ bản về Layer ..................................................... 12 

I. Cách hiển thị hộp Layer ...................................................................... 12 

I.1. Menu window / Layers .......................................................................................... 12 

I.2. Các cách tạo Layer ảnh và copy Layer ảnh. .......................................................... 13 

I.3. Sắp xếp các Layer.................................................................................................. 13 

I.4. Cách phối trộn màu của Layer .............................................................................. 14 

I.5. Liên kết các Layer ................................................................................................. 14 

I.6. Tô màu chuyển sắc cho Layer ............................................................................... 14 

Chương IV Cách nhập và xử lý văn bản .................................. 17 

I. Chọn công cụ Type  ( T ) .................................................................... 17 

II. Đưa văn bản vào ảnh ở chế độ chỉnh sửa ............................................ 18 

Chương V Kỹ thuật vẽ với Pen ................................................ 19 

I. Giới thiệu công cụ Pen ........................................................................ 20 

I.1. Cách vẽ đường Path thẳng ..................................................................................... 21 

I.2. Di chuyển và  hiệu chỉnh Path ............................................................................... 22 

I.3. Tạo các Path đóng ................................................................................................. 22 

I.4. Tô màu cho Path .................................................................................................... 22 

I.5. Tô phần trong cho Path đóng ................................................................................ 22 

I.6. Vẽ các Path cong ................................................................................................... 23 

I.7. Vẽ Path xung quanh ảnh ........................................................................................ 23 

I.8. Vẽ Path tuỳ ý. ........................................................................................................ 23 

II. Sử dụng công cụ Freeform Pen ........................................................... 24 

III. Các thông số của Magnetic Pen .......................................................... 24 



 

Diễn đàn đồ hoạ http://yeudohoa.net  2

   

IV. CÁC HÌNH THỂ VECTOR TRONG PHOTOSHOP ......................... 25 

IV.1. Phân biệt đồ họa Vector và Bitmap .................................................................... 25 

IV.2. Cách sửa các đối tượng vẽ ................................................................................. 25 

IV.3. Cách cắt các hình thể trong Layer chứa các hình thể Vector ............................. 26 

V. TẠO HÌNH THỂ TỪ PATH ĐƯỢC TÔ MÀU .................................. 28 

VI. TẠO HÌNH THỂ TÙY Ý ................................................................... 28 

VII. TẠO LẠI  HÌNH THỂ VECTOR BẰNG ACTION VÀ STYLE ........ 30 

Chương VI Chỉnh sửa ảnh ........................................................ 31 

I. SỬ DỤNG ẢNH RGB HAY CMYK .................................................. 31 

II. Độ phân giải và kích cỡ ảnh ................................................................ 33 

II.1. Các loại độ phân giải ............................................................................................. 33 

II.2. Cách sử dụng công cụ chỉnh sửa màu ................................................................... 33 

III. THAY THẾ MÀU TRONG ẢNH ...................................................... 34 

IV. Áp dụng bộ lọc  Unsharp Mask ........................................................... 36 

Chương VII Nhóm các bộ lọc ..................................................... 37 

I. Filter Artistic ...................................................................................... 38 

I.1. Colored Pencil : ..................................................................................................... 38 

I.2. Cutout : .................................................................................................................. 39 

I.3. Dry Brush : ............................................................................................................ 40 

I.4. Film Grain: ............................................................................................................ 41 

I.5. Freseo : .................................................................................................................. 42 

I.6. Neon Glow : .......................................................................................................... 42 

I.7. Paint Daubs : ......................................................................................................... 43 

I.8. Paltter Knife: ......................................................................................................... 44 

I.9. Plastic Wrap : ........................................................................................................ 45 

I.10. Poster Edges : ..................................................................................................... 46 

I.11. Rought Pastels: ................................................................................................... 46 

I.12. Smudge Stick: .................................................................................................... 47 

I.13. Sponge: ............................................................................................................... 48 

I.14. Under Painting: .................................................................................................. 48 

I.15. Water Color: ....................................................................................................... 49 

II. Nhóm Filter Blur: ............................................................................... 50 

III. Nhóm Filter Pixelate ........................................................................... 53 

IV. Nhóm Filter Distort............................................................................. 55 

V. Nhóm Filter Sketch. ............................................................................ 61 



 

Diễn đàn đồ hoạ http://yeudohoa.net  3

   

VI. Filter Stylize: ...................................................................................... 66 

VII. Nhóm Render ..................................................................................... 73 

VIII. NhómVideo: ................................................................................. 74 

IX. Lưu ý khi thực hiện hiệu ứng .............................................................. 75 

Chương VIII Tô vẽ ..................... Error! Bookmark not defined. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương I Giới thiệu photoshop 

Đã  từ  lâu  các  KTV  đồ  họa,  họa  sĩ,  các  nhà  xử  lý  ảnh  đều  xem Photoshop 

CS như một công cụ không thể thiếu được trong quá trinfh thiết kế xử lý ảnh. Với 

Photoshop  CS trong  tay,  các  nhà  thiết  kế  mỹ  thuật  đã thỏa sức tái hiện thế 

giới theo quan điểm riêng, làm nên những tác nghệ thuật trong mơ. Kết hợp với sự 

phát triển nhanh của kỹ thuật số, kỹ thuật in ấn, môi trường Internet, Multimedia, 

đã mang lại cho Photoshop khả năng ứng dụng vô hạn   

Photoshop  CS,  trình  bày  các  kỹ  thuật  xử  lý  ảnh  cao  cấp,  các  tính năng 

mới  giúp bạn tạo được các hình ảnh đẹp mắt rõ nét, và mang tính mỹ thuật cao, 
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hỗ trợ đắc lực cho các chương trình dàn trang và tách màu điện tử, đặc biệt các 

hình thể dạng Vector được sử dụng trong môi trường làm việc của Photoshop.   

 

Khi  làm  việc  với  Photoshop  CS,  bạn  sẽ  khám  phá  được nhiều cách thức để 

hoàn thành công việc như nhau, muốn sử dụng tốt khả năng chỉnh sửa ảnh của cả 

hai chương trình Photoshop CS và Image Ready, bạn cần biết về vùng làm việc 

của chúng.   

           Chương này bạn tìm hiểu những bài sau :   

- Mở một file mới sau khi khởi động chương trình   

- Các công cụ chọn lựa   

- Làm việc với các Palette (bảng)   

I. Vùng làm việc  

I.1. Khởi động và mở 1 file ảnh mới   

* Khởi động :  

            Double click vào Icon  (biểu tượng) của Photoshop để khởi động chương 

trình. Cửa sổ làm việc mặc định của Photoshop như sau 

 

Khi khởi động Photoshop, trên màn hình sẽ xuất hiện menu thanh ngang  (menu  

bar),  hộp  công  cụ  (Toolbox),  thanh  tuỳ  chọn  của công cụ (Tool Option 

Bar) và các nhóm bảng (Palette).  Chương trình Photoshop và Image Ready đều 

làm việc với ảnh Bitmap, ảnh kỹ thuật số  (các ảnh do một loạt các hình vuông 

nhỏ-gọi là các Pixel phần tử  ảnh- hợp thành).  

Bạn  có  thể  vẽ  hình  trong  Photoshop  và  các  hình  thể  này  tạo  ra  rất tinh 

xảo mà vẫn giữ được độ sắc nét khi tỷ lệ của chúng đươc phóng lớn hoặc thu nhỏ. 

Bạn xử lý các ảnh từ máy quét ảnh Scanner, quét từ phim dương bản, hoặc cắt  

(Capture) từ video hay được nhập vào (Import) từ các chương trình vẽ khác,  nhập 

được ảnh từ máy kỹ thuật số (Digital Camera)  
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I.2. Các công cụ chọn   

Trong  hộp  công  cụ    (Toolbox)  chứa  các  công  cụ  chọn  lựa,  vẽ  và chỉnh 

sửa. Với các công cụ này bạn sẽ biết đươc các tính năng chuyên biệt của chúng.   

 

           Để chọn một công cụ, bạn chỉ cần click trỏ mouse vào công cụ đó ở hộp 

Toolbox hoặc có thể nhấn phím tắt từ bàn phím. Công cụ được chọn sẽ có tác 

dụng cho đến khi bạn chọn một công cụ khác.   

           Một vài công cụ có hình tam giác nhỏ ở góc dưới phải để cho bạn 

biết còn có các công cụ ẩn phía dưới   

     Các cách chọn các công cụ ẩn   

- Nhấn giữ mouse trên công cụ có chứa công cụ ẩn (hoặc nhấp chuột phải 

lên nút có công cụ ẩn), sau đó di chuyển mouse chọn công cụ mong muốn 

trong menu sổ ra từ nút tam giác.  

- Nhấn giữ Shift + phím tắt của công cụ, lập lại nhiều lần cho đến khi xuất 

hiện công cụ mà bạn muốn chọn   

- Nhấn giữ Alt và click vào công cụ. Mỗi lần click các công cụ bị ẩn sẽ kế 

tiếp xuất hiện.   

 

 

 

 

 

 

 

  

I.3. Sử dụng thanh tùy chọn của công cụ (Tool options bar).  

 

           Tất cả các công cụ đều có các tuỳ chọn riêng của nó, và các tuỳ chọn này 

được thể hiện trên thanh tuỳ chọn của công cụ  Thanh tuỳ chọn luôn thay đổi theo 

để phù hợp với từng công cụ đang được chọn, một vài thanh tuỳ chọn và bảng có 

các tuỳ chọn cho phép  bạn nhập vào các giá trị số bằng cách sử dụng thanh trượt, 

phần định góc, các nút mũi tên hộp nhập.   

 

I.4. Làm việc với các bảng Paltte   

 Cácbảng giúp cho bạn giám sát và chỉnh sửa ảnh. Mặc định các bảng sẽ xuất hiện 

như như cácnhóm bảng chồng lên nhau. Tuỳ theo công việc mà bạn có thể làm 

xuất hiện hoặc ẩn nó. Vào meu Window / chọn <tên bảng> cần hiển thị.  
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+ Thay đổi sự thể hiện của bảng  

          

 

  - Nhấn phím Tab để làm ẩn hoặc hiện tất cả các bảng có trên màn hình  (trừ 

thanh toolbox)  

  - Drag vào các thẻ và drag sang vị trí các bảng khác hoặc drag ra ngoài để tạo 

một bảng riêng biệt.  

  - Gắn bảng vào thanh tuỳ chọn của Photoshop,  drag Tab của từng bảng thả vảo 

vùng trống màu xám đậm bên phải thanh tuỳ chọn.   

  - Click nút tam giác nhỏ bên phải của bảng để mở một menu con.  

  - Click vào nút trừ góc trên phải của bảng để thu nhỏ bảng Minimize hoặc click 

vào dấu vuông để mở rộng bảng Maximize.  

  

  

  

Xác lập vị trí cuả bảng và hộp thoại  
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Vị  trí  cuả  các  bảng  hiện  có  và  các  hộp  thoại  sẽ  được  lưu  như  mặc định  

khi  bạn  thoát  ra  khỏi  chương  trình.  Nhưng  cũng  có  thể  khởi  động chương 

trình với vị trí mặc định đầu tiên hoặc bạn có thể đưa trở lại vị trí mặc định tại bất 

cứ thời điểm nào:  

          Để luôn luôn khởi động với vị trí mặc định đầu tiên.  

 Menu  Edit  /  Preferences  /  General  và  huỷ  bỏ  chọn  tuỳ  chọn  Save 

palette Locations.  

  

  

Chương II  Làm việc với vùng chọn  

 

Phần quan trọng nhất để làm việc với Photoshop là làm thế nào để chọn được một 

vùng mà bạn cần xử lý. Khi một vùng trên ảnh được chọn lựa thì chỉ phần đó chịu 

tác động còn phần khác không ảnh hưởng.   

I. Các công cụ tạo vùng chọn   

Bạn  có thể  chọn  lựa tuỳ  theo  kích cỡ của  ảnh,  hình  dáng  cũng  như màu sắc, 

bằng cách sử dụng các công cụ chọn sau:   

1. Marquee Tool (M) 

 

  

- Công cụ chọn Rectangular Marquee:  Cho phép bạn tạo một vùng chọn là hình 

chữ nhật trên ảnh hoặc hình vuông bằng cách nhấn giữ thêm phím Shift trên 

bàn phím.  

- Công cụ Eliptical Marquee: Cho phép bạn chọn vùng chọn  là một vùng chọn 

Elip hoặc hình tròn bằng cách nhấn giữ thêm phím Shift trên bàn phím.   

- Công cụ  Single  Row Marquee và Single column Marquee:  Cho phép chọn 

một vùng chọn là một dòng cao 1 pixel và một cột rộng 1 pixel.   

 

2. Crop Tool (C) 
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-  Công  cụ  Crop:  Dùng  để  xén  những  phần  ảnh  không  cần  thiết. Chọn 

vùng ảnh muốn giữ lại, (bạn còn có thể  xoay hoặc thu phóng vùng ảnh chọn 

muốn giữ lại). Nhấn Enter.   

3. Lasso Tool (L) 

 -  Công cụ Lasso:  Hay còn gọ là công cụ chọn tự do. Bạn sử dụng công cụ này 

khi chọn những vùng ảnh không có hình dạng hình học và không cần độ chính 

xác cao. Để sử dụng bạn kéo một vùng chọn tùy ý quanh vùng ảnh mình cần 

chọn sao cho điểm cuối cùng trùng điểm đầu tiên để tạo nên một vùng chọn 

khép kín.  

 

 

 - Công cụ Polygon lasso : Nối các đoạn thẳng để tạo nên một vùng chọn. Công 

cụ này thường được dùng để tạo vùng chọn hình đa giác. Bạn Click từng điểm 

để  tạo nên các  đoạn thẳng liên kết, bạn có thể dể dàng chọn các đường gấp 

khúc khác.Để kết thúc vùng chọn bạn nhấp điểm cuối cùng đặt trùng vào điểm 

click đầu tiên.  

 

   

 

-  Công  cụ  Magnetic  Lasso  :  Công cụ tạo  biên  vùng  ảnh. Công cụ này có 

tính chất bắt dính (Snap) vào biên của phần ảnh dựa vào vùng đồng màu tương tự, 

nói một cách khác công cụ này cho phép bạn chọn sát vào mép của vùng hình cần 

chọn. 
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Để sử dụng Magnetic Lasso Tool, bạn drag vẽ đường biên chọn cho một vùng có 

độ tương phản cao ở biên, khi drag mouse đường biên chọn  tự động  hút  vào  

đường  biên  của  vùng  ảnh  muốn  chọn. Bạn có  thể  điều  khiển hướng của 

đường biên chọn bằng cách chủ động click mouse để xác định các điểm ép buộc, 

điểm định hướng  (fastening point)   Con trỏ sẽ hút vào biên và tự động thêm vào 

các điểm  Fastening point   

 Nếu thấy đường biên chọn không hút  đúng theo phần muốn chọn (có thể do độ 

tương phản của vùng ảnh này quá thấp), bạn click mouse chủ động tạo các điểm 

fastening point. Bạn cũng bỏ được các điểm fastening đã có bằng cách nhấn phím 

Del và di chuyển trỏ theo hướng ngược lại. Mỗi lần nhấn Del sẽ xoá đi một điểm 

Fastening.   

 

4. Magic  Wand Tool (W) 

-  Công  cụ  Magic  Wand:  cho  bạn  chọn  một  phần  ảnh  dựa  trên  độ tương 

đồng về màu sắc của các pixel kề nhau.  

  

  

 

Thanh tuỳ chọn của công cụ Magic  Wand cho phép bạn thay đổi tính năng của 

công  cụ. Ví dụ như thay đổi Tolerance  cho  biết  có  bao  nhiêu tone màu sẽ  

đươc  chọn khi  click  vào  một  vùng  ảnh  nào  đó.  Giá  trị  mặt  định  là  32  (32  

tone  màu sáng xấp xỉ nhau và 32 tone màu đậm tương tự nhau được chọn).   

 

II. Thao tác với vùng chọn   

Sau khi chọn được vùng chọn xong, các thao tác tiếp theo thường là di chuyển 

hoặc sao chép tùy chọn. 

II.1. Di chuyển, sao chép và hủy vùng chọn 

*Di chuyển vùng chọn   

Dùng công cụ  Move (V), đặt trỏ vào giữa vùng chọn, trỏ thành hình mũi tên có 

kèm theo hình chiếc kéo, cho biết nếu bạn drag mouse nó sẽ cắt ảnh tại vị trí hiện 

hành và di chuyển vùng ảnh cắt sang vị trí mới.   

 

*  Di chuyển vùng ảnh chọn bằng 4 phím mũi tên   

Bạn có thể điều chỉnh vị trí vùng ảnh chọn một chút bằng các phím mũi tên với 

mỗi bước chuyển là 1 pixel hoặc 10 pixel khi nhấn giữ phím Shift.   

Chú ý : Các phím mũi tên chỉ điều chỉnh vị trí của vùng chọn sau khi bạn đã di 

chuyển vùng chọn hoặc khi công cụ Move đang được chọn, nếu không chỉ làm di 

chuyển biên chọn mà thôi, còn phần ảnh chọn sẽ không di chuyển . Nhấn giữ 

Shift mỗi lần nhấn 1 trong 4 phím mũi tên vùng ảnh chọn sẽ di chuyển 10 pixel.   

 

* Sao chép vùng ảnh chọn sang file khác   
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Chọn vùng ảnh bằng công cụ chọn bất kỳ.   

Chọn công cụ Move, đặt trỏ vào giữa vùng chọn và drag mouse sang  cửa sổ đang 

mở một file khác (file đã được mở sẵn đang nằm trên vị trí màn hình khi drag ảnh 

) Đến khi con trỏ xuất hiện là dấu mũi tên kèm theo hình dấu (+) cho bạn biết là 

vùng ảnh chọn đã được copy sang, bạn mới thả chuột.  

-  Bạn cũng có thể copy vùng ảnh chọn sang file khác bằng lệnh Copy, Copy 

Merged, Cut, Paste, Paste Into.   

 Lệnh  Copy:  Dùng  để  sao  chép  vùng  chọn  trên  Layer  hoặc  

Background  hiện hành.   

 Lệnh  Copy  Merged:  Sao  chép  vùng  chọn  trên  tất  cả  các  Layer  
đang hiển thị.  

 Lệnh Past: Dán giữ liệu đã được Cut  hoặc  Copy sang vị trí khác của file 
ảnh hoặc sang file khác để tạo nên một Layer mới.   

 Lệnh  Past Into: Dán dữ liệu đã được cắt hoặc sao chép vào bên trong một 

vùng chọn khác trong file ảnh.   

  

Lưu ý: Sao chép và drag với công cụ Move sẽ đỡ tốn bộ nhớ vì trong trường hợp 

này Clipboard không được dùng đến như lệnh Copy, Copy Merged, Cut, Paste.   

 

*Huỷ vùng chọn: 

 Để hủy vùng đã chọn bạn vào menu Select /Deselect  hoặc bấm phím tắt (Ctrl 

+D ) .   

 

II.2. Hiệu chỉnh vùng chọn 

Để hiệu chỉnh  vùng đã chọn bạn vào menu Select/Modify 

*Thay đổi kích thước vùng chọn 

Để hủy vùng đã chọn bạn vào menu Select/Transform Selection 

* Để phóng lớn thu nhỏ ảnh :  

Bạn sử dụng công cụ Zoom hoặc bấm phím tắt Ctrl (-) hoặc Ctrl (+). Bấm Ctrl 0 

để trở về hình ảnh 100 %   

*  Thêm và bớt vùng chọn   

- Nhấn giữ shift drag mouse để thêm một vùng chọn lựa.   

- Nhấn  giữ  Alt   drag  mouse  vào  vùng  chọn  có  sẵn  để  trừ  bớt  vùng chọn 

đang lựa.   

*  Làm mềm biên chọn   

  Làm cho biên chọn trong mềm hơn không bị gãy khúc. (khử răng cưa)  

 Anti Alias: Làm trơn các biên lỡm chỡm của vùng chọn bằng cách hoà lẫn 
màu chuyển tiếp giữa các pixel biên và pixel nền, chỉ pixel biên bị thay 

đổi, các chi tiết không bị mất.   

Tuỳ chọn Anti alias phải được chọn trước khi dùng các công cụ chọn để 

chọn vùng ảnh.   
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 Feather: Làm mờ, nhòe biên bằng cách tạo sự chuyển tiếp giữa vùng chọn 

và các pixel sung quanh nó việc làm nhòe này có thể làm mất chi tiết tại  

biên  vùng  chọn. Ta có thể  chỉ định  độ  Feather  trước  khi  chọn  vùng  

chọn    lựa  bằng các công cụ Marquee, Lasso, Polygon Lasso, Magnetic 

Lasso. Giá trị Feather từ 1 đến 255 pixel.   

Trường hợp nếu biên chọn đã thực hiện muốn xác lập Feather   

         Bạn vào Menu Select /Modify/Feather,  nhập giá trị độ mờ biên tuỳ 

ý. Click nút OK.  

II.3. Biến đổi ảnh vùng chọn trên Layer   

Menu Edit / Transfrom(Ctrl+T)   

  

 

 Scale:  Co giãn vùng  ảnh chọn hoặc đối tượng ảnh trên Layer  

 Skew:  Làm  nghiêng  vùng ảnh chọn hoặc đối tượng ảnh trên Layer   

 Distort:   Hiệu  chỉnh  biến dạng hình ảnh.  

 Perspective:  Thay  đổi  phối cảnh của vùng ảnh chọn.   

 Rotate:    Xoay vùng ảnh chọn hoặc đối tượng ảnh trên Layer.   

 Number: Tính chính xác theo điểm ảnh.  

 Rotate: Xoay vùng ảnh chọn hoặc đối tượng ảnh trên Layer 

o 90 độ CW theo chiều kim đồng hồ 

o 90 độ CCW ngược chiều kim đồng hồ  

 Flip Horizontal : Lật đối xứng theo phương dọc.  

 Flip Vertical : Lật đối xứng theo phương ngang.  

Một hộp bao (Bounding Box) xuất hiện, bạn có thể thực hiện co giãn, xoay, 

nghiêng, lật đối xứng, thay đổi kích cỡ.   

  

  

Đặt trỏ vào một trong các góc và drag mouse, nhấn giữ shift trong khi drag để ép 

buộc thay đổi theo tỷ lệ, nhấn Enter để kết thúc việc chỉnh sửa. 

 



 

Diễn đàn đồ hoạ http://yeudohoa.net  12

   

Chương III Cơ bản về Layer 

  

 Mỗi  file  của  Photoshop  chứa  một  hoặc  nhiều    Layer    riêng  biệt. Một file 

mới thường là một Background chứa màu hoặc ảnh nền mà có thể nhìn thấy được 

thông qua phần trong suốt của các Layer tạo thêm sau. Bạn có thể quản lí các  

Layer bằng bảng hiển thị lớp.  

I. Cách hiển thị hộp Layer   

I.1. Menu window / Layers   

  

  

 Tất  cả các Layer trừ nền Background luôn luôn trong suốt, phần bên ngoài của 

một ảnh trên Layer cũng là một phần trong suốt có thể nhìn thấy được các lớp bên 

dưới nó.   

Các  Layer  trong  suốt tương tự  như tấm  phim có  vẽ hình,  chồng lên nhau 

thành nhiều lớp,  bạn có thể chỉnh sửa, thay đổi kích thước vị trí, xóa trên từng lớp 

mà không hề ảnh hưởng tới các hình vẽ khác trên Layer khác.  Khi kết hợp các 

lớp xếp chồng lên nhau để tạo nên  1 bức ảnh hoàn hảo.   

* Tạo và tham khảo bảng Layer khi chọn vùng ảnh hoặc dùng Move di chuyển 

một ảnh từ  file khác sang sẽ tự tạo thành một Layer.   

 Bạn cũng có thể nhân bản Layer để tạo nên một Layer mới riêng.  Bạn tạo được 

tối đa là 8000 Layer gồm Layer Set (bộ Layer), Layer chứa các  hiệu  ứng  Effect  

(các  hiệu  ứng làm nổi) cho  riêng từng file ảnh. Trên mỗi Layer bạn xác lập 

phương thức phối trộn màu  (Blending mode)  Opacity độ mờ đục cho riêng 

Layer, nhưng do máy tính có bộ nhớ giới hạn và bạn cũng chỉ cần số Layer vừa 

đủ để tạo nên một file ảnh của mình. Vì mỗi  Layer, bộ Layer đã chứa các hiệu 

ứng và dữ liệu riêng nên giá trị thực tế sẽ chỉ tới 1000 Layer.   

*   Biểu tượng con mắt trong hộp Layer để ẩn và hiện Layer.   

*   Biểu tượng cây bút: Layer đang chọn   
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I.2. Các cách tạo Layer ảnh và copy Layer ảnh.  

 Vùng chọn ảnh   

Menu  Layer  /  New  /  Layer  Via  Copy:  Copy  vùng  ảnh  chọn  đặt  

trên 1 Layer mới   

Menu Layer /New / Layer Via Cut: Cắt vùng ảnh chọn đặt trên 1 Layer 

mới.   

 Nhấn  phải  vào  Layer  muốn  Copy,  trong  hộp  Show  Layer  ->  chọn 

Duplicate Layer.  

 Nhấp vào Menu con của hộp Show Layer chọn Duplicate Layer.   

 Drag Layer muốn Copy thả vào ô New Layer trong hộp Layer.   

 Khi nhập văn bản bằng công cụ Type cũng tự tạo thành 1 Layer mới.   

 

  

I.3. Sắp xếp các Layer   

          Trong bảng Layer -> dùng trỏ mouse đặt vào Layer muốn di chuyển -> trỏ 

thành hình bàn tay, nhấn giữ  mouse và drag lên hoặc xuống dưới các Layer.   

*  Thuận lợi khi sử dụng các Layer   

  Các  Layer  cho  phép  chỉnh  sửa  từng  phần  của  file  ảnh  trên  mỗi  Layer 

riêng biệt.   

*  Cách làm ẩn hoặc hiện các Layer riêng biệt:  
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Biểu  tượng  con  mắt  ở  bên  trái  trên  Layer,  trong 

bảng Layers báo cho bạn biết Layer đó đang được 

hiển thị. Có thể làm ẩn hoặc hiện Layer bằng cách 

click vào biểu tượng này.   

* Bạn có thể mang ảnh trong một Layer lên 

trước ảnh  hoặc  sau  trong  một  Layer  khác  bằng  

cách drag Layer trong bản Layer trên Layers hoặc 

dùng:   

           Menu / Layer / Arrange / Bring to Front   

             Mneu / Layer / Arrange / Bring to Back   

*  Khi  hoàn  tất  công  việc  cho  một  file  

ảnh  để  làm giảm dung lượng file bạn có thể ép 

phẳng file ảnh, tất  cả  các  Layer  sẽ  được  hợp  nhất    

(Merge)  trên cùng  một  nền  Background  hoặc  

Layer  chọn  hiện hành.  

*  Bạn  có  thể  liên  kết  các  Layer  muốn  

điều chỉnh bằng cách chọn 1 Layer trong bảng  

Layers, Click  vào  ô  vuông  sát  bên  trái  của  tên  

Layer  mà bạn muốn liệt kê khi liên kết bạn có thể 

cùng lúc xoay, di chuyển định kích thước một cách 

đồng thời.  

 

 

 

 

 

I.4. Cách phối trộn màu của Layer   

Blending Mode và Opacity (độ mờ đục)   

Thực hiện trộn màu giữa các Layer với nhau, các mode trộn cho ta cảm giác ảnh 

trên Layer này được hoà nhập vào ảnh trên Layer khác. Bạn có thể thử thực hiện 

với các Mode trong dang sách thả của hộp Show Layer.   

Opacity: độ mờ đục của ảnh, ảnh trên Layer sẽ trong suốt dần nhìn thấy rõ phần 

ảnh ở Layer bên dưới khi nhập giá trị Opacity giảm dần.   

I.5. Liên kết các Layer   

Một  cách  rất  hiệu  quả  là  liên  kết  2  hay  nhiều  Layer  lại  với  nhau. Với các  

Layer  đã được  liên kết, bạn  có  thể di  chuyển và  biến  đổi  chúng một  cách  

đồng  thời  để  duy  trì  được  vị  trí  cố  định  của  các  phần  ảnh  trên Layer.   

Biểu tượng liên kết (Link) hình móc xích sẽ xuất hiện trong ô vuông kế bên biểu 

tượng mắt Layer đang chọn sẽ không có biểu tượng liên kết cho dù nó đã được 

liên kết.  

    

I.6. Tô màu chuyển sắc cho Layer   

Công cụ Gradient   
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Bạn có thể tạo một Layer mới hoặc tạo một vùng chọn lựa tuỳ ý để đặt màu tô 

chuyển sắc tuỳ ý.   

 Chọn công cụ Gradient trong hộp công cụ   

 Thanh tuỳ chọn công cụ Gradient, Click chọn nút Linear Gradient (chuyển 
màu theo phương thẳng) Click vào nút có mũi tên tam giác bên phải thanh 

chuyển màu (Menu con) để mở Menu chọn.  

  

   Ô thứ nhất: Màu tô từ màu Foreground to 

Background   

   Ô  thứ  hai  trái  đếm  qua:  Màu  tô  trong 

suốt Foreground to Transparency  

   

Các  ô  màu  còn  lại  bạn  có  thể  tuỳ  

chọn. Muốn  thay  đổi  dãy  màu  khác,  

Double Click  vào  ô  dãy  màu  tuỳ  ý.  Bạn  

có  thể thêm  hoặc  thay  đổi  màu  của  dãy  

màu trong mục      

  

  

Sử dụng các hiệu ứng nổi Style   

Đây là các hiệu ứng nổi, bạn có thể thực hiện từng mục với các tuỳ chọn thông số 

riêng biệt cho hiệu ứng bạn muốn gán cho layer đang hiện hành  

 

  

  

   

Tuỳ chọn các thuộc tính tương ứng theo ý thích của bạn. Tam giác nhỏ cho  

phép bạn chọn lựa thêm về độ bóng, màu sắc, độ nghiêng, khoảng cách-  
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Menu Window / Style   

          Áp dụng các ô làm nổi này cho Layer bằng các hiệu ứng có sẵn như   

Shadow (bóng đổ), Glow (phát sáng), Bevel (vát cạnh), Emboss (nổi) và các hiệu 

ứng đặt biệt khác. Các Layer Style rất dễ sử dụng và chúng liên kết trực tiếp với 

Layer.   

          Style bao gồm một hoặc nhiều hiệu ứng.   

  

               

  

 Dropshadow:  tạo  bóng  đỗ  bên  dưới phần ảnh của Layer   

 Inner shadow: Tạo một bóng đỗ ở phía trong phần ảnh trên Layer tạo cảm 
giác lõm.   

 Grow  và  Inner  Glow:  Tạo  sự  phát sáng  ra  bên  ngoài  hoặc  vào  bên  
trong phần ảnh của Layer.   

 Bevel  and  Embos:  Ap  dụng  kết  hợp giữa phần sáng và bóng tối cho 

Layer.   

 Satin:  Tạo  bóng  phía  bên  trong  phần ảnh  của  Layer  để  loại  bỏ  sự  
sắc  nét trong Layer.   

 Color,  Gradient  và  Pattern    Overlay:  Che  phủ  bằng  một  màu, 
gradient (tô chuyển) hoặc một pattern (mẫu tô) cho Layer.   
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 Stroke: Tạo đường viền bao quanh phần ảnh của Layer với màu đơn sắc,  

Gradient    hoặc  Pattern.  Rất  hữu  dụng  cho  văn  bản  khi  cần  có 

đường biên rõ nét.  

Ngoài ra trong danh sách thả cuả hộp tạo hiệu ứng nổi (Styles) bạn còn có thể 

chọn thêm các dạng hiệu ứng khác rất ấn tượng thay vì bạn phải dùng rất nhiều 

thời gian để thực hiện với bộ lọc.  

  

  

  

  

  

Khi  thực  hiện  chọn  một  ô  nổi  nào  đó  trong  bảng  để  gán  cho  Layer,  hộp 

Layer sẽ được hiển thị ngay các hiệu ứng đã hiện để hoàn thành mẫu nổi cho chữ.  

  

Chương IV Cách nhập và xử lý văn bản  

  

I. Chọn công cụ Type  ( T )   

Click vào vị trí ảnh bất kỳ để dịnh vị trí đặt chuỗi kí tự.  

Một  Layer  văn  bản  mới  (Layer  1)  với  biểu  tượng  chữ    “T”  kế  bên trên  

Layer  để  thông  báo  nó  là  một  Layer  văn  bản  xuất  hiện  trong  bản Layers.   

 Trên thanh tuỳ chọn bạn chọn Font, kích cỡ Font, kiểu Font, phương pháp Anti 

aliasing, so hàng các chuỗi ký tự, tô màu cho chuỗi Text.  

Bạn chọn công cụ Move để di chuyển chuỗi văn bản trong ảnh sang vị trí tuỳ ý 

nếu nó chưa đúng.   

Bạn có thể chọn một trong các dạng văn bản như sau trong thanh công cụ.  
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1. Dạng  Text  đặt  theo  phương  ngang  chuỗi  Text  tự  động  đặt  trên 

Layer riêng biệt, mang màu Foreground hiện hành.   

2. Dạng  Text  đặt  theo  phương    ngang,  hiển  thị  là  một  chuỗi  Text 

chọn, được đặt trên Layer hoặc Background hiện hành.   

3. Dạng Text đặt theo ký tự dọc, nằm trên Layer mới.   

4. Dạng  Text  đặt  theo  ký  tự  dọc,  nằm  trên  Layer  hay  Background hiện 

hành thuộc dạng vùng chọn.   

II. Đưa văn bản vào ảnh ở chế độ chỉnh sửa   

 

     

Sau  khi  đã  nhập  chuỗi  văn  bản  bằng  công  cụ  Type, nếu  muốn hiệu chỉnh 

lại văn bản, bạn dùng lại công cụ Type click vào chuỗi văn bản, trỏ  sau  khi  

click,  sẽ  thành  dấu  thẳng  nháy,  cho  phép  bạn  hiệu  chỉnh  nội dung văn bản 

click mouse vào ký tự muốn chỉnh, Layer văn bản sẽ tự  đổi thành tên của chuỗi 

ký tự vừa gõ.   
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Đặt chuỗi ký tự vào hình bao có sẵn . Trên thanh tuỳ chọn, click vào nút  Create 

Warped Text để mở hộp thoại Warp  Text  trong  hộp  Warp  Text    chọn  dạng  

từ  menu  Style,  bạn  có  thể nhập giá trị khác để xem kết quả. Nhấp ok.   

  

 

  

  

 

 

 

 

 

Chương V  Kỹ thuật vẽ với Pen 
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I. Giới thiệu công cụ Pen 

            Công cụ  Pen dùng để vẽ các đoạn thẳng hoặc đường cong còn gọi là Path. 

Công cụ Pen dùng như một công cụ vẽ hoặc công cụ chọn lựa bằng Pen sẽ tạo 

ra biên mềm mại, chính xác không bị răng cưa. Các Path sẽ thay thế cho các 

công cụ chọn lựa chuẩn, trong việc tạo các vùng chọn nhiều và phức tạp.   

          Các  Path  có  thể  mở  hoặc  đóng  kín.  Path  mở  có  hai  điểm  đầu  cuối 

riêng biệt. Path đóng là Path  liên tục  điểm đầu và cuối trùng nhau. Kiểu Path 

do bạn chọn ra sẽ ảnh hưởng đến việc chọn và chỉnh sửa chúng. Các Path 

không cho phép tô đầy màu trong Fill hoặc tô nét viền bằng Stroke. Path không 

được in thành file ảnh bởi Path là đối tượng Vector không chứa pixel nào cả, nó 

không giống  như hình thể Bitmap được vẽ bằng công cụ pencil  or các công cụ 

vẽ khác.  

*  Nhấn phím P để chọn công cụ pen. Tiếp tục nhấn phím, Shift+P để chọn lần 

lượt chọn các công cụ trong nhóm.   

 Pen tool: Công cụ pen, dùng để click từng điểm, tạo nên các đường thẳng 
path.   

 Freefrom Pen tool: Vẽ path tự do, drag mouse để tạo đối tượng tuỳ ý.  

 Add  Anchor  Point  Tool:  Thêm  điểm  trên  đoạn,  click  vào  đoạn  để 
tạo  một  điểm,  bạn  tiếp  tục  drag  mouse  vào  điểm  vừa  thêm  để  tạo 

nên đoạn cong.   

 Del Anchor Point  Tool: Huỷ những điểm không cần thiết.  

 Convert Point  Tool: Đoạn cong thành góc.   

 

 

Trong bài này bạn chỉ học cách sử dụng Pen. Path có thể được đóng hoặc mở. 

Một Path mở là nó có hai điểm bắt đầu và kết thúc không trùng nhau. Path đóng là 

điểm bắt đầu và kết thúc gặp nhau tại một điểm. Ví dụ vòng tròn là Path đóng. 

Những loại Path mà bạn vẽ tác động đến nó sẽ được chọn và điều chỉnh như thế 

nào. 

 

Những Path mà chưa được tô màu hoặc Stroke sẽ không được in ra khi bạn in 

hình ảnh của mình. Bởi vì Path là dạng đối tượng Vector và nó không chứa những 

Px, nó không giống như những hình bitmap được vẽ bởi Pencil và những công cụ 

vẽ khác.  

 

 

Bảng Path có thể hiện các ô ảnh nhỏ (Thumbnail) để thể hiện các Path mà bạn sẽ 

vẽ  Trong hộp Tab Path, phía dưới cùng của bảng Path có các tuỳ chọn dùng để tô 

màu viền, bạn click vào nút để chọn.  
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 Nút Fills Path With Foreground Color: Tô phần bên trong của Path 
bằng màu Foreground   

 Nút    Strokes  Path  With  Foreground  Color:  Tô  nét  của  Path  với  

màu Foreground   

 Nút Loads Path As a Selection: Path được tạo sẽ trở thành vùng chọn   

 Nút Make Work Path Fromm Selection: Tạo một Path từ vùng chọn lựa   

 Nút  Create New Path: Tạo một Path mới   

 Nút  Delete Current Path: Xoá Path hiện hành .   

  

I.1. Cách vẽ đường Path thẳng    

Các Path thẳng được tạo ra khi bạn click mouse bằng công cụ Pen. Lần click đầu 

bạn sẽ tạo được 1 điểm (point) đầu tiên cho Path, các lần click sau sẽ tạo các 

đường path thẳng nối giữa điểm trước và điểm vừa click. Khi bạn vẽ các Path, 

trên bảng Path sẽ hiển thị tạm thời một Path có tên Work Path   

 Khi bạn sử dụng công cụ Pen, thanh tuỳ chọn cũng có các thay đổi. Tuỳ 
chọn Add to Shape  (+ ): Tiếp tục thêm các Path trên, Path đã tạo bằng 

Pen   

  

  

Để kết thúc việc vẽ 1 Path, bạn click lại công cụ Pen. Các điểm nối trên các Path 

được gọi là điểm neo (anchor point) Có thể drag các điểm neo để chỉnh sửa các 

đoạn (Segment)  trên Path có thể chọn tất cả các điểm neo để chọn tiàn bộ Path.   

 Trong bảng Path, double click vào tên Work Path để mở hộp thoại Save 

Path. Bạn có thể thay đổi tên để dễ nhớ khi làm việc với nhiều Path trong 

một file ảnh Click nút Ok việc lưu Path thành tên khác để tránh làm mất 

nội dung của nó. Nếu bạn bỏ chọn một Work Path mà không lưu nó lại, 

khi bạn bắt đầu vẽ Path mới thì một Work Path mới sẽ thay thế cho Work 

Path trước đó.   
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 Về các điểm neo (anchor point) điểm điều khiển (direction point) đường 

điều khiển  (drection  line). Một  Path  gồm  có  một  hoặc  nhiều,  đoạn 

thẳng, đoạn cong. Các điểm neo đánh dấu điểm cuối của mỗi đoạn trên 

Path. Trên các  đoạn  cong,  mỗi  điểm  neo  được  chọn  sẽ  thể  hiện  một  

hoặc  hai  đường điều khiển, cuối đường điều khiển là các điểm điều khiển 

vị trí của đường điều khiển và điểm điều khiển sẽ xác định hình dáng và 

kích cỡ của đoạn.   

 Một Path khép kín (Path đóng) không có điểm bắt đầu và kết thúc (hình 
tròn). Các đường cong trơn Smooth Curve được kết nối bởi các điểm 

neon trơn (Smooth Point).Các  đường  cong  gãy  (Sharp  Curve)  được  

kết  nối  bằng  các  điểm  neo  gãy (Correr Point)  

Khi  bạn  di  chuyển  một  điểm  điều  khiển  tại  một  điểm  neo  trơn  các  đoạn 

cong ở hai bên điểm neo sẽ thay đổi. Khi di chuyển một điểm điều khiển tại một 

điểm neo gãy thì chỉ có đoạn cong ở cùng bên với điểm điều khiển mới thay đổi.   

  

I.2. Di chuyển và  hiệu chỉnh Path   

Chọn công cụ Direction Selection để chọn và điều khiển điểm neo, đoạn  trên  

Path  hoặc  toàn  bộ  Path.  Nhấn  phím  A  chọn  công  cụ  Direct Selection,  

click  trỏ  vào  Path  đã  tạo  để  chọn  Path.  Để  điều  chỉnh  góc  và chiều  dài  

của  path  bạn  drag  một  trong  các  điểm  neo  bằng  công  cụ  này.  

Muốn chọn toàn bộ các điểm neo cùng lúc, bạn nhấn giữ Alt. Dùng công cụ 

Direct  Selection  click  vào  đoạn  của  Path,  khi  Path  được  chọn  tất  cả  các 

điểm neo sẽ được tô đen.   

I.3. Tạo các Path đóng   

Có thể chuyển các Path thành vùng chọn và kết hợp giữa vùng chọn này với  vùng 

chọn  khác. Bạn cũng  có  thể chọn  vùng chọn thành  Path  và hiệu chỉnh nó. Vẽ 

Path đóng bằng cách bạn click điểm cuối cùng trùng vào điểm click ban  đầu bằng 

công cụ Pen sau đó bạn chỉnh đoạn cong hay hiệu chỉnh thành đối tượng nào bạn 

muốn với các công cụ đã giới thiệu ở phần trước.   

  

I.4. Tô màu cho Path   

Việc tô màu cho Path là đưa các pixel vào Path để Path vẽ được in ra. Bạn tô được 

màu  (Fill) hoặc tô bằng một mẫu hình ảnh (Pattern) cho phần trong của Path 

đóng hoặc có thể tô viền (Stroke) cho Path. Chọn Path bạn muốn tô màu. Click 

chọn màu tuỳ ý trong hộp Show Swatches để gán cho ô Foreground, màu 

Foreground này sẽ được tô cho Path   

 

Chọn  công  cụ  Direct  Selection,  click  vào  Path  để  chọn.  Menu  con  (danh 

sách thả) của hộp Path bạn chọn Stroke sub Path (tô viền Path). Chọn công cụ vẽ 

Airbrush từ  Menu tool   

Bạn có thể chọn công cụ khác trong danh sách sau khi đã gán thuộc tính cho công 

cụ đó. Màu tô viền dày hoặc mỏng tuỳ thuộc nét cọ Brush bạn đã gán trược khi tô 

Stroke.  

  

I.5. Tô phần trong cho Path đóng   

Menu con của bảng Paths, danh sách thả bạn chọn fill Sub Path  (tô màu cho Path)   
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Chọn  màu  Foreground  khác  từ  hộp  Swatches  trước  khi  mở  hộp  fill Sub 

Path.   

Mục  contents use:  Foreground    Color.    Cho  bạn  tuỳ  chọn  màu  tô cho path.   

Blending : Sự phối trộn màu tô bằng các mode màu.   

Opacity: Độ mờ đục của màu tô từ 0 -> 100% độ Opacity giảm cho màu tô nhạt 

trong suốt   

Feather  Radius: Làm mềm biên màu tô.  

  

I.6. Vẽ các Path cong   

Các  Path  cong  được  tạo  bằng  cách  click  và  drag,  lần  đầu  Click  và drag, 

bạn đã xác lập một điểm neo khơỉ đầu cho path cong. Drag tại vị trí khác, một 

đường cong sẽ được tạo ra giữa điểm neo trước đó và điểm neo hiện hành.   

Khi bạn drag con trỏ của công cụ Pen Photoshop sẽ tự động tạo các đường điều 

khiển (direction Line) và điểm điều khiển từ điểm neo. Đường và điểm điều khiển 

dùng để điều chỉnh hình dạng và hướng của đoạn cong.   

  

I.7. Vẽ Path xung quanh ảnh   

Bạn sử dụng công cụ Pen để tạo vùng chọn cho ảnh. Bạn sẽ vẽ các Path dựa theo 

các phần trong ảnh. Khi các Path đã được tạo bạn sẽ chuyển nó  thành  vùng  chọn  

để  thể  hiện  tiếp  các  công  việc  khác  như  tô  màu,  áp dụng bộ lọc.   

Khi vẽ một Path bất kì bằng công cụ Pen bạn dùng điểm  neo hợp lý, số điểm neo 

ít thì hình càng trơn hơn.  Chuyển đổi Path thành vùng chọn   

 

I.8. Vẽ Path tuỳ ý.   

Menu con của hộp Show Paths, bạn chọn Make selection, trong danh sách thả. 

Để dể dàng sử lý các đối tượng đồ họa trên phần mềm Photoshop, bạn dùng công 

cụ Pen  để vẽ và hiệu chỉnh một cách dễ dàng, tuy nhiên đối tượng vẽ dạng này 

chỉ là hình thể Vector nên không cho phép bạn thực hiện, các hiệu ứng. Do đó 

việc chuyển đổi các Path thành vùng chọn cũng rất thuận tiện và không làm mất 

thời gian nhiều của bạn.   

Chuyển vùng chọn lựa thành Path.   

Đối với những hình thể dạng trơn tròn, thay vì dùng Path để tạo nên thì sẽ rất khó 

khăn cho bạn, ta có thể dùng dạng vùng chọn lựa với các công cụ chọn có sẵn sau 

đó biến thành Path và hiệu chỉnh lại đôi chút về hình thể đó   

Bạn click chọn vào Menu con của hộp Path, chọn Make Work Path, hoặc click 

vào nút bên dưới của hộp. Bạn dùng các công cụ Pen đã học để chỉnh sửa lại các 

điểm neo trên Path.   

*  Hộp tùy chọn của công cụ Pen cho phép bạn chọn một trong hai dạng:  

Create New Shape Layer: Bạn sẽ tạo ra các hình thể Shape Layer riêng biệt.  

Create New Work Path: Các hình thể Shape trên cùng một  Layer.  
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II. Sử dụng công cụ Freeform Pen   

Khi sử dụng công cụ Freeform Pen và tùy chọn Magnetic nó sẽ tạo ra Path tự 

động hút vào các phần biên có độ tương phản cao. Path sẽ hút vào điểm gần nhất 

có độ sáng tối hoặc màu phân biệt rõ nét tại vị trí biên mà trỏ của bạn đang drag 

trên ảnh.  

  

Đặt  trỏ  tại  vị  trí  biên  bất  kì  và  click  mouse  để  tạo  điểm  đặt  Gastening 

Point đầu tiên, tiếp tục drag mouse (không cần giữ mouse) dọc theo biên ảnh.  

Nếu  Path  không  hút  vào  vị  trí  biên  mong  muốn,  bạn  có  thể  nhấn phím 

Delete để xóa từng điểm  đặt Fastening Point (theo chiều ngược lại) và tiếp tục 

drag mouse để tạo Path mong muốn.  

Trong trường hợp nếu do độ sáng tối hoặc màu tại vị trí nào đó khiến Path không 

thể  hút  đúng vào vùng  bạn  muốn,  bạn  có thể  click  mouse  để tạo một điểm 

Fastening  Point ép buộc cho vị trí này. Fastening  Point  là  các  điểm  đặt,  tự  

động  tạo  ra  do  quá  trình  di chuyển mouse quanh biên ảnh với công cụ 

Freeform Pen, nó không phải là các điểm neo (an chor Point) sau khi công cụ 

Freeform Pen tạo xong Path, chương trình sẽ tính toán và tự động tạo ra các điểm 

neo. 

 

*  Bạn có thể vẽ các đoạn thẳng trong khi sử dụng công cụ Freeform Pen bằng  

cách  nhấn  giữ  phím  Alt  (để  tạm  thời  chuyển  sang  công  cụ  Pen)  và click 

mouse thả phím Alt để trở lại công cụ Freeform Pen.   

  

III. Các thông số của Magnetic Pen   

Các  thông  số  này  có  tác  dụng  khi  bạn  chọn  công  cụ  Freeform  Pen với  tùy  

chọn  Magnetic.  Các  thông  số  này  sẽ  điều  khiển  việc  con  trỏ  của công cụ 

Freeform pen hút (snap) vào biên của vùng ảnh chọn.   

Bạn click vào nút Magnetic pen trên thanh tùy chọn đễ mở bảng Megnetic 

Option   

-Width: Có giá trị từ 1-> 40, là độ rộng của phạm vi ngay dưới con trỏ mà công 

cụ Freeform Pen sẽ xem xét khi đặt điểm Fastening Point. Width có giá trị lớn 

thường dùng cho ảnh có độ tương phản cao, giá trị nhỏ giúp cho việc chọn 

chính xác hơn. Giá trị mặc định là 10.   

          Bạn  có  thể  tăng  hoặc  giảm  giá  trị  Width  bằng  cách  nhấn  phím  mở 

ngoặc vuông trên bàng phím để giảm và phím đóng ngoặc vuông trên bàng 

phím để tăng.   

-Contrast: Giá trị từ 1 -> 100, là mức độ mặc định cần thiết của vùng ảnh để công 

cụ Freeform Pen nhận biết là đường biên. Giá trị mặc định là 10.   

-Frequency:  Giá  trị  từ  5  ->  40,  điều  khiển  số  điểm  đặt  Fastening  Point 

được đặt khi vẽ Path. Giá trị Frequency thấp, số lượng Fastening Point sẽ rất 

nhiều và số điểm neo sẽ tăng lên.  

 

Cách hiển thị bảng  
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IV. CÁC HÌNH THỂ VECTOR TRONG PHOTOSHOP  

          Đồ họa Vector cho phép tạo ra các hình thể, được tô màu bên trong bằng  

fill  (màu  tô) hoặc tô màu  biên stroke  có thể  dùng các  hình thể  này làm Fath 

cắt (clipping fath) để điều khiển sự thể hiện của ảnh.  

IV.1. Phân biệt đồ họa Vector và Bitmap  

          Đồ họa trong máy tính sử dụng hai dạng chính là Vector và Bitmap, một 

file ảnh trong Photoshop và Image Ready có thể chứa cả hai dạng dữ liệu Vector 

và Bitmap.  

          Đồ  họa  Vector  tạo  ra  các  đoạn  thẳng,  đoạn  cong    được  được  định  

nghĩa bằng các đối tượng toán học (gọi là Vector) các đồ họa vector  này vẫn giữ 

được độ rõ nét, sắc sảo khi bạn di chuyển, định lại kích thước hoặc thay đổi màu 

cho chúng. Đồ họa Vector thích hợp cho các hình minh hoạ, logo văn bản ... và 

chúng  có thể  dùng lại nhiều lần  với các kích cỡ khác nhau.   

          Ảnh  Bitmap  (gọi  là  ảnh  raster)  các  dạng  anh  nàyđược  tạo  nên  bởi 

một tập hợp các phần tử  ảnh (pixe). Mỗi pixel xác định vị trí và một giá trị khác  

nhau.  Khi  làm  việc  với  ảnh  bitmap  bạn  sẽ  chỉnh  sữa  một  nhóm  các pixel 

chứ không phải với các nhóm đt hoặc hình thể. Đồ họa bitmap có khả năng diển tả 

rất tinh tế mức độ chuyển dần của màu, nên nó thích hợp với cho các ảnh có tông 

màu chuyển tiếp cho các ảnh chụp. Tuy nhiên với một File  ảnh  Bitmap  có  

những  điểm  bất  lợi  là  chỉ  chứa  cố  định  một  số  lượng Pixel vì vậy chúng có 

thể bị mất độ chi tiết và thể hiện các biên lởm chởm, răng cưa khi bạn phóng lớn 

ảnh trên màn hình hoặc in ra với độ phân giải kém.   

  

IV.2. Cách sửa các đối tượng vẽ   

          Gồm các công cụ vẽ các hình thể, hình (Rectangle) hình chữ nhật bo góc 

(Rounded Rectangle),  hình Elip,  hình  đa  giác (Polygon)  các  dạng hình  tự 

do (Custom Shape) và Line.   

            Bạn  tạo  một  hình  thể  trên  một  Layer  mới,  hình  thể  vừa  tạo  mang 

màu  Foreground  hiện  hành  hoặc  có  thể  thay  đổi  màu  khác  hay  một  mẫu 

Pattern khác biên. Của hình thể được lưu trong Path cắt  (Clipping Path) của 

Layer, và được thể hiện trong bảng Paths .  

          Trên một File ảnh hoặc một File mới, bạn chọn một  trong  các công cụ tạo 

hình thể như tôi đã giới thiệu ở trên, bạn định trị số tùy ý trong thanh tùy chọn 

để định dạng lại công cụ cần vẽ Drag mouse để tạo hình thể   

          Hình  thể  vẽ  ra  mang  màu  Foreground  đồng  thời  trong  hộp  Layers 

xuất  hiện  một  Layer  mới  có  tên  mặt  định  là  Shape  1.  Ô  ảnh  nhỏ 
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(Thumbnail)  bên  trái  cho  biết  Layer  này  đã  được  tô  màu  Ô  ảnh  nhỏ  

bên phải thể hiện Path  cắt của Layer. Các Path cắt cũng như các mặt nạ, màu 

trắng là phần thể hiện của ảnh, màu đen là phần ảnh bị che khuất.   

  

IV.3. Cách cắt các hình thể trong Layer chứa các hình thể Vector   

  

 

 

 

  

 Sau khi tạo một Shape Layer (Layer chứa các hình thể Vector) bạn có thể 
xác lập tùy chọn cắt cho hình thể Vector. Bạn cũng có thể dùng công  cụ  

Path  Component  Selection  và  công  cụ  Direct  Selection  để  di 

chuyển và hiệu chỉnh kích cỡ của các hình thể. Dùng một ví dụ để giải 

thích bài này   

 Mở một File New  kích thước 2 inch x  2 inch   

 Chọn  công  cụ  vẽ  hình  thể  chữ  nhật  bo  góc  Rounded  Rectangle  vẽ 

một hình thể  -> tô màu Foreground  đầ trên file vừa mở   

 Chọn công cụ vẽ hình thể hình chữ nhật (Rectangle)   

 Nhấn giữ  Shift vẽ hình vuông nhỏ   

 Trên thanh tùy chọn bạn chọn    
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        Subtract From Shape Area: Khi các hình thể mới tạo ra sẽ cắt hình thể 

hình thể đang có trong Layer.  

  

Hình  vuông bạn vẽ sẽ có màu trắng bởi nó đã cắt hỉnh thể hình vuông bo góc  và  

hiện  ra  nền  màu  trắng  của  nền.  Chọn  công  cụ  Path  Component Selection 

di chuyển con trỏ vào trong hình vuông nhỏ vừa tạo, nhấn giữ Alt và drag mouse 

để sao chép hình thể hình vuông mới sang vị trí kế bên.   

 

Chọn một hình thể với công cụ Path Component Selection và chọn tùy chọn 

Intersect Shape Area trên thanh công cụ sẽ chỉ thể hiện vùng giao nhau của hai 

hình thể.   

-   Nếu  chọn  tùy  chọn  Exclide  Overlipping  Shape  Area  sẽ  loại  bỏ  phần 

phủ lên nhau của hai đối tượng.   

-  Nhấn giữ phím Shift và click để bỏ chọn 2 hình thể vuông nhỏ bằng công cụ 

Path Component Selestion   

-  Thanh  tùy chọn  bạn  Click  nút  Align Top Edges   để  so  hàng theo  biên 

chỉnh của hai hình thể.  

-  Nhấn giữ Alt và drag mouse để tạo thêm các hình thể mới, cho đến khi bạn có 

đủ các hình vuông như mong muốn.   

           So hàng cho hình 

 

                    + Nút AlignTop Edges: So hàng trên biên đỉnh   

                    +  Nút AlignVertical  Centers:  So  hàng  ngay  tâm  theo  chiều 

đứng   

                    + Nút Align Left Edges: So hàng theo biên trái   

                    + Nút Align  Horizontal  Centers:  So  hàng  ngay  tâm  theo chiều 

ngang   
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                    + Nút Align Right Edges: So hàng theo biên phải   

                    + Nút Distribute Top Edges: Dàn đều theo biên trên đỉnh   

                    +  Nút Distribute Vertical Centers:  Dàn  đều  theo  tâm  theo chiều 

đứng   

                    + Nút Distribute Bottom Edges: Dàn đều theo biên bên dưới   

                    +Nút Distribute Left Edges: Dàn đều theo biên trái   

                    +Nút Distribute  Horizontal  Centers:  Dàn  đều  ngang  theo tâm   

                    + Nút Distribute Right  Edges: Dàn đều theo biên phải.   

V. TẠO HÌNH THỂ TỪ PATH ĐƯỢC TÔ MÀU  

 Bạn sẽ dùng các công cụ tạo hình để tạo các hình thể như Path.   

 Trên File ảnh hoặc một file mới.   

 Chọn công cụ Ellip  

 Trên thanh tùy chọn, bạn click chọn nút Create New Work Path  

 Nhấn giữ Shift drag mouse để tạo một vòng tròn lớn   

 Thanh tùy chọn bạn chọn nút Exlude Overlapping  Shape Area và giữ  

Shift vẽ tiếp một vòng tròn bên trong vòng tròn thứ nhất.   

Bạn chọn công cụ Selection Path Component để di chuyển vòng tròn hai trùng 

đỉnh với vòng tròn một.   

Bạn có thể vào Menu Edit / Free Transform Path và điều chỉnh các tay nắm 

(Handle) của hình bao để điều chỉnh kích cỡ và hình dạng của Path.   

 Chọn  công  cụ  Path  Component Selection  giữ    Shift  Click  chọn  cả 
hai vòng tròn   

 Trên thanh tùy chọn bạn click nút Combine để kết hợp hai Path hình tròn 
thành một hình thể duy nhất.   

 Chọn màu Foreground tùy ý   

 Trong hộp Paths, Drag Work Path vừa kết hợp thả vào nút Fill Path  Width  
Foreground  Color  ở  cuối  bảng  Path  để  tô  màu  Foreground vừa chọn 

cho đối tượng Path   

                      

VI. TẠO HÌNH THỂ TÙY Ý   

 Chọn công cụ Custom Shape trên thanh tùy chọn, click vào nút mũi tên kế 

bên hộp shape để mở bảng Custom Shape   

 Click vào nút ở góc trên bên phải bảng Custom Shape để mở Menu thả của 
bảng. Chọn mục Custom Shape, xuất hiện hộp nhắc nhở bạn chọn Append 

để nối thêm các hình thể mấu vào bảng Custom Shape   
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 Drag ô trượt trên bảng danh sách thả bạn chọn mẫu hình thể tùy ý   

 Nhấn  giữ  Shift  vẽ  thêm  hình  thể  vừa  chọn  vào  bên  trong  của  Path 
hiện hành (Work Path )   

 - Dùng  công cụ Path  

Component Selection    
để    điều chỉnh  lại  vị  

trí  của hình thể   

- Trong bảng 

layers, click   chọn  nút 

Create  a  New Layers  
ở  bên  dưới hộp để tạo 

một Layer mới. Layer 

này sẽ chứa riêng mẫu 

hình thể bạn chọn và vẽ 

để dể dàng áp dụng các hiệu ứng khác mà không liên quan đến các hình thể 

khác.   

- Ở bảng Paths, bạn click chọn Menu thả để tô viền cho Path  của bạn với tùy 

chọn  Stroke SubPath.  

- Bạn nên định nét cọ Brush lớn hoặc nhỏ để tô viền và màu tô viền tùy thuộc màu 

Foreground   

- Để tô màu với hiệu ứng nổi cho hình thể của bạn, Double Click vào Layer hình 

thể muốn tô để mở hộp thoại Layer Style   

- Hộp Layers Style Click chọn Bevel and Emboss (vát cạnh và nổi) để thể hiện 

hiệu ứng.   
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VII. TẠO LẠI  HÌNH THỂ VECTOR BẰNG ACTION VÀ STYLE  

  

 

  

-  Sử dụng Action là một trong các cách mà Photoshop dùng để tự động hoá  công  

việc.  Action  là  tập  hợp  các  lệnh  mà  bạn  có  thể  áp  dụng  tự động cho một 

File hoặc một loạt file   

-  Bạn  sử  dụng  Action  để  ghi  trình  diễn  lại,  chỉnh  sửa  và  xóa  từng Action  

riêng  biệt,  ngoài  ra  còn  cho  phép  bạn  lưu,  mở  lại  các  File Action. Mở  

File ảnh mới có nền trắng để tạo một hình thể   

          Menu Window / Show Action   

-  Click  vào  nút  Create  New  Set  để  tạo  một  Action  mới  trong  bảng Action. 

Hộp thoại New Set, mục Name bạn đặt tên là Action 1 và nhập Ok.  

-  Ghi 1 Action mới   

-  Khi bạn tạo một Action mới các lệnh và các công cụ sử dụng sẽ được tự động 

thêm vào Action cho đến khi bạn dừng việc ghi lại, trong bảng Action,  click  

chọn  nút  Create    New  Action  xuất  hiện  hộp  thoại,  hộp thoại New Action, 

nhập tên của Action là - tạo logo- ở hộp Name click nút Record để bắt đầu ghi   

-  Bây giờ quá trình ghi được bắt đầu   

-  Trong  bảng  Layers  ,  click  nút  Create  a  New  Layers  để  tạo  một Layer 

mới  (Layer 1)   

-  Chọn công cụ Custom Shape.   

-  Thanh tùy  chọn  click  vào  nũi tên  bên  phải  mục Shape để  mở  bảng Custom 

Shape  Picker và chọn mẫu hình vương miệng   

-  Giữ Shift và drag mouse để tạo hình trên File, dùng công cụ Move để hiệu 

chỉnh vị trí tùy ý   

-  Trong  bảng  Layers  chọn  Layers  1,  bạn  click  vào  nút  Add  a  Layer Style 

ở cuối bảng và chọn hiệu ứng  Bevel and Emboss từ Menu  thả   

-  Chọn công cụ Type, trên thanh tùy chọn bạn chọn Font chữ và kích cỡ, chọn 

màu trong ô Set the text color .   

Nhập chuỗi văn bản - Warped Text -  

Ở  thanh  tùy  chọn  click  chọn  nút  New  Create  Warped  Text,  chọn  kiểu 

Shell Lower từ Menu Style nhập giá tị ở mục Blend: + 25 giữ nguyên giá trị 0 ở 

các mục khác   

-  Văn bản của bạn có thể dùng công cụ Move để di chuyển vị trí văn bản tùy ý   

-  Bảng Style chọn mẫu ô nổi tùy để tô cho chuỗi văn bản của bạn   
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-  Bảng Actions Click nút Stop để kết thúc việc ghi Action .   

-  File / Save lưu lại kết qủa vừa thực hiện.   

Sử dụng lại Action vừa tạo   

          Khi  Action  đã  được  ghi,  bạn  có  thể  chọn  nó  trong  bảng  Action  và 

dùng nó để thể hiện lại các tác vụ một cách tự động   

  

 

-  Mở một File ảnh tùy ý nếu muốn đặt hình thể vừa tạo ở File trước tôi vừa 

hướng dẫn   

 -  Trong bảng Action click chọn tên  - Action 1 - và Click nút Play để thực hiện 

Action này   

-  Hình thể sẽ được tạo lại trong File ảnh này   

Chương VI Chỉnh sửa ảnh 

 

I. SỬ DỤNG ẢNH RGB HAY CMYK   

  

Người sử dụng Photoshop luôn đặt ra là nên làm việc với hồ sơ RGB hay CMYK. 

Nếu kết quả được xuất ra cho Slide hay Video nên chỉnh màu trong  RGB  bởi  vì  

những  Slide  và  Video  dùng  Mode    RGB  color  thay  vì dùng CMYK. Khi 

xuất cho những máy In thương mại để In báo, nên chỉnh bằng  màu  CMYK    như  

vậy  bạn  sẽ  làm  việc  cùng  với  màu  mà  nhà  In  sử dụng. Thật hữu ích khi 

chỉnh màu CMYK khi chỉnh với những màu đen trên ảnh, bạn chỉ cần thay đổi 

màu đen trong hồ sơ CMYK bằng cách điều chỉnh trên kênh (chanel) màu đen 

(trong RGB không có màu đen) Hồ sơ CMYK luôn luôn hơn RGB .   

  

Trong photoshop có nhiều công cụ và lệnh giúp cho việc chỉnh sửa các ảnh 

chụp  
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Hue _ Saturation _ Brightness  

Các thuật ngữ này thường được sử dụng trong các chương trình đồ họa khi xử  lí 

màu.   

 Hue: là màu phản xạ lại mắt người khi ánh sáng chiếu trên một đối tượng, 

một phần  được  hấp  thu  và  một  phần  được  phản  xạ  lại.  Hue  được  

tính  toán  bằng cách xác định vị trí trên bánh xe màu chuẩn (color whell) 

theo độ từ 0 -> 360 độ. Hue được nhận biết bởi tên của màu như, màu đỏ 

,cam hoặc xanh   

 Saturation (chroma) là độ bão hòa (độ đậm đặc) cường độ màu  

Saturation mô tả sự tươi hoặc nhạt của Hue, nó được tính toán theo phần 

trăm 0% -> 100%   

 Brightness : ảnh hưởng độ sáng  (Lightness) hoặc độ đậm (drakness) của 
màu, được đo bằng phần trăm 0% (đen) đến 100% (trắng). Photoshop giúp 

bạn chỉnh sửa ảnh, một công việc mà trước đây chỉ dành riêng cho các 

chuyên gia về lĩnh vực này. Bạn sẽ chụp ảnh và quét ảnh vào máy tính và 

có thể chỉnh sửa màu sắc, sắc độ đậm nhạt cho ảnh, sự hòa trộn giữa ảnh 

và một bức ảnh ghép khác, để tạo nên sự hoàn mỹ cho tác phẩm của bạn.   

 

Chúng ta sẽ bắt tay vào việc chỉnh sửa ảnh với các bước tổng quát:  

-   Kiểm tra chất lượng ảnh mà bạn Scan và định độ phân  giải phù hợp với ảnh sẽ 

dụng   

-   Xén ảnh với kích thước thành phẩm   

-   Điều chỉnh độ tương phản cho toàn ảnh   

-   Xóa bỏ sự mất cân bằng màu Color   

-   Điều chỉnh màu   

-   Khi  sử  dụng  cho  trang  Web.  In  trên  giấy  khác  với  thể  hiện  trên  màn 

hình. Màn hình máy tính và trang In rất khác nhau dựa trên các đặt điểm sau :   
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 Màn hình máy tính nằm ngang, trong khi trang In thường theo chiều dọc. 

Điều này sẽ ảnh hưởng tới sự trình bày và định dạng trang của bạn   

 Văn bản dù nhỏ vẫn dễ đọc hơn khi được In trên giấy vì các điểm mực In 
vẫn sắc nét hơn các điểm sáng trên màn hình. Do đó bạn sẽ không nhìn 

thấy các văn bản nhỏ hoặc các hình đồ họa quá chi tiết trên màn hình   

 Màn  hình  máy  tính  có  kích  cỡ  khác  nhau,  khi  thiết  kế  để  In  trên 
giấy bạn cần biết kích cỡ giấy để trình bày phù hợp.  

   

II. Độ phân giải và kích cỡ ảnh   

II.1. Các loại độ phân giải   

          Số  pixel  trên  một  đơn  vị  chiều  dài  của  ảnh  được  gọi  là  Image 

Resolution  (độ  phân  giải  ảnh)  thường  được  đo  bằng  số  pixel  trên  1  inch 

(ppi). Ảnh có độ phân giải cao sẽ có nhiều pixel hơn (dung lượng file sẽ > hơn) 

ảnh có độ phân giải thấp mặc dù có cùng kích thước.   

          Số  pixel  trên 1 đơn  vị  chiều  dài gọi  là  Monitor Resolution  độ  phân 

giải  màn  hình,  thường  được  đo  bằng  số  điểm  (dot)  trên  1  inch  (dpi)  các 

pixel của ảnh được chuyển trực tiếp thành các pixel của màn hình. Nếu độ phân 

giải của ảnh cao hơn độ phân giải màn hình, ảnh sẽ thể hiện trên màn hình lớn 

hơn kích thước được In ra.   

          VD: Bạn thể hiện một file ảnh 1.1 inch , 144ppi trên màn hình 72 dpi ảnh sẽ 

chiếm một vùng 2.2 trên màn hình.  

  

II.2.  Cách sử dụng công cụ chỉnh sửa màu   

          Công  cụ  chỉnh  sửa  màu  làm  việc  dựa  trên  ánh  xạ  các  giá  trị  của 

phạm vi tông màu hiện tại sang giá trị của phạm vi tông màu mới.   

Điều chỉnh màu cho ảnh với lệnh Curves.  

  

  

 

    Bạn sử dụng công cụ chỉnh màu theo 3 cách :   
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Áp dụng cho một hoặc nhiều kênh (chanel) cho Layer điều chỉnh hoặc cho Layer 

bình thường.   

Điều chỉnh độ tương phản Contrast trong đó ánh xạ các pixel tối nhất sang màu 

đen và các pixel sáng nhất sang màu trắng.   

Ánh xạ làm cho phần sáng sẽ sáng hơn và vùng tối sẽ đậm và sắt nét hơn, giúp 

bạn hiệu chỉnh chất lượng ảnh chụp.   

 

Di chuyển đoạn thẳng sang vị trí tuỳ ý và xem hiển thị màu  

 

III. THAY THẾ MÀU TRONG ẢNH   

-   Với lệnh Replace Color tạo các mặt nạ tạm thời dựa trên các màu chỉ định rồi 

thay thế các màu này.   

-   Các mặt nạ cho phép cô lập một vùng tên ảnh để thay đổi tác động lên vùng 

được lựa chọn. Các tùy chọn trong hộp Replace Color cho phép  bạn  điều  

chỉnh    Hue  (màu)  Saturation  (độ  bão  hòa)  và Lightness (lượng màu đen 

trắng)   

-   Dùng công cụ Rectabgular Marquee drag mouse chọn vùng hình chữ nhật 

quanh phần ảnh muốn thay thế màu   

           Menu Image  /Adjust / Replace Color   
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Tùy chọn Select mặc định được chọn hộp thoại Replace Color thể hiện một hình 

chữ nhật màu đen để đại diện cho vùng chọn ảnh hiện hành   

          Trong hộp có 3 công cụ hình ống hút 

-  Công cụ Eyedropper dùng để chọn một màu đơn (trong vùng chọn) và thay thế 

bằng màu mới.   

-  Công cụ Add To Sample có hình dấu cộng dùng để chọn thêm màu.   

-  Công cụ Subtract From Sample hình dấu trừ dùng để bớt màu chọn.   

            Cách thực hiện:   

-  Chọn công cụ Eyedropper trong hộp thoại Replace Color sau khi đã chọn vùng 

chọn ảnh muốn thay thế.  

-  Click  cong  cụ  một  lần  vào  ảnh  chọn  (để  chọn  một  màu  muốn  thay thế).   

-  Chọn  công  cụ  Add  To  Sample,  click  và  di  chuyển  mouse  trên  các phần 

khác nhau của ô ảnh hiển thị trong hộp thoại cho đến khi ô ảnh có màu trắng   

-  Điều  chỉnh  dung  sai  của  mặt  nạ  bằng  cách  di  chuyển  thanh  trượt 

Furziness  tới  giá  trị  tùy  ý.  Furziness  điều  khiển  mức  độ  liên  quan với các 

màu được đưa vào Mask (mặt nạ).   

-  Chọn công cụ Subtrast From Sample, click vào phần màu đen xung quanh vùng 

chọn trong hộp Replace Color để xóa bất cứ vết mờ màu trắng nào ở phần màu 

đen.   

-  Trong  phần  Transform  của  hộp  thoại  bạn  drag  con    trượt  Hue  đến màu 

tùy ý.  

-  Di chuyển con trượt Saturation đến giá trị âm để giảm cường độ bão hòa  giá trị  

dương  tăng  cường  độ  bão  hòa,  Drag trượt Lightness  đến giá trị âm để giảm độ 

sáng và dương để tăng độ sáng (màu sẽ sậm hơn).   

-  Nhấp Ok để hoàn tất việc thay thế.  

  

Điều chỉnh độ sáng với công cụ Dodge   

  

  

  

  



 

Diễn đàn đồ hoạ http://yeudohoa.net  36

   

Điều chỉnh độ bão hòa, cường độ màu (Saturation) với công cụ  Sponge cho phép 

chỉnh sửa  Saturation rất tinh tế cho một vùng riêng biệt tong ảnh.   

        Từ Menu Mode của thanh tùy chọn bạn chọn  Saturation.   

         Pressure:  xác lập cường độ cho Saturation từ  0% -> 100%   

         Brush: định nét cọ cho công cụ tùy theo vùng ảnh muốn điều chỉnh. Drag 

mouse càng nhiều cường độ bão hòa càng tăng.   

Bạn dùng phím ngoặc mở vuông và ngoặc đóng vuông để tăng giảm độ lớn của 

nét bút cho phù hợp với ảnh.   

Xóa bỏ các đối tượng không mong muốn trong ảnh.   

Đối với những ảnh bị lỗi vì kĩ thuật hay những phần ảnh cũ bị lốm đốm hư hỏng 

bạn có thể dùng công cụ tôi sắp giải thích dưới đây để thực hiện.   

Tuy nhiên để thực hiện các thao tác phục chế ảnh còn đòi hỏi ở bạn sự kiên nhẫn, 

bạn phải lập đi lập lại công việc copy vùng ảnh mới để copy cho vùng ảnh hư cũ 

cho đến khi hình ảnh đẹp mắt, khi người khác nhìn vào ảnh sẽ không nhận thấy sự 

lõm chõm của ảnh.   

Bạn có thể xóa bỏ các vùng ảnh không mong muốn tong ảnh bằng công cụ Clone 

Stamp, công cụ này sẽ xóa đi vùng ảnh bằng cách  Clone (trái lại)  sao  chép  một 

vùng  ảnh  khác  trên  ảnh  và đặt  tên  vùng  muốn loại  trừ  (không phát sinh 

Layer)  

 

IV. Áp dụng bộ lọc  Unsharp Mask   

Sau khi đã thực hiện xong các bước hiệu chỉnh ở trên, bạn dùng lệnh Unsharp 

Mask trong Menu Fill để điều chỉnh độ tương phản của biên các chi tiết và làm 

nổi bật rõ ràng hơn   

          Menu  Filter / Sharper / Unsharp Mask   

Trong hộp thoại tuỳ chọn Preview đang chọn để bạn thấy được kết quả ở  

các phần trong ảnh   
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-  Amount: Định giá trị độ sắc nét cho ảnh.  

-  Radius: Xác định pixel xung quanh các pixel biên chịu ảnh hưởng tác động làm 

sắt nét. Với ảnh có độ phân giải cao  Radius thường nằm ở phạm  vi  từ  1  ->  2,  

ảnh  thực  hành  của  bạn  nếu  ở  độ  phân  giải  72  dpi dùng Radius khoảng 0.5 

pixel   

-  Threshold  :  Xác  định  mức  độ  khác  biệt  về  độ  nét  cần  phải  có  của pixel 

xung quanh một vùng trướt khi chúng được xem như là Pixel biên   

        Giá trị  Threshold = 0 làm sắt nét tất cả các Pixel trong ảnh   

  Làm sắc nét ảnh với Unsharp Mask làm sắc nét đường biên trong ảnh, sửa chửa 

các chỗ nhoè sinh ra khi chụp ảnh, Scan ảnh Unsharp rất hiệu quả cho việc chỉnh 

sửa chuẩn bị cho ảnh In hoặc xuất trực tiếp trên mạng .     

Thực hiện thay đổi màu với Channel Mixer.  

  

  

Chương VII Nhóm các bộ lọc 
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I. Filter Artistic  

 

I.1. Colored Pencil :  
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Làm  cho  ảnh  hay  phần  được  chọn  giống  như  phần  được  vẽ bằng chì phấn   

 Trị  Pencil  Width:Kiểm  soát  kích  thước  màu  Background  xuất  hiện 
trên  ảnh  Outline  trị  =  1  ảnh  không  thay  đổi  mấy  và  xuất  hiện  

những vạch chỉ định tối thiểu là 3   

 Trị Stoke Pressure: Tối đa 15 những vùng nhất gốc sẽ được dành riêng   

 Trị paper Brihtness:  

 Bằng 0 : Làm cho giấy màu đen   

 Bằng 50 : Lấy màu Background trong ô tool box  

 Bằng 25 : Hòa trộn hai màu đen va Background  

I.2. Cutout :  
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Làm  tăng  cường  cho  lệnh  Posterize  chỉ  định  mức  độ  những màu trên ảnh 

theo yêu cầu. Những Filter sử dụng những màu trên ảnh gốc  thay  vì  như  lệnh  

Posterize  được  tiến  hành.  Filter  này  khá  thông minh làm cho  công  việc trở  

nên đớn giản. Nó chạy khá  chậm vì phải tính toán mật độ Pixel cho ảnh.  

  

Trị Edge Simplicity :   

Cao viền sẽ đơn  giản  hóa  như  không  có viền sẽ  tạo nên  một khối màu đồng 

nhất. Nên định khoảng 5.  

I.3. Dry Brush :  
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Với kỹ thuật cọ không cần sơn nhưng vẫn kéo trên nét vẽ. Trị Image Detail bằng 

10 sẽ nhận một kết quả thật dịu như tranh sơn dầu   

Chỉ định  Brush Size = 10 image Detail = 10 và Texture = 3 sẽ thấy một ảnh với 

một nét cọ rất dịu và trừu tượng   

I.4. Film Grain:  

  

 

Là một dạng noise kết hợp đẻ làm cho sáng hơn  cà các phần trên ảnh sẽ  sắc  nét 

hơn, Fiter  Add Noise có thể  xóa  một ảnh với  các lấm chấm Filter này sử dụng 

tốt cho Text, với những chỉ định thấp sẽ không chịu ảnh hưởng. Chỉ định trị cao 

sẽ cho một màu đẹp mắt   
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Trị Highlight Area: Từ 1 - 20 quản lý vùng sáng   

I.5. Freseo :  

  

Tạo sự tương phản mảnh liệt trên ảnh, vùng sậm sẽ sậm hơn. Làm ảnh hấp dẫn vì 

nó tạo độ sắc nét cho những vùng tương phản, màu sắc rực rỡ.   

I.6. Neon Glow :   
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Tùy   thuộc   vào   màu   được   chọn,   nếu   bức   ảnh   có   màu Foreground hay 

Background là đen trắng, ảnh sẽ có dạng Grayscale với những hào quang  đây là 

Fiter có màu độc lập .  

  

Màu   lá   xanh   dương   sáng   (Bright   Blue)   cho   ô   color   trị Brightness là 

50 size=24 vùng sậm nhất hiển thị màu của ô trong color, vùng  sáng  sẽ  hiển  thị  

màu  của  Foreground  vùng  trung  gian  hiển  thị màu pha trộn của Foreground 

và Background.   

  

Trị  Brightness  là  50  size=24  vùng  màu  nhạt  hiển  thị  màu Background, vùng 

sáng hiện thị màu Foreground, vùng trung gian hiển thị  màu pha trộn của 

Foreground và Background.  

 

  

 

I.7. Paint Daubs :   
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Làm ảnh trở thành bức vẽ dạng sơn dầu chỉ định loại cọ trong mục  Brush Type sẽ 

cho ảnh nhiều kết quả khá đặt biệt.   

I.8. Paltter Knife:  

  

 

 

Giống  bức  vẽ  dạng  sơn  dầu  được  vẽ  bằng  dao.  Làm  cho  mỗi nét vẽ giống 

như có một bóng. Vùng bóng sậm  nhất sẽ trở thành  màu đen và ảnh như có vẻ 

đạt được chế độ thắm màu, Filter này tăng cường những nét vẽ và gây rất ấn 

tượng có thể dùng phối hợp với Filter Boss để tăng cường độ nổi của nét cọ.  
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Trị Stroke Detail: Quản lý nét vẽ. Trị là 3 sẽ cho bức vẽ hấp dẫn hơn   

Trị Softness: Quản lý độ gãy khúc của nét vẽ trên viền   

I.9. Plastic Wrap :  

 

 

Cho bức ảnh như được vẽ trên tấm Plastic và những ô ghế nổi trên  làm  cho  ảnh  

trông  lạ  mắt  Filter  này  chạy  theo  viền  của ảnh thay vì đảo ngược   

 

Trị Detail: Quyết định phần tử nổi trên ảnh   

Trị Smoothness : Quản lý độ dày của tấm Plastic   
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I.10. Poster Edges :  

 

Tạo  cho  ảnh  bằng  màu  của  chính  nó  và  đưa  thêm  những  chi tiết màu đen 

quanh các viền   

 

Trị Edge Intensity: Quản lý số lượng những viền chỉ đinh 0 có ý nghĩa chỉ yêu 

cầu quản lý các vùng sậm chính yếu như những bóng xung quanh các đối tượng, 

chỉ đinh 10 sẽ nhận được tất cả các viền. Chỉ định thấp thì chỉ những viền rõ nét 

hoặc riêng rẽ mới được chọn .  

I.11. Rought Pastels:  
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Tác  động  lên  ảnh  như  những  mấu  Texture  tạo  sẳn  giúp  tăng cường  những  

đường  kẻ  đơn giản khi dùng trên Text. Giống như được tô bằng những chấm nhỏ  

và  vừa.  Thông  số  trong  ô Texture  cho  ra  vô  số  mẫu  và nhiều kết quả khác 

nhau.  

 

I.12. Smudge Stick:  
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Tiến  hành  giống  như  dùng một  miếng  vải  chùi  lên  ảnh, làm  mờ  đi  nét  

phấn  hay  nét chì.  Ảnh  trông  giống  như  bị bụi.   

I.13. Sponge:  

 

 

 

Như  dùng  miếng  bọt  biển (Sponge)  vỗ  nhẹ  vào  ảnh  nó như có những vệt sơn 

được vẩy đều lên ảnh   

 

 

 

Trị Brush Size: Quản lý bề rộng của Sponge  

Trị Denfinition: Cao  sẽ  cho  ra  những vệt  màu đậm hơn màu của ảnh gốc   

Trị Smoothness:  Quản  lý  độ  gãy  khúc  của  viền,  trị  thấp  tạo nhiều nét gãy 

khúc .  

  

I.14. Under Painting:  
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Tạo bức ảnh như bức ảnh vừa mới vẽ xong con ướt sơn .  

 

 

 

Trị Brush Size lớn vùng bao phủ bởi nét cọ sẽ không hiển thị Texture, vùng này 

sẽ có lấm chấm.  

Trị Texture Coverage  thấp cho gợn sóng    

I.15. Water Color:  
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Tìm  những  hình  và  màu  đơn  giản,  tạo  một  dãy  trị  cho  những đối tượng  

theo phương pháp giảm các màu từ một ảnh chụp thành ảnh vẽ. Những vùng sậm 

trên ảnh thường làm đậm nhiều và tô màu trở nên cực mạnh Filter này làm việc  

rất nặng nề.  

 

II. Nhóm Filter Blur:  
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Sữ dụng để làm dịu các ảnh khi mà viền của nó bị sắc nét và độ  tương  phản  cao.  

Nó  sẽ  lấy  đi  những  Pixel  trên  viền  có  độ  tương phản. Filter này cũng để làm 

nhòe phần nền của ảnh, như vậy màu của Foreground sẽ ở ngoài hay tạo một ảnh 

hưởng bóng mờ khá dịu.  

1. Blur:   

Tạo  ảnh  hưởng  nhòe,  có  thể  làm  giảm  độ  tương  phản  và  nó lọai trừ những 

vệt lấm chấm   

2. Blur More:    

 Thực hiện nhòe gấp 3-4 lần Blur   

3. Gassian Blur:   

Cho  phép  quản  lý  ảnh  hưởng  nhòe  tạo  viền  ảnh  dịu  (nhẹ nhàng)  cho  đến 

viền dày nhòe mà ảnh có thể nhận được. Trị cao  độ  nhòe  nhiều.  Dùng  lọai  bỏ  

những  lốm  đốm  trong  ảnh Scan  

 

 

 

4. Motion Blur:   

Tạo các chuyển động ảo. Thực hiện như ảnh của máy chụp ảnh khi chụp một đối 

tượng di chuyển với tốc độ mở ống kính qúa lâu. Cho phép chỉ định hướng và độ 

dài của ảnh ảo.   
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5. Radial Blur:   

 

Tạo bức ảnh như bị xoáy theo hình tròn hay được  phóng từ tâm của hình tròn.  
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III. Nhóm Filter Pixelate  

  

Phá vở hình ảnh thành nhiều mảnh, những mảnh này là những khối vuông .  

1. Color Halfton:   

Như tạo những chấm Halfton lớn, Photoshop tạo ảnh hưởng nàybằng cách chia 

ảnh thành những ô hình chữ nhật và từng ô với những Pixel tương tự   

2. Crystallize:   

Làm  ảnh  sắc  nét  bằng  cách  bỏ  những  Pixel  đông  màu  theo những pixel 

đường chéo góc kích thước đường chéo được quản lý bằng Trị ô Cell Size   

3. Facet :   

Tạo bức ảnh như được vẽ tay, được những pixel giống nhau hay cùng màu vào 

một nhóm hay thành một khối .  

4. Fragment :   

Tạo một bức ảnh như  không chụp đúng tiêu điểm Coppy pixel lên 4 lần, sau đó 

bình quân những pixel được nhân lên và đặt chúng vào nhau   

5. Mezzotint :   

Tạo ảnh dưới dạng lấm chấm.   
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6. Mosaic :  

Giống như những hoa văn trên thảm len. 

 

 

   

7. Pointillize :   

Tách  ảnh  thành  những  chấm  một  cách  ngẫu  nhiên  giống  như vẽ ảnh bằng 

một số điểm.  
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IV. Nhóm Filter Distort   

 

 

 

Thường sử dụng để tạo những biến dạng   
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1. Displace :  

Những  pixel  ảnh  bị  lọc  và  chuyển  đến  hướng  khác  Trị  thấp, màu sậm sẽ 

chuyển dịch xuống và qua phải. Trị trung gian 128 làm  cho  việc  chuyển  dịch  

rất  nhỏ.  Trị  cao  (màu  sáng)  sẽ chuyển những pixel lên trên và qua bên trái   

2. Pinch :   

Dùng để uốn nắn hình vào trong hay ra ngoài   

 

 

 

3. Polar Coordinates   

Chuyển  hình  chữ  nhật  sang  dạng  đường  cong  và  hình  cong,  hình  tròn sang  

hình  chữ  nhật  thực  hiện  làm  cong  tròn  chuỗi  chữ  khi  chọn  dạng Polar to 

Rectangular hoặc chọn dạng ngược lại Rectangular to Polar   
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4. Ripple :  

Chuyển  hình  ảnh  bằng  cách  thay  thế  những  pixel  tạo  nên  độ dúm hay gợn  

sóng .  

 

 

 

5. Shear :  

Uốn  hình ảnh thành những đường cong  tương ứng, ảnh  hưởng filter  này  có  thể  

kéo  dài  đối  tượng.  Nếu  bạn  thực  hiện  uốn cong chuỗi ký tự trước khi thực 

hiện bạn xoay chuỗi chữ theo chiều dọc.   

 

  

Hộp Shear, click và drag mouse trên trục dọc của ký tự sẽ được uốn cong theo 

đường cong thành lập. Nhấp nút Reset để trở lại vị trí đầu   
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6. Spherize :   

Chuyển phần chọn lựa thành hình quả cầu hay làm đối tượng phồng lên hoặc lõm 

vào   

 

 

 

7. Twirl :   

Tạo ảnh hưởng  xoáy   

 

 

 

8. Wave :  
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Tạo ảnh hưởng gợn sóng. Number  of  Generator:  Kiểm  soát  số  lượng  vòng  

sóng  càng nhiều sóng được tạo độ biến dạng càng nhiều bởi vì đỉnh và bề sâu  

của  độ  dãi sóng sẽ  bắt đầu từng phần  càng  gây  nhiều sự tàn phá trên ảnh   

 

 

  

Tùy chọn: Wrap Round ảnh được cuốn ở chiều ngược lại trên màn hình.Repeat 

Edge Pixel sẽ xóa những pixel thừa trên viền ảnh   

  

9. Zigzag: 

  

Tạo gợn sóng lăn tăn như khi thả một viên sỏi xuống ao   
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10. Diffuse Glow :  

  

  

  

 

Thêm  hay  bớt  những  chi  tiết  tạo  những  hào  quang  cho  vùng sáng.  Với  trị  

thấp  toàn  bộ  ảnh  sẽ  được  thay  thế  băng  màu Background. Trị cao nhất ảnh 

sẽ bị biến dạng.  

11. Glass :  
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Ảnh  như  nhìn  qua  một  tấm  gương  loại  ô  vuông  nhỏ.  

Trị Smoothness  thấp,  ảnh  sẽ  xuất  hiện  lấm  chấm  khó  nhận  dạng ảnh. Trị 

cao các sóng trong ô kính sẽ giảm bớt làm cho ảnh có vẻ sinh động hơn. 

12. Ocean Ripple   

Tạo ảnh như chìm trong nước   

 

 

 

Ripple Size: Quản lý kích thước của làn sóng.  

  

V. Nhóm Filter Sketch.  
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1. Bas Retief :   
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Đơn giản hóa những hình ảnh  phức tạp và làm nổi bật những hình ảnh vẽ đơn 

giản trong đồ họa. Filter này tạo một ảnh giảm bớt chi tiết, phần lớn sẽ tạo ảnh 

như dạng nổi (Emboss). Màu Foreground   sẽ   được   chọn   cho   vùng   sáng   và   

màu   của Background sẽ sử dụng cho những vùng bóng mờ. Vì vậy khi chọn 

những màu sắc quá mạnh hay không thực sẽ làm cho ảnh có vẻ mơ hồ và rối loạn.   

2. Charcoal:  

  

 

 

Tạo bức ảnh như vẽ bằng than chì. Chỉ sử dụng màu đen hoặc trắng, nó tạo cho 

ảnh như một bản  vẽ ở dạng phác thảo. Ngoài ra còn giúp làm những bức ảnh 

phức tạp thành những bức vẽ đơn giản.  

3. Chalk And Charcoal:  
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Ảnh hưởng của cả hai loại phấn chì và than chì trên ảnh. Chalk chỉ  sử  dụng  màu  

Background  và  Charcoal  sử  dụng  màu Foreground.  Màu  đen  trắng  vẫn  là  

hai  màu  tốt  nhất  trong những màu được chọn.  

4. Chrome:  

 

 

 

Giúp  làm  nổi  những  hình  vẽ  đơn  giản  trong  đồ  họa.  Chrome chuyển ảnh 

thành dạng Grayscale như bị phản ánh với những nguồn sáng   
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5. Conte crayon:  

Làm  đôn  giản  những  hình  ảnh  phức  tạp  khi  nó  không  có Texture. Nó sẽ 

làm việc khá tốt trên những vùng ảnh có những tương phản rõ rệt giữa sáng và tối   

6. Graphic Pen:  

 

 

 

Trả lại cho ảnh những hình vẽ giống như dạng phác thảo bằng các nét vẽ dài hay 

ngắn tùy thuộc vào chỉ định. Chỉ định Stroce Length thấp trên ảnh sẽ thể hiện 

những lấm chấm chứ không phải những vạch ngắn   

7. Halftone Pattern:   

Thay  đổi  những  ảnh  Bitmap  sang  dạng  Halftone  loại  Circle Pattern  nó  vẽ  

những  vòng  tròn  đồng  tâm  trên  ảnh.  Nên  chọn màu  sậm  cho  Foreground,  

nếu  chọn  hai  màu  trắng  cho Foreground và màu đen cho Background  hình ảnh 

sẽ được gán Filter Halfton Pattern sẽ giống như phim âm bản Nagative  

8. Note Paper:  



 

Diễn đàn đồ hoạ http://yeudohoa.net  66

   

 

Đơn giản hóa những hình ảnh phức tạp đồng thời làm nổi bật các hình ảnh  đồ họa 

dạng Line Art.  

  

VI. Filter Stylize:  
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Tạo những ấn tượng như hình vẽ.  

1. Diffuse:  

Làm ảnh vỡ ra như được xuyên qua một mảnh kính đóng băng.   

 



 

Diễn đàn đồ hoạ http://yeudohoa.net  68

   

 

 

2. Emboss:  

Tạo  ra  viền  sáng  nổi  lên  và  giảm  những  trị  màu  xung  quanh giống như tạo 

một hình đắp nổi. Tỷ lệ Amount thấp, lượng màu ít, tỷ lệ cao nhiều màu sẽ được 

gán cho viền.  
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3. Extrude  

  

 

Chuyển ảnh thành một loạt khối ba chiều hay dạng hình kim tự tháp. 

Trị  trong  ô  Size  chỉ  định  kích  cỡ  các  khối  hay  các  hình  (2  -> 255).   

Trị Depth quản lý từng đối tượng sẽ được phóng ra.   

Trị Random nếu muốn bề sâu của từng đối tượng phóng ra một trị ngẩu nhiên.   

Trị Level Based nếu muốn phần ánh sáng  hơn của ảnh nhô ra nhiêu hơn phần 

sậm.   

Trị Solid Font Faces bề  mặt của  khối  sẽ  tô  bằng có trị  trung bình của đối 

tượng, không phải màu trung bình tòan ảnh chọn Mask Incomplete Block để 

đảm bảo những đối tượng phóng ra được tô màu.  

4. Find Edges:  

Tìm  những  vùng  màu  chính  yếu  trên  ảnh,  thay  đổi  và  tăng cường chuyển 

đổi các Pixel. Tạo cho bức ảnh giống như được phát thảo bằng bút chì các nét 

chính   

5. Trace Contour:  

Vẽ  những  đường  viền  mảnh  hơn  nằm  xung  quanh,  đồng  thời cho phép chỉ 

định tông màu cho vùng chuyển đổi   

6. Solarize:  

Thực hiện những ảnh hưởng của dương bản (Positive) hay âm bản (Negative) pha 

trộn trên bề mặt ảnh   

7. Tiles:  
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Chia ảnh thành từng mảnh như ngói lợp   

Number of Tiles đưa số lượng tối thiểu của hàng và cột.   

Maximum  Offset  kiểm  xoát khoảng  cách tính  bằng tỉ lệ  của từng viên ngói.   

  

Nếu muốn khỏang cách từng viên ngói tô màu ta chọn màu cho Background trước 

khi thực hiện bộ lọc này.  

Chọn Inverse Image sẽ đảo màu của ành gốc xuất hiện quanh những mảnh ngói.  

8. Wind  

 Tạo gió thổi bằng cách đưa những đường kẻ hàng ngang  nhỏ vào ảnh   

 Chọn Wind: Cho phép chọn gió mãnh và hướng gió   
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Blast: Chọn gió mạnh, đường kẻ dày .  

Stagger: Tạo gió với các đường kẻ đặt lung tung.   

Left và Right để định hướng gió.   

  

9. Glowing Edges:  

  

Tự động tìm viền và đổi. Có thể chọn cở viền và số lượng viền tìm thấy Trị 

Smoothness Cao sẽ thấy ít viền hơn, như vậy viền dài hơn và ít gãy khúc hơn   

10. Craqualure:  

Tạo những texture khá đẹp trên những vùng trống của ảnh. 

Trị Crack Brightness cao sẽ làm mất đi các vết nứt.  

11. Grain :   

Tạo những lấm chấm cho ảnh   
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Dùng màu Foreground và Background để tạo hạt.  

 12. Mosaic Tiles :   

  

 

 

Tạo những ô vuông bất định ở những khoảng cách đều đặn  

Trị Tile Size thấp cũng tạo kết quả hữu ích.   

Trị Tile Size cao ảnh sẽ rất khác lạ  

  

13. Paterwork :  

Tạo hình khá đơn điệu trông sẽ phẳng hơn   
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14. Stained Glass :  

Tạo hình thể kết tinh với những đường rảnh nổi bật   

15. Texture :  

Tạo phần nổi và những điểm gồ ghề cho ảnh   

VII. Nhóm Render  
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Sử dụng bộ lọc Render để tạo hiệu ứng chiếu sáng.  

Bạn có thể tuỳ chọn vị trí đặt đóm sáng bằng cách click vào mục Flare Center.  

  

 

 

 

VIII. NhómVideo:  

  

Dùng cho hình ảnh qua Video hay nhập từ băng   

NTSC  color:  Giảm  số  màu  cho  ảnh  để  màn  hình  TV  có  thể hiển thị được   

Deinterlace:  Xóa  những  đường  kẻ  đan  xéo  nhau  trong  ảnh Video.   

Khá cần thiết khi Scan một ảnh nhòe.  

  

  

 

Bộ nhớ Ram (Random Acess Memory)  

    Nếu  không  đủ  Ram  cho  công  việc  của  chương  trình  Photoshop, chương 

trình sẽ sử dụng những khoảng trống trên đĩa cứng để sử dụng như  Ram  nên  gọi  

là  vùng  nhớ  ảo  (Virtural  Memory).  Trong  chương trình  Photoshop  dùng  đĩa  

cứng  làm  vùng  nhớ  ảo  được  gọi  là  Scratch Disk.  Tốc  độ  truy  xuất  của  đĩa  

cứng  tính  bằng  Milisecond  (ms),  đĩa cứng 10 ms sẽ đọc nhanh hơn 20 ms .  
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-  Đĩa cứng tháo rời (Removable Hard Disk)  

-  Nén hồ sơ:  

    PKZIP:Nén hồ sơ được chọn   

    STACKER: Tự động nén các hồ sơ trên đĩa cứng   

    JPEG: Dễ mất dữ liệu  

    LWZ: Đáng tin cậy.  

-  Màn hình màu thích hợp cho Photoshop  

    Loại màn hình   

    Apple, NEC, Super Mac, Radius, Raster OpsSony.   

Màn hình 14 inch. Độ phân giải 640 x 480  

Màn hình 19 inch . Độ phân giải 1024 x768 pixel  

-  Card Video:  

Bit là phần tử nhỏ nhất để thành lập dữ liệu. Mỗi bit có 2 vị thế tắt mở.  

Tổng số kết hợp của 8 bit chia thành   

  

    8 bit cho màu đỏ (256 Sắc đỏ)  

    8 bit cho màu xanh Blue (256 Sắc xanh)  

    8 bit cho màu xanh Green (256 Sắc xanh)  

256 x256 x256 = 16,777,216 (16,7 triệu màu)  

Card 24 bit có thể đủ cho màn hình 14 inch thực hiện 16,7 triệu màu.  

Nhưng không đủ thực hiện với màn hình 19 inch.  

  

IX. Lưu ý khi thực hiện hiệu ứng  

  

Tạo biên cho hiệu ứng  

Bạn có thể dung một vài kỹ thuật xử lí biên cho phần ảnh được áp dụng hiệu ứng. 

Khi bạn áp dụng một bộ lọc thông thường để lại một biên rất dể nhận thấy. Bạn 

hãy tạo một biên mềm hoặc mờ băng bộ Feather  chobiên  rồi  mới  áp  dụng  bộ  

lọc.  Tạo  một  hiệu  ứng  trong suốt, áp dụng bộ lọc, áp dụng lệnh Fade để hiệh 

chỉnh chế độ phối hợp màu Blending color và độ mờ đục Opacity của vùng chọn.  

  

Áp dụng bộ lọc cho layers.  

Bạn có thể áp dụng bộ lọc cho layer hoặc cho vài layers để tạo nên hiệu ứng. Để 

bộ lọc có tác dụng trên Layer    thì  Layer  đó  phải  đang  hiển  thị  (có  biểu  

tượng  con  mắt  kế bên nó trong bảng layer) và phải chứa các pixel.  

  

Áp dụng bộ lọc cho từng kênh (Chanel)  

Bạn có thể áp dụng bộ lộc cho từng kênh, áp dụng bộ lọc khác nhau cho mỗi kênh 

màu hay áp dụng cùng một bộ lọc với các xác lập khác nhau.  
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Tạo Nền  

Bằng cách áp dùng hiệu ứng cho một hình dạng có màu đặc hay màu xám bạn có 

thể tạo ra nền và các dạng nền Texture ngẫu nhiên khác nhau.  Mặc  dù  có  vài  

bộ lọc tác dụng  hay  không  thay  đổi  gì khi nó được áp dụng cho một màu đặc 

chẳng hạn như bộ lọc Glass.  

  

Kết hợp nhiều hiệu ứng với các mặt nạ hay các ảnh đã sao chép  

Bạn sử dụng các mặt nạ để tạo vùng chọn, cho phép bạn điều khiển sừ chuyển tiếp 

từ hiệu ứng này sang hiệu ứng khác.  

  

Cải thiện chất lương và độ đồng nhất của ảnh.  

Bạn che dấu những phần ảnh nổi, biến đổi hay nâng cao chất lượng của  nó.  Hoặc  

là  một  loạt  ảnh  hình  giống  nhau  bằng  cách  áp  dụng cùng một bộ lọc cho 

mỗi ảnh. Dùng bảng Action để ghi lại quá trình xử lý cho  một ảnh và dùng nó 

cho các ảnh khác.  

  

Tối ưu ảnh cho web  

Photoshop và Image Ready cho phép tối ưu sự thể hiện của ảnh và dung lượng 

file ảnh cho phép xuất bản ấn phẩm trên web. Cần dung lượng file nhỏ để có thể 

mở nó từ web (Web server) với một  khỏang thời gian hợp lý nhưng nó phải đử 

lớn để hiện chính xác màu và chi tiết trên ảnh.  

Image Ready cho phép bạn sử dụng ảnh như một ánh xạ, tạo các nút để chuyển tới 

các địa chỉ khác từ các ảnh này. Tối ưu ảnh file JPEG và GIF điều chỉnh và xác 

lập tối ưu để tạo sự tương quan giữa dung lượng file và chất lượng ảnh.  

Photoshop  và Image Ready cho phép các điều  khiển nén dung lượng ảnh đồng 

thời với việc tối ưu chất lượng thể  hiện của ảnh trên màn hình. Các tùy chọn nén 

khác nhau tùy theo các định dạng được dùng khi lưu ảnh.  

  

Định dạng JPEG:  

Được thiết kế để giữ phạm vi màu rộng và giữ được độ sáng tinh tế cho ảnh có 

tông màu liên tục như các ảnh chụp, ảnh có  màu chuyển tiếp.  

Định dạng này có thể thể hiện với hàng triệu màu.  

  

Định dạng GIF:  

Có tác dụng nén các ảnh có các mảng màu đặc và ảnh có vùng màu lặp lại như 

các nét vẽ. Định dạng này sử dụng bằng màu có thể tới 256 màu cho việc thể hiện 

ảnh và có hổ trợ nền trong suốt.  

  

Định dạng PNG:  

Có tác dụng nén các ảnh có các mảng màu đặc và giữ được độ sắc nét chi tiết. 

Định dạng -8 dùng bảng màu 256 màu để thể hiện ảnh.  
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 Định  dạng  -24  hổ  trợ  24  bit  màu  (16.777.216  màu).  Mặc  dù  vậy nhiều 

trình duyệt Web không hổ trợ các file PNG.  

 

Nén ảnh Web  

Dung lượng file là một điều rất quan trọng trong xuất bản điện tử nên file phải nén 

tuyệt đối. Hai  định  dạng  JPEG  và  GIF  cũng  bao  gồm  các  chức  năng  nén  

tự động.  

Hai kiểu nén cơ bản là hai kiểu nén gây sự suy giảm và nén không gây sự suy 

giảm.  

Kiểu  nén  gây  sự  suy  giảm  sẽ làm  mất dữ  liệu để  file  có dung lượng  nhỏ 

hơn. Kiểu nén không gây sự suy giảm không bỏ mất chi tiết nhưng chúng tìm 

cách định nghĩa ảnh có hiệu quả hơn.  

  

Các loại nén thông thường là: LZW,  ZIP, CCITT, JPEG,   

Các phần mềm điện tử sẽ sử dụng bất cứ loại nào tốt nhất cho ảnh.   

Chỉ có loại JPEG hổ trợ kiểu nén suy giảm và cho phép chọn một cấp độ  nén  mà  

bạn  có  thể  điều  chỉnh  chính  xác  mức  độ  thay  đổi  dung lượng file.   

Định dạng này với mức độn nén thấp sẽ cho kết quả gần giống ảnh gốc, định dạng 

JPEG với mức độ nén trung bình sẽ bỏ bớt những chi tiết được thể hiện rõ trên 

màn hình, định dạng JPEG với mức độ nén cao có khuynh hướng làm nhoè ảnh và 

mất đi chi tiết nhưng mang lại kết quả chấp nhận được cùng với dung lượng file 

ảnh nhỏ.  

Quá trình nén không làm giảm độ phân giải, nó chỉ có tác dụng làm dung lượng 

file nhỏ hơn.   

Việc nén file cho bạn các ảnh có độ phân giải cao và nó có thể in ra với chất  

lượng  khá  nhưng dung  lượng  không  quá lớn.  Việc  nén  file không bao giờ 

thay thế cho việc lưu giữ cho các file có độ phân giải và chất lượng cao.  

  

 Xác định phần trong suốt của nền cho trang WEB  

Sự  trong  suốt  của  nền  cho  phép  bạn  đặt  một  ảnh  có  biên  không  là hình  

chữ  nhật  lên  trên  nền  của  trang  WEB.  Tất  cả  các  phần  bên ngoài  của  đối  

tượng  ảnh  được  định  nghĩa  là  trong  suốt,  cho  phép trông thấy màu nên của 

trang  Web, bạn có thể dùng phần trong suốt của  nền  cho  ảnh  GIF  và  PNG,  

các  định  dạng  này  lưu  giữ  được  các pixel trong suốt của ảnh.   

Những  pixel  này  sẽ  phối  trộn  với  nền  của  trang  Web  trong  trình duyệt.  

 

Nền với màu Matte (màu thay thế cho phần trong suốt) được hổ trợ bởi định dạng 

GIF, PNG, JPEG giả lập phần trong suốt bằng cách tô hay phối trộn với các pixel 

trong suốt bằng màu matte.  

Màu matte là màu do bạn chọn để phù hợp với màu của trang Web mà ảnh được 

đặt lên. Bạn có thể tạo ra một nền trong suốt bằng cách tạo ra một layer mới.  

          Tạo nền với màu Matte cho ảnh GIF và JPEG   
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          Khi đã biết được màu nền của trang Web mà ảnh sẽ được  đặt vào, bạn có 

thể dùng Matte để tô và phối trộn với các pixel trong suốt với màu Matte để phù 

hợp với nền của trang Web.  

          Để có  kết quả tốt nên trang Web thường có màu đồng nhất ( solid color) 

chứ không phải là mẫu tô nhiều màu.  

 

Nguồn: Trường Trung cấp kỹ thuật Quang Trung 

Số 9 Huỳnh Tịnh Của – Quận 3 – Tp. HCM 

 



 

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP HOÀ CHÍ MINH 

TRUNG TAÂM TIN HOÏC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TP Hoà Chí Minh  2008

TThhööïïcc  hhaaøønnhh 

Bieân soaïn:  Leâ Thaønh Loäc 



Lôøi Môû ñaàu 

Thöïc haønh Adobe Photoshop ñöôïc vieát theo kieåu “caàm tay 
chæ vieäc”. Ngöôøi hoïc caàn coù “saùch moät beân vaø maùy moät beân”, 
roài cöù theo dieãn giaûi maø laøm, vaø seõ “ngoä” ra. 

Noäi dung taäp saùch goùi goïn trong phaïm vi kieán thöùc vaø kyõ 
naêng cô baûn ñeå xöû lyù aûnh baèng Photoshop. Caùc leänh, coâng 
cuï vaø giao dieän laø cuûa Adobe Photoshop cs3, nhöng vaãn 
thích hôïp vôùi caùc phieân baûn tröôùc. 

Chaát lieäu baøi thöïc haønh ñöôïc söu taäp vaø bieân soaïn laïi töø 
nhieàu nguoàn thoâng tin; ñaëc bieät laø treân trang web 
vietphotoshop.com vaø caùc taøi lieäu giaûng daïy Photoshop cuûa 
Ks. Döông Trung Hieáu. Ngöôøi vieát chaân thaønh caûm ôn caùc 
taùc giaû treân vaø haân haïnh giôùi thieäu vôùi ngöôøi hoïc 2 ñòa chæ 
tuyeät vôøi naøy. 

Tuy raát coá gaéng trong vieäc trình baøy vaø duøng ngoân töø, nhöng 
coù theå ôû ñoaïn naøy choã khaùc (hoaëc thaäm chí toaøn quyeån 
saùch!), ngöôøi ñoïc khoâng hieåu, hoaëc hieåu maø khoâng laøm ñöôïc, 
hoaëc laøm ñöôïc maø chaúng “ngoä” ra ñieàu gì !... Taát caû ñeàu laø 
haïn cheá cuûa ngöôøi vieát; Vaø mong muoán nhaän ñöôïc phaûn hoài 
cho bieát caùc khuyeát ñieåm naøy. 

Ngöôøi vieát chaân thaønh caûm ôn caùc baïn ñoïc ñaõ söû duïng taäp 
saùch, vôùi hy voïng, noù thaät söï boå ích. 

Moïi thoâng tin trao ñoåi, xin lieân laïc:  
Leâ Thaønh Loäc 
ÑT 0 9 1 9 9 1 9 1 4 9 
Email. lethanhlocv@yahoo.com    



  

 

MUÏC LUÏC 

 Lôøi môû ñaàu 1
 Muïc luïc 2 

1  TOÅNG QUAN 4 
  Khôûi ñoäng Photoshop 4 
  Maøn hình Photoshop 4 
  Taäp tin 7
  Baøi thöïc haønh ñaàu tieân 10 
  Xem thoâng tin aûnh 11 
  Thu nhoû phoùng to aûnh 13 
  Baûng ñieàu khieån History 13 
  Chaám döùt laøm vieäc vôùi Photoshop 13 

2  VUØNG CHOÏN 14 
  Taïo vuøng choïn hình ñôn giaûn 14 
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TOÅNG QUAN 

 
Coâng vieäc ñaàu tieân khi baét ñaàu söû duïng moät phaàn meàm laø tìm caùch khôûi ñoäng, laøm 
quen vôùi giao dieän vaø “chaøo töø giaõ”. 

KHÔÛI ÑOÄNG PHOTOSHOP  

Coù nhieàu caùch khôûi ñoäng Photoshop (vieát taét laø Ps).  
Ví duï, trong Windows XP, 
1. Nhaép nuùt Start 
2. Chæ vaøo muõi teân All Programs 
3. Chæ vaøo nhoùm Microsoft Office 
4. Nhaép vaøo bieåu töôïng Microsoft Office Excel 2007 
Thoâng duïng nhaát laø nhaép ñuùp vaøo bieåu töôïng Ps, hieån thò nôi naøo ñoù treân maøn hình (thöôøng thaáy ôû Desktop). 

 Ngöôøi duøng coù theå thay ñoåi caùc thoâng soá caøi ñaët, taïo moâi tröôøng laøm vieäc thích hôïp vôùi caù nhaân, vaø löu 
thaønh taäp tin xaùc laäp (Settings file). Khi khôûi ñoäng Photoshop, nhaán phím Ctrl+Alt+Shift vaø giöõ cho tôùi khi 
xuaát hieän hoäp thoaïi thoâng baùo (Delete the Adobe Photoshop settings file?), nhaép nuùt Yes ñeå trôû veà traïng 
thaùi maëc nhieân ban ñaàu. 

MAØN HÌNH LAØM VIEÄC CUÛA PS 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thanh Menu
Caùc nuùt ñieàu khieån cöûa soå 

Thanh Tuøy choïn
Thanh Tieâu ñeà 

Caùc Baûng ñieàu 
khieån thu nhoû 

Cöûa soå 
taäp tin 
hình aûnh 

Hoäp duïng cuï 

Baûng ñieàu khieån 
Layers 
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Maøn hình Ps thöôøng coù caùc thaønh phaàn sau: 
1. THANH TIEÂU ÑEÀ (Title bar)  

Moãi cöûa soå ñeàu coù thanh Tieâu ñeà, ghi teân chöông trình hoaëc teân taäp tin ñang môû. 
Beân phaûi thanh Tieâu ñeà coù caùc nuùt ñieàu khieån ñeå thu cöïc nhoû (Minimize)/phoùng thaät to (Maximize)/hoaøn 
nguyeân (Restore)/ñoùng (Close) cöûa soå. 

2. THANH MENU (Menu bar) 
Goàm 9 nhoùm leänh (Commands) thöïc hieän caùc chöùc naêng lieân quan ñeán Taäp tin (File), Chænh söûa (Edit), 
Tính chaát aûnh (Image), Lôùp (Layer), Vuøng choïn (Select), Boä loïc (Filter), Khoâng gian nhìn (View), Caùc cöûa 
soå (Window) vaø Höôùng daãn (Help). 
Ví duï, baám nhoùm File vaø leänh Save As… ñeå löu vaø ñoåi teân taäp tin.  
(Vieäc ban haønh leänh baèng Menu seõ ñöôïc vieát döôùi daïng [Menu] File  Save As…). 

3. THANH TUØY CHOÏN (Option bar) 
Moãi coâng cuï coù nhieàu thoâng soá töông öùng. Sau khi choïn coâng cuï, ngöôøi duøng coù theå thay ñoåi thoâng soá 
thích hôïp treân thanh tuøy choïn naøy.  
Ví duï ñeå taåy xoùa hình, ngöôøi duøng baám nuùt Eraser Tool trong hoäp coâng cuï, choïn kích côõ taåy taïi nuùt Brush 
treân thanh tuøy choïn, roài môùi tieán haønh taåy xoùa. 
 
 
 
 
 Khi ñöa chuoät vaøo nuùt choïn, seõ xuaát hieän lôøi chæ daãn nhanh (Tool tip) 

Treân thanh tuøy choïn thöôøng coù caùc daïng nuùt ñieàu khieån sau: 
Hoäp thaû xuoáng (Pull-down box), baám vaøo muõi teân vaø thay ñoåi caùc thoâng soá trong hoäp thoaïi xuaát hieän beân 
döôùi. 
 
Hoäp danh saùch (List box), baám vaøo muõi 
teân roài baám choïn 1 muïc trong danh 
saùch beân döôùi. 

 
 
 
 
 

Hoäp taêng giaûm (Spin box), baám vaøo 
muõi teân roài keùo con tröôït thay ñoåi giaù 
trò. (Coù theå goõ soá tröïc tieáp vaøo hoäp). 

 
 
 

Hoäp vaên baûn (Text box), goõ giaù trò (vaø ñôn vò) tröïc 
tieáp vaøo hoäp. 

 
Nuùt nhaán (Radio button), nhaán luùn xuoáng khi choïn          (nuùt loài leân laø khoâng choïn          ). 
Nuùt choïn (Check box), baám ñaùnh daáu choïn                        hoaëc khoâng choïn. 

 
Nuùt leänh (Command button), baám ñeå thi haønh              hoaëc khoâng thi haønh leänh 

 
 
 
 
 
 
 

Click to open the Brush Preset picker
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4. HOÄP DUÏNG CUÏ (Tool box) 

Goàm caùc coâng cuï thao taùc. Ví duï Eraser ñeå taåy xoùa. 
Caùc coâng cuï ñöôïc chia thaønh 4 nhoùm, phaân caùch baèng vaïch ngang: 

 Choïn, chia caét vaø di chuyeån vuøng aûnh 
 Chænh söûa aûnh 
 Chöõ vaø ñöôøng neùt (daïng vectô) 
 Caùc chöùc naêng khaùc 

 Khi ñöa chuoät vaøo nuùt choïn, seõ xuaát hieän teân vaø phím taét 
Khi baám vaøo daáu tam giaùc ôû goùc döôùi, seõ hieån thò danh saùch caùc coâng cuï bò 
che khuaát 
Khi baám choïn coâng cuï, thanh Tuøy choïn seõ 
thay ñoåi cho phuø hôïp 
 

5. BAÛNG ÑIEÀU KHIEÅN (Palette) 
Baûng ñieàu khieån duøng ñeå kieåm soaùt moät nhoùm 
thaønh phaàn, tính chaát hoaëc traïng thaùi cuûa hình 
aûnh.  
Ví duï baûng Navigator duøng ñeå quaûn lyù tình traïng 
thu nhoû phoùng to hình aûnh hoaëc di dôøi vò trí quan 
saùt. 
Caùc baûng ñieàu khieån ñöôïc xeáp vaøo khay (Dock) 
naèm beân phaûi maøn hình vaø chia thaønh 2 nhoùm: 
caùc baûng ñöôïc hieån thò ñaày ñuû vaø caùc baûng chæ 
hieån thò bieåu töôïng. 
Baám nuùt Expand/Collapse phía treân ñeå môû roäng 
hoaëc thu heïp khay 
Ñoái vôùi baûng ñieàu khieån chæ coù bieåu töôïng, baám 
vaøo bieåu töôïng ñeå hieån thò hoaëc thu goïn laïi. 
Moät cöûa soå coù theå chöùa nhieàu baûng ñieàu khieån, 
baám vaøo teân baûng neáu muoán hieån thò (ví duï baám 
Swatches ñeå xem baûng ñieàu khieån Swatches) 
Coù theå keùo baûng ñieàu khieån ra ngoaøi thaønh cöûa soå rieâng hoaëc ñöa vaøo cöûa soå coù saün. 
Muoán hieän/giaáu baûng ñieàu khieån (hoäp Duïng cuï & thanh Tuøy choïn), ñaùnh daáu choïn/hoaëc 
baám boû daáu choïn teân baûng trong nhoùm leänh Window.  
Ví duï, ñeå hieän baûng Navigator, ban haønh leänh : [Menu] Window  Navigator 
Moãi baûng ñieàu khieån laïi laø 1 cöûa soå chöông trình, coù nuùt ñieàu khieån cöûa soå, Menu leänh, 
thanh coâng cuï vaø khu vöïc laøm vieäc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

2 

1 

4 

Nuùt thu cöïc nhoû (Minimize) & 
ñoùng (Close) cöûa soå 

Nuùt Menu, baám vaøo muõi teân 
seõ xuaát hieän danh saùch caùc 
leänh lieân quan 

Dôøi khung chöõ nhaät ñeå thay 
ñoåi phaïm vi quan saùt 

Thanh coâng cuï: Goõ soá hoaëc 
keùo con tröôït ñeå thay ñoåi tæ leä 

thu nhoû phoùng to  
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6. CÖÛA SOÅ HÌNH AÛNH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAÄP TIN 

1. TAÏO TAÄP TIN MÔÙI 
Ban haønh leänh [Menu] File  New… 
Trong hoäp thoaïi New, laàn löôït khai baùo caùc thoâng soá: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baám nuùt muõi teân, choïn 
thoâng tin caàn hieån thò 

Teân taäp tin,  
Tæ leä thu phoùng, 
Lôùp hieän haønh, 

Cheá ñoä maøu/ñoä saâu maøu 

Nhaäp tæ leä muoán 
thu nhoû hoaëc 

phoùng to 

Kích thöôùc taäp 
tin khi goäp caùc 
lôùp thaønh moät 
vaø kích thöôùc 

hieän thôøi 

Khoâng neân baám nuùt 
Maximize phoùng 
thaät to cöûa soå. 
Chæ neân keùo bieân 
cho cöûa soå lôùn hôn 
hình aûnh 1 khoaûng 
thoâi 



8   Chöông 1  Toång Quan   

 
 

 Baám nuùt muõi teân, choïn ñôn vò ño beà roäng (Width) vaø chieàu cao (Height) aûnh (vd, mm), roài goõ kích 
thöôùc. 
 Baám nuùt muõi teân, choïn ñôn vò ñoä phaân giaûi (Resolution), thöôøng laø pixels/inch (ppi, soá ñieåm aûnh 
treân 1 inch), roài goõ giaù trò. 
Ps chuyeân xöû lyù aûnh bitmap, laø loaïi aûnh hình thaønh töø nhöõng ñieåm aûnh li ti (pixel). Soá ñieåm aûnh 
caøng nhieàu, hình caøng roõ neùt, nhöng dung löôïng taäp tin seõ lôùn theo. Thoâng thöôøng, neáu aûnh seõ in ra 
giaáy, neân choïn toái thieåu 300ppi, neáu aûnh chæ duøng cho trang web, neân choïn 72ppi. 
 Baám nuùt muõi teân choïn cheá ñoä maøu (Color Mode) vaø ñoä saâu maøu. (Thöôøng laø RGB Color vaø 8 bit). 
Caùc cheá ñoä maøu thoâng duïng: 

Bitmap:  AÛnh chæ goàm caùc pixel ñen vaø traéng 
Grayscale:  AÛnh ñen traéng (vaø xaùm) 
RGB Color:  AÛnh maøu, döïa treân 3 thaønh phaàn aùnh saùng laø Ñoû (Red), Xanh luïc (Green) vaø 
Xanh lô (Blue). Heä thoáng naøy phuø hôïp vôùi thieát bò hieån thò kyõ thuaät soá (vd maøn hình). 
CMYK Color: AÛnh maøu, döïa treân 4 thaønh phaàn möïc in laø Xanh lam (Cyan), Ñoû töôi (Magenta), 
Vaøng (Yellow) vaø Ñen (Black). Heä thoáng naøy phuø hôïp vôùi thieát bò in. 
Lab Color:  AÛnh maøu, döïa treân phaïm vi maøu nhìn ñöôïc baèng maét ngöôøi. Heä thoáng goàm 3 
thaønh phaàn laø Lightness (ñoä saùng) 0 - 100, phaïm vi a, töø maøu xanh döông (-128) ñeán maøu ñoû 
(127) vaø phaïm vi b, töø maøu xanh lô (-128) ñeán maøu vaøng (127). Heä thoáng maøu naøy khoâng phuï 
thuoäc vaøo phaàn cöùng. 

Ñoä saâu maøu (Bit depth) laø soá bit (kyù soá nhò phaân) ñöôïc söû duïng ñeå dieãn taû maøu cho 1 ñieåm aûnh. 
Caøng nhieàu bit thì caøng nhieàu maøu theå hieän. 
AÛnh Bitmap coù ñoä saâu maøu laø 1. Moãi ñieåm aûnh chæ mang 1 trong 2 giaù trò laø ñen hoaëc traéng. 
AÛnh Grayscale 8 bit coù 28 = 256 saéc ñoä xaùm 
AÛnh RGB 8 bit coù 28x3 keânh =  16.777.216 maøu 

 Baám nuùt muõi teân choïn maøu neàn (Background contents) laø Trong suoát (Transparent), maøu Traéng 
(White) hoaëc theo maøu cuûa nuùt coâng cuï Set background color. Neáu choïn maøu traéng, taäp tin môùi seõ 
coù lôùp ñaëc bieät mang teân Background. 
 Baám nuùt OK 

 Coù theå baám nuùt muõi teân Preset ñeå choïn daïng taäp tin ñaõ ñöôïc khai baùo saün. 
Neáu muoán löu caùc thoâng soá vöøa khai baùo, ñaët teân taïi hoäp Name (vd, Name card) vaø baám nuùt Save Preset 

2. MÔÛ TAÄP TIN 
Coù theå môû taäp tin baèng caùc leänh [Menu] File  
Open…   Hieån thò hoäp thoaïi Open, môû taäp tin nhö caùc chöông trình khaùc 
Browse…  Khôûi ñoäng trình duyeät aûnh Adobe Bridge ñeå choïn taäp tin caàn môû 
Open As…  Neáu taäp tin ñaõ löu khoâng coù phaàn môû roäng hoaëc phaàn môû roäng khoâng ñuùng, leänh Open 
seõ khoâng môû ñöôïc. Khi ñoù phaûi chæ ñònh ñuùng daïng thöùc taäp tin caàn môû baèng leänh Open As.  
Ví duï baûn chaát taäp tin E001.psd laø aûnh JPEG (nhöng laïi coù phaàn môû roäng laø .PSD - Taäp tin 
Photoshop). Muoán môû, phaûi duøng leänh Open As (trong hoäp thoaïi Open As, taïi hoäp danh saùch Open As, 
phaûi choïn daïng JPEG (*.JPEG, *.JPG, *.JPE) 
Open As Smart Object…  Smart Object (lôùp linh hoaït) laø lôùp ñaëc bieät, chöùa caùc hình aûnh ñöôïc baûo 
veä, cho pheùp söûa ñoåi maø khoâng phaù huûy caáu truùc nguyeân thuûy.   
Leänh seõ môû taäp tin hình aûnh vaø goäp caùc lôùp thaønh 1 lôùp linh hoaït. 
Open Recent  Môû caùc taäp tin vöøa xöû lyù môùi ñaây 

 Khoâng neân xöû lyù taäp tin goác. Vì theá, sau khi môû aûnh, phaûi taïo 1 baûn sao vaø thao taùc treân baûn sao naøy. 
Coù 2 caùch taïo phieân baûn cho hình aûnh: 
Ñoåi teân taäp tin baèng leänh   

[Menu] File  Save As… 
Hoaëc ban haønh leänh      

[Menu] Image  Duplicate… 
Nhaäp teân môùi vaøo hoäp 
thoaïi Duplicate Image (neáu 
caàn) 

Goäp thaønh moät lôùp 
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3. LÖU TAÄP TIN  

Ban haønh leänh [Menu] File  
Save   Löu taäp tin, giöõ nguyeân teân cuøng daïng thöùc 
Save As…  Löu taäp tin, coù theå ñoåi teân vaø daïng thöùc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daïng thöùc Ps coù phaàn môû roäng laø .PSD. Neáu taäp tin lôùn hôn 2Gb, choïn daïng .PSB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Choïn thö muïc löu tröõ 

Choïn daïng thöùc taäp tin

 Nhaäp teân môùi 

 Moät soá tuøy choïn: 
Löu thaønh baûn sao        Löu chuù thích 
Löu keânh alpha            Löu maøu ñoám 
Löu lôùp 
 
Löu baûn moâ taû maøu 
 
Phaàn phaân loaïi baèng chöõ thöôøng 

1 

2 
3 

4 
AÛnh goác, dung löôïng 1,21Mb 

Toái öu möùc chaát löôïng 60,  
Dung löôïng 79,81Kb 
Neáu taûi qua modem 28,8kbps, maát 29 giaây 



10   Chöông 1  Toång Quan   

 
Caùc daïng aûnh neùn thoâng duïng: 

JPEG (Joint Photographic Experts Group - Hieäp hoäi nhieáp aûnh gia chuyeân nghieäp) thöôøng duøng cho 
aûnh chuïp, coù söï chuyeån saéc lieân tuïc 
GIF (Graphics Interchange Format - Daïng thöùc trao ñoåi ñoà hoïa), cho pheùp neàn trong suoát, kích thöôùc 
nhoû. Thöôøng duøng cho aûnh coù maøu saéc ít chuyeån ñoåi, hình veõ, vaø aûnh ñoäng. 
PNG (Portable Network Graphics - AÛnh deã chuyeån taûi treân maïng) laø söï tieáp noái phaùt trieån kyõ thuaät 
aûnh GIF, mang nhieàu öu theá cuûa caû daïng JPEG vaø GIF 
TIFF (Tagged-Image File Format - Daïng taäp tin aûnh ñính keøm thoâng tin) hoã trôï lôùp, keânh. Raát thích 
hôïp khi löu caùc taäp tin lôùn (ñeán 4GB) hoaëc ñem in aán. 

Save For Web & Devices… Toái öu hoùa kích thöôùc taäp tin vaø chaát löôïng aûnh ñeå söû duïng toát cho trang 
web hoaëc caùc phöông tieän khaùc. 

 Baám theû 4-Up ñeå xem aûnh ôû 4 möùc ñoä toái öu 
 Choïn daïng thöùc aûnh (vd JPEG) vaø chaát löôïng aûnh khi neùn (vd High - chaát löôïng cao) 
 Choïn möùc chaát löôïng khi toái öu hoùa (vd Quality: 60) 
 Baám theû Image Size vaø taêng giaûm kích thöôùc aûnh neáu caàn 
 Nhaép choïn 1 trong 4 hình toái öu roài baám nuùt Save ñeå löu 

Check In… Löu taäp tin trong moâi tröôøng coäng taùc chia seû (nhieàu ngöôøi cuøng ñieàu chænh thoâng qua maïng) 
4. ÑOÙNG TAÄP TIN ÑAÕ XÖÛ LYÙ  

Sau khi chænh söûa hoaøn taát, tröôùc khi baám nuùt Close ñoùng taäp tin, caàn: 
 Caét xeùn laøm goïn aûnh baèng:  
Leänh [Menu] Image  Trim…  Xeùn boû vuøng trong suoát hoaëc coù maøu ñoàng nhaát xung quanh  
Coâng cuï Crop      Xeùn vaø chænh thaúng theo kích thöôùc vaø ñoä phaân giaûi mong muoán 
 Goäp caùc lôùp baèng leänh [Menu] Layer  Merge … hoaëc [Menu] Layer  Flatten Image ñeå giaûm 
nheï dung löôïng taäp tin neáu vieäc naøy khoâng gaây khoù khaên cho vieäc chænh söûa aûnh sau naøy 
 Löu theo daïng thöùc .PSD ñeå coù theå tieáp tuïc xöû lyù veà sau 
 Löu theo daïng thöùc neùn .JPG, .GIF, .PNG hoaëc .TIF ñeå in aán hoaëc trình dieãn treân web. 

BAØI THÖÏC HAØNH ÑAÀU TIEÂN 

Thoâng qua baøi thöïc haønh Gheùp tia saùng, ngöôøi hoïc seõ : 
1. Bieát caùch toå chöùc moâi tröôøng laøm vieäc 
2. Bieát caùch môû, löu vaø xem thoâng tin taäp tin aûnh 
3. Thöïc hieän caùc thao taùc cô baûn thoâng duïng nhö thu nhoû phoùng to, di chuyeån, phuïc hoài 

Chaát lieäu baøi taäp goàm 2 taäp tin NguoiMau.jpg laøm neàn vaø Tia saùng.jpg ñöôïc gheùp vaøo.  

CHUAÅN BÒ 

1. Ban haønh leänh [Menu] Window  Workspace  Default Workspace ñeå saép xeáp caùc baûng ñieàu khieån theo 
daïng chuaån 

2. Taét phím CapsLock 
Bình thöôøng, bieåu töôïng con chuoät (Mouse) cuûa coï (Brush) laø 
voøng troøn, lôùn nhoû theo kích côõ coï. Neáu baät phím CapsLock 
(chöõ hoa), bieåu töôïng coù hình chöõ thaäp, raát khoù nhaän bieát. 

3. Môû taäp tin Nguoimau.jpg 
Ban haønh leänh [Menu] Image  Duplicate… taïo baûn sao. Ñoùng 
taäp tin goác laïi. Trong baûng Layers, chæ coù 1 lôùp Background bò 
khoùa. Ñaây laø lôùp ñaëc bieät, khoâng cho di chuyeån hoaëc xoùa neàn. 

4. Boá trí laïi cöûa soå taäp tin NguoiMau copy1 
Keùo thanh tieâu ñeà, di chuyeån ñeán vò trí thích hôïp trong vuøng laøm 
vieäc Ps 

                                                            
1 Boá trí cöûa soå laø vieäc phaûi laøm sau khi môû taäp tin. Vì theá, veà sau, seõ khoâng nhaéc laïi coâng ñoaïn naøy nöõa. 
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Keùo bieân môû roäng cöûa soå choaùn gaàn heát vuøng laøm vieäc Ps 
(nhöng khoâng che khuaát hoäp Duïng cuï, thanh Tuøy choïn, baûng 
Ñieàu khieån, cuõng nhö caùc hình khaùc neáu coù. 
Keùo con tröôït trong 
baûng ñieàu khieån 
Navigator, chænh tæ leä 
nhìn sao cho aûnh nhoû 
hôn cöûa soå moät chuùt. 

5. Boû cheá ñoä baét dính 
baèng leänh : 
[Menu] View  Snap 
ÔÛ traïng thaùi baét dính 
( Snap), khi di 
chuyeån, aûnh seõ baùm  
vaøo nuùt löôùi (Gridline), raát khoù thao taùc chuoät.2 
Ban haønh leänh [Menu] Image  Duplicate… taïo baûn sao. Ñoùng 
taäp tin goác laïi. 

XEM THOÂNG TIN AÛNH 

1. ÑOÄ PHAÂN GIAÛI (Resolution) 
Ñoä phaân giaûi laø soá ñieåm aûnh (Pixel, vieát taét cuûa Picture Element, coù nghóa laø phaàn töû aûnh) treân 1 ñôn vò 
chieàu daøi.  
Ñôn vò thoâng duïng ñeå ño ñoä phaân giaûi laø ppi (Pixels per Inch, soá ñieåm aûnh treân 1in. = 25,4mm).  
Ñoä phaân giaûi caøng lôùn, aûnh caøng roõ neùt, nhöng taäp tin seõ coù dung löôïng lôùn. 
Vôùi maøn hình, ñoä phaân giaûi ñöôïc ño baèng dpi (Dots per Inch, soá chaám saùng treân 1in.).  
Thoâng thöôøng, maøn hình maùy tính coù ñoä phaân giaûi laø 72dpi.  
Vì theá, hình aûnh hieån thò treân maøn hình, chæ caàn ñoä phaân giaûi 72ppi laø ñuû. 
Khi hieån thò aûnh treân maøn hình theo tæ leä 100% thì 1 ñieåm aûnh seõ baèng 1 chaám saùng. Nhö theá, tuøy theo 
ñoä phaân giaûi, kích thöôùc aûnh treân maøn hình coù theå khaùc vôùi kích thöôùc thaät. Ví duï aûnh 1x1in. 144ppi seõ 
hieän treân maøn hình vôùi kích thöôùc 2x2in. (ôû tæ leä 100%) 
Ñoä phaân giaûi cuûa maùy in coù 
theå tính theo taàn soá in lpi 
(Lines per Inch, soá doøng 
queùt treân 1in.).  
Trong thöông maïi (in saùch 
baùo, …), taàn soá in thöôøng laø 
133lpi. Vì theá, ñeå in toát, aûnh 
neân coù ñoä phaân giaûi töø 200 
ñeán 300ppi. 
Nhö vaäy, ñeå xaùc ñònh khoå 
giaáy toái ña in aûnh, phaûi caên 
cöù vaøo ñoä phaân giaûi aûnh : 
Ban haønh leänh  
[Menu] Image Image Size… 

Hoäp thoaïi Image Size 
cho bieát kích thöôùc vaø 
ñoä phaân giaûi hieän thôøi 
cuûa aûnh (5,653x7,778in. 
72ppi).  
Ñaây khoâng phaûi laø kích thöôùc in cuûa aûnh. Neáu in khoå 5x7, aûnh seõ nhoøe, do phoùng pixel lôùn (vôõ haït) 
Boû choïn  Resample Image 

                                                            
2 Töø caùc baøi thöïc haønh sau, seõ khoâng nhaéc laïi caùc böôùc 1, 2 vaø 4 nöõa. 

Bieân 

Thanh tieâu ñeà 
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Laàn löôït nhaäp ñoä phaân giaûi 200 vaø 300ppi 
Kích thöôùc aûnh töông öùng seõ laø (2,035x2,8in. 200ppi) vaø (1,357x1,867in. 300ppi) 
Nhö vaäy, chæ neân in aûnh vôùi khoå giaáy toái ña 2x3in.  

 Neáu choïn  Resample Image, khi nhaäp ñoä phaân giaûi lôùn, Ps seõ söû duïng thuaät toaùn noäi suy ñeå taêng theâm 
ñieåm aûnh, laøm kích thöôùc hình khoâng suy giaûm.  
Ñöøng nghó ñaây laø caùch taêng chaát löôïng aûnh coù ñoä phaân giaûi thaáp ! Do thuaät toaùn noäi suy chöa ñuû “thoâng 
minh”, caùc ñieåm aûnh theâm vaøo “na naù” ñieåm aûnh coù saün, neân chaát löôïng hình khoâng taêng ñaùng keå. 
Neáu khoâng quen vôùi ñôn vò in., coù theå baám choïn ñôn vò cm hoaëc mm cho deã hình dung hôn. 

2. XUAÁT XÖÙ AÛNH 
Moãi coâng cuï taïo aûnh kyõ thuaät soá ñeàu coù öu vaø nhöôïc ñieåm rieâng. Bieát ñöôïc nguoàn goác xuaát xöù cuûa aûnh seõ 
giuùp hoaëch ñònh caùch thöùc ñieàu chænh höõu hieäu hôn. 
Ban haønh leänh [Menu] File  File Info… 
Trong hoäp 
thoaïi, baám 
choïn muïc 
Camera 
Data 1 
 
 
 

 
Neáu aûnh ñöôïc scan töø saùch baùo, thoâng tin seõ troáng roãng,  

GHEÙP TIA SAÙNG 

1. Môû taäp tin TiaSaùng.jpg, taïo baûn sao vaø ñoùng taäp tin goác laïi. 
2. Di chuyeån tia saùng sang hình ngöôøi maãu 

Coâng cuï Move ñeå di chuyeån aûnh hoaëc moät phaàn aûnh sang vò trí khaùc. 
 
 
Auto-Select :  Choïn töï ñoäng 

Bình thöôøng, muoán di chuyeån aûnh, phaûi choïn lôùp/nhoùm 
(Layer/Group) töông öùng. Neáu choïn muïc  Auto-Select, 
khi chæ vaøo hình naøo ñoù, Ps töï ñoäng chuyeån ñeán 
lôùp/nhoùm töông öùng. 

Show Transform Controls :  Hieån thò khung bao 
Neáu choïn, quanh hình seõ coù khung 
bao gioáng nhö khi ban haønh leänh 
bieán daïng töï do [Menu] Edit  

Free Transform…  

Duøng coâng cuï Move (  Auto-Select=Layer,  Show Transform 
Controls) keùo tia saùng sang vò trí chieác nhaãn treân tay ngöôøi maãu. 

Keùo moùc vuoâng ôû khung bao cho tia saùng nhoû laïi, roài nhaán phím 
Enter hoaëc baám nuùt Commit transform treân thanh Tuøy choïn 

Boû daáu choïn muïc  Show Transform Controls ñeå boû khung bao 

Ñoùng taäp tin TiaSang laïi (khoâng löu). 
3. Trong baûng Layers, coù theâm lôùp Layer 1 chöùa hình tia saùng. 

Neàn ñen tia saùng che khuaát baøn tay coâ gaùi. 
Baám choïn lôùp Layer 1. 
Baám hoäp danh saùch Set the blending mode for the layer trong 
baûng Layers, choïn cheá ñoä Screen, maøu ñen bieán maát. (Cheá ñoä 
hoøa maøu Screen öu tieân hieån thò maøu saùng). 

Maùy aûnh
Ñôøi maùy

Ngaøy chuïp 

Toác ñoä traäp
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THU NHOÛ PHOÙNG TO AÛNH 

Trong baûng Navigator, keùo con tröôït sang phaûi ñeå phoùng to aûnh. 
Keùo khung vuoâng maøu ñoû ñeán vò trí tia saùng ñeå chænh ñuùng taàm nhìn. 
Treân hình, keùo tia saùng ñeán ñuùng vò trí chieác nhaãn. 
Coù theå duøng coâng cuï Zoom ñeå thu nhoû phoùng to aûnh. 
Thanh Tuøy choïn coù caùc nuùt baám sau : 

Zoom In (daáu +) :  Phoùng to 
Zoom Out (daáu -) : Thu nhoû 
Resize Windows To Fit : Ñoåi kích thöôùc cöûa soå khôùp vôùi aûnh 
Zoom All Windows : Thu phoùng aûnh trong taát caû caùc cöûa soå 
Actual Pixels : Thu phoùng tæ leä 100% 
Fit Screen : Thu phoùng khôùp vôùi vuøng laøm vieäc cuûa Ps 
Print Size :  Thu phoùng baèng khoå giaáy in öùng vôùi ñoä phaân giaûi hieän haønh. (Neân duøng leänh Image Size 
khoâng choïn  Resample Image, chuyeån aûnh sang ñoä phaân giaûi 300ppi). 

 
 
Ví duï ñeå phoùng to aûnh, baám coâng cuï Zoom (choïn Zoom In treân thanh Tuøy choïn) roài baám vaøo tia saùng. 
Phím taét (Shortcut key) ñeå phoùng to laø Ctrl++, ñeå thu nhoû laø Ctrl+- 
Coâng cuï Hand ñeå cuoän hình choïn phaïm vi quan saùt aûnh (taàm nhìn) trong tröôøng hôïp cöûa soå nhoû hôn aûnh. 
 
 
Nuùt Scroll All Windows treân thanh Tuøy choïn coù taùc duïng cuoän hình trong taát caû caùc cöûa soå 
Sau khi baám coâng cuï Hand, con chuoät coù daïng baøn tay. Di dôøi baøn tay ñeå cuoän hình. 
Khi ñang thao taùc vôùi caùc coâng cuï khaùc, coù theå nhaán phím Space bar (vaø giöõ nguyeân), con chuoät coù daïng 
baøn tay, Ps taïm thôøi chuyeån sang cheá ñoä cuoän hình. 

BAÛNG ÑIEÀU KHIEÅN HISTORY 

Baûng ñieàu khieån History ghi nhaän khoaûng 20 traïng thaùi sau cuøng cuûa aûnh öùng vôùi 20 böôùc coâng vieäc.  
Ñeå hieån thò baûng History, baám bieåu töôïng taïi khay baûng ñieàu khieån 
Khi baám vaøo 1 traïng thaùi (State), aûnh seõ phuïc hoài ñuùng tình traïng luùc ñoù. 
Ví duï aûnh hieän thôøi (Image Size)                  vaø aûnh ôû traïng thaùi keùo thu nhoû tia saùng (Free Transform) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neáu muoán quay laïi töø ñaàu, baám traïng thaùi NguoiMau copy. Ñaây laø caùch phuïc hoài, boû qua caùc thao taùc laøm sai. 
Coù theå taêng soá traïng thaùi löu tröõ baèng leänh [Menu]  Edit   Preferences  Performance…  
Vaø goõ soá traïng thaùi vaøo hoäp History States (Dó nhieân, soá lôùn thì chieám boä nhôù nhieàu !) 

CHAÁM DÖÙT LAØM VIEÄC VÔÙI PHOTOSHOP 

Ban haønh leänh   [Menu]  File   Exit hoaëc nhaép nuùt Close ñoùng cöûa soå Ps. 



VUØNG CHOÏN 

 
Vuøng choïn laø phaïm vi cho pheùp ñieàu chænh aûnh. 

Thoâng qua baøi thöïc haønh Gheùp hình töø rau quaû, ngöôøi hoïc seõ : 
1. Bieát caùch taïo taäp tin môùi 
2. Söû duïng ñöôïc coâng cuï cô baûn ñeå taïo vuøng choïn 

3. Söû duïng moät soá leänh trong nhoùm [Menu] Select  ñeå taïo hoaëc chænh söûa vuøng choïn 
4. Tìm hieåu caùc leänh bieán daïng hình 

Chaát lieäu baøi taäp laø taäp tin RauQua.jpg.  
Ngöôøi hoïc seõ caét töøng phaàn rau quaû ñeå gheùp thaønh khuoân maët anh ñaàu beáp. 

CHUAÅN BÒ 

Duøng leänh [Menu] File  New… taïo taäp tin môùi neàn traéng, kích thöôùc 4x6cm, ñoä phaân giaûi 300ppi, trong cheá 
ñoä maøu RGB 8 bit. 
Môû taäp tin RauQua.jpg, taïo baûn sao vaø ñoùng taäp tin goác laïi.  

TAÏO VUØNG CHOÏN HÌNH ÑÔN GIAÛN 

Nhoùm Marquee goàm 4 coâng cuï ñeå taïo vuøng choïn coù daïng ñôn giaûn : 
Rectangular marquee   Hình chöõ nhaät 
Elliptical Marquee   Hình elip 
Single Row Marquee   Vaïch ngang 
Single Column Marquee  Vaïch ñöùng 

Thanh tuøy choïn coù caùc thoâng soá sau : 
 
 

4 Nuùt phoái hôïp vuøng choïn : 
New selection :    Chæ choïn 1 vuøng. Khi choïn vuøng khaùc, vuøng tröôùc ñoù töï ñoäng bieán maát 
Add to selection :    Choïn nhieàu vuøng 
Subtract from selection :  Laáy vuøng cuõ tröø ñi vuøng môùi 
Intersect with selection :  Vuøng choïn laø giao giöõa vuøng cuõ vaø môùi 

Feather :  Laøm meàm bieân. Ps theâm moät soá pixel trong vaø ngoaøi neùt veõ 
vôùi maøu môø daàn laøm meàm maïi vuøng bieân. 
Thoâng thöôøng, sau khi taïo vuøng choïn, ngöôøi ta môùi duøng 
leänh [Menu] Select   Modify  Feather… ñeå khai baùo 
ñoä meàm maïi Feather. 

 
 
 
 
 
 

Style Kieåu choïn vuøng : 
Normal :  Veõ khoanh vuøng bình thöôøng 
Fixed Ratio : Coá ñònh tæ leä beà roäng/chieàu cao. Khi ñoù phaûi nhaäp tæ leä vaøo oâ Width vaø Height 

Ví duï muoán veõ hình vuoâng, goõ tæ leä laø 1 vaø 1 
Fixed Size : Coá ñònh kích thöôùc. Nhaäp giaù trò (vaø ñôn vò) vaøo oâ Width (beà roäng) & Height (chieàu cao) 
 

1. Taïo khuoân maët töø traùi döa 
Duøng coâng cuï Elliptical Marquee (New selection, Feather=0px, Anti-alias, Style=Normal) keùo veõ hình elip 
quanh traùi döa. Trình töï keùo veõ nhö sau : 

Cuõ + Môùi Cuõ - Môùi Chung giöõa 
Cuõ & Môùi 

Feather=0px Feather=5px 
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Nhö vaäy, sau khi veõ hình elip vaãn khoâng boû chuoät. Di chuyeån chuoät laøm thay ñoåi kích thöôùc. Nhaán giöõa 
phím Space bar vaø di chuyeån chuoät ñeå di dôøi elip. Keát hôïp 2 thao taùc naøy cho tôùi khi veõ ñöôïc vuøng choïn 
hôïp yù môùi boû chuoät ra. 
Duøng coâng cuï Move (  Auto-Select=Layer,  Show Transform Controls) keùo quaû döa sang cuûa soå taäp tin 
môùi. Di chuyeån boá trí quaû döa vaøo giöõa khung hình. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trong baûng Layers, coù theâm lôùp Layer 1. Nhaép ñuùp, nhaäp teân môùi, vd, KMat. 
Trôû laïi cöûa soå RauQua, nhaán phím Ctrl+D boû vuøng choïn. 

2. Taïo mieäng töø traùi kiwi 
Duøng baûng Navigator phoùng to aûnh vaø choïn vò trí nhìn ngay traùi kiwi. 
Duøng coâng cuï Elliptical Marquee (New selection, Feather=0px, Anti-alias, Style=Normal) veõ hình elip quanh 
traùi kiwi töø taâm ra. Trình töï veõ nhö sau : 

Baám vaøo taâm traùi kiwi. 
Nhaán phím Alt, giöõ nguyeân. 
Keùo chuoät taïo hình elip phuø hôïp roài boû chuoät ra (roài môùi boû phím Alt). 

Ban haønh leänh [Menu] Select   Modify  Feather… laøm mòn bieân khoaûng 1px ñeán 3px. 
Duøng coâng cuï Move (  Auto-Select=Layer,  Show Transform Controls) keùo traùi kiwi sang cuûa soå môùi. Di 
chuyeån boá trí vaøo phaàn döôùi quaû döa. 
Ñoåi teân lôùp, ví duï Mieäng. 
Trôû laïi cöûa soå RauQua, nhaán phím Ctrl+D boû vuøng choïn. 

3. Taïo maét töø laùt caø roát vaø quaû caø 
Töông töï, caét laùt caø roát (bieân mòn) laøm maét vaø quaû caø (bieân saéc) laøm con ngöôi. 
Choïn 2 lôùp naøy, ban haønh leänh [Menu] Layer   Merge Layers  
nhaäp thaønh 1 lôùp vaø ñaët teân vd, Mat. 

Töø goùc treân beân traùi 
quaû döa, keùo chuoät 
xuoáng goùc döôùi beân 
phaûi, veõ hình elip. 
Khoâng boû chuoät. 

Tay vaãn giöõ chuoät, tay 
kia nhaán giöõ phím  
Space bar di chuyeån 
hình elip sao cho caïnh 
phaûi chaïm vôùi caïnh 
quaû döa. 
Khoâng boû chuoät. 

Boû phím Space bar, 
keùo chuoät thu nhoû hình 
elip cho beà roäng elip 
baèng beà roäng quaû döa. 
Khoâng boû chuoät. 

Tay vaãn giöõ chuoät, tay 
kia nhaán giöõ phím  
Space bar di chuyeån 
hình elip sao cho caïnh 
treân chaïm vôùi caïnh 
quaû döa. 
Khoâng boû chuoät. 

Boû phím Space 
bar, keùo chuoät thu 
nhoû hình elip cho 
chieàu cao elip 
baèng chieàu cao 
quaû döa. 
Boû chuoät ra 
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Keùo lôùp Mat ñeán nuùt Create a new layer sao cheùp thaønh lôùp Mat copy. 
Duøng coâng cuï Move di chuyeån maét phaûi cho ñuùng vò trí. 

TAÏO VUØNG CHOÏN HÌNH DAÏNG BAÁT KYØ 

Nhoùm Lasso goàm 3 coâng cuï ñeå taïo vuøng choïn coù daïng baát kyø : 
Lasso     Veõ töï do 
Polygonal Lasso Veõ ña tuyeán 
Magnetic Lasso Raø tìm bieân daïng 

 
1. Gaén nô  

Duøng coâng cuï Polygonal Lasso (Add to selection, Feather=0px, 
Anti-alias) baám töøng ñieåm taïo hình raêng cöa (ña tuyeán) beân 

traùi. Ñeán raêng cöa cuoái thì baám vaøi ñieåm beân trong hình roài baám 
trôû veà ñuùng ñieåm ban ñaàu ñaàu ñoùng kín vuøng choïn (Khi ñoù, bieåu 
töôïng chuoät coù theâm voøng troøn)., . 
Töông töï, veõ theâm vuøng choïn raêng cöa beân phaûi. (Coù theå goõ 
phím Backspace xoùa ñoaïn thaúng veõ sai). 
 
 
 
 
 
 
Duøng coâng cuï Lasso (Add to selection, Feather=0px, Anti-alias) veõ nhieàu ñöôøng cong kín trong hình taïo 
bieân daïng caùi nô (H1). 
 
 
 
 
 
 
Tröôøng hôïp veõ loá ra ngoaøi, baám nuùt Subtract from selection treân thanh tuøy 
choïn, veõ töø ngoaøi hình nhieàu ñöôøng cong kín, ñeå loaïi boû phaàn dö (H2). 
Baám trôû laïi nuùt Add to selection, veõ tieáp caùc ñöôøng cong kín trong hình ñeå 
hoaøn thieän bieân daïng nô (H4).  
Neáu trong hình coøn nhöõng vuøng chöa choïn, veõ tieáp caùc ñöôøng cong kín 
bao phuû (H3). 
Duøng coâng cuï Move keùo hình nô sang cuûa soå taäp tin 
môùi. Ñoåi teân lôùp Layer 1. 
Trôû laïi cöûa soå RauQua, nhaán phím Ctrl+D boû vuøng choïn. 

2. Gheùp tai töø muùi böôûi 
Coâng cuï Magnetic Lasso phaùt hieän ñöôøng bieân cuûa 
hình döïa vaøo söï khaùc bieät maøu saéc giöõa beân trong vaø 
beân ngoaøi bieân. 
Sau khi baám vaøo ñieåm ñaàu tieân, chæ caàn keùo reâ chuoät, 
Ps seõ töï ñoäng theâm nuùt taïo thaønh ña tuyeán. 
Coù theã goõ phím Backspace xoùa nuùt khoâng vöøa yù, hoaëc töï baám choïn. 
Thanh tuøy choïn coù theâm caùc nuùt môùi sau : 
 
 
Width : Beà roäng. Ví duï Width=10px, Ps xem xeùt maøu saéc caùc ñieåm aûnh trong phaïm vi 10px (tính töø 

vò trí chuoät) ñeå tìm ñieåm ñöôïc coi laø bieân. 

1 2 3 4 
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Contrast ;  Ñoä töông phaûn. Ví duï Contrast=10%. Ñieåm bieân phaûi coù maøu saéc sai leäch so vôùi caùc ñieåm 

khaùc khoaûng 10%. 
Frequency :  Taàn soá. Soá caøng lôùn (toái ña 

100), soá nuùt choïn caøng 
nhieàu. 

Use tablet pressure to change pen width ; 
Duøng aùp löïc treân baøn töø 
(maët baøn coù töø tính) ñeå 
thay ñoåi beà roäng neùt buùt 
(duïng cuï thay theá chuoät 
bình thöôøng)..  

Trình töï thao taùc nhö sau : 
Phoùng to vò trí muùi böôûi. 
Duøng coâng cuï Magnetic Lasso (New 
selection, Feather=0px, Anti-alias, 
Width=10px, Contrast=10%, 
Frequency=100) baám vaøo vò trí ñaàu roài 
reâ chaäm chaäm theo bieân muùi böôûi cho 
ñeán vò trí ñaàu. 
Duøng coâng cuï Move keùo muùi böôûi 
sang cuûa soå taäp tin môùi. Ñoåi teân lôùp 
Layer 1, vd Tai. 
Sao cheùp lôùp Tai thaønh lôùp môùi Tai 
copy. 
Choïn lôùp Tai copy, ban haønh leänh 
[Menu] Edit   Transform  Flip 
Horrizontal ñeå laät ngöôïc tai phaûi. 
Duøng coâng cuï Move, dôøi tai phaûi ñeán vò trí thích hôïp. 

Trôû laïi cöûa soå RauQua, nhaán phím Ctrl+D boû vuøng choïn. 

TAÏO NHANH VUØNG CHOÏN 

Coù 2 coâng cuï ñeå taïo nhanh vuøng choïn : 
Quick Selection :  Toâ taïo vuøng choïn 
Magic Wand :  Taïo vuøng choïn döïa vaøo maøu saéc 

1. Theâm boâng hoa cho nô 
Coâng cuï Quick Selection, baét chöôùc ñoäng taùc toâ maøu khi taïo vuøng choïn. 
 
 
Treân thanh tuøy choïn, ngoaøi 3 nuùt New selection, Add to selection vaø Subtract from selection töông töï nhö ôû 
caùc coâng cuï taïo vuøng choïn khaùc (bieåu töôïng thay ñoåi), coøn coù caùc nuùt môùi vôùi yù nghóa nhö sau : 

Brush : Baám nuùt muõi teân ñònh laïi kích côõ (Diameter) vaø ñoä meàm maïi coï (Hardness).  
Sample All Layers : Choïn theo ñieåm aûnh cuûa taát caû caùc lôùp. 
Auto-Enhance : Töï ñoäng laøm trôn vuøng choïn (tröôøng hôïp bieân gaõy khuùc). 

Phoùng to vò trí traùi bí. 
Duøng coâng cuï Quick Selection (New selection, Brush Diameter=10px, 
Hardness=100%, Sample All Layers, Auto-Enhance) keùo toâ quaû bí. 
Duøng coâng cuï Move keùo traùi bí sang taäp tin môùi. Ñoåi teân lôùp Layer 1. 
Trôû laïi cöûa soå RauQua, nhaán phím Ctrl+D boû vuøng choïn. 
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2. Gheùp muõi 

Coâng cuï Magic Wand töï ñoäng taïo vuøng choïn döïa treân maøu saéc taïi vò trí baám chuoät. Ví duï baám vaøo ñieåm 
maøu vaøng, Ps seõ taïo vuøng choïn goàm nhöõng ñieåm aûnh töø vaøng nhaït ñeán vaøng ñaäm hôn moät ít. 
YÙ nghóa caùc nuùt treân thanh Tuøy choïn : 
 
 

Tolerance : Dung sai. Ví duï Tolerance=20, Ps seõ taïo vuøng choïn coù saéc ñoä sai leäch laø 20 möùc1 (toái 
hôn 20 möùc vaø saùng hôn 20 möùc so vôùi ñieåm baám chuoät. Ñoái vôùi hình coù maøu saéc khoâng 
thay ñoåi nhieàu, neân choïn dung sai nhoû (khoaûng 10 ñeán 20). 

Contiguous : Chæ choïn caùc ñieåm aûnh naèm saùt beân nhau (lieàn laïc). 
Phoùng to vò trí traùi bô. 
Duøng coâng cuï Magic Wand (Add to selection, Tolerance=20, Anti-Alias, 

Contiguous, Sample All Layers) baám vaøo vò trí naøo ñoù trong traùi bô. 
Baám theâm ñeå môû roäng vuøng cho tôùi khi choïn heát traùi bô. 
Ban haønh leänh [Menu] Select   Modify  Feather… laøm mòn bieân khoaûng 
1px ñeán 2px. 
Duøng coâng cuï Move keùo traùi bô sang taäp tin môùi. Ñoåi teân lôùp Layer 1. 
Trôû laïi cöûa soå RauQua, nhaán phím Ctrl+D boû vuøng choïn. 

PHOÁI HÔÏP CAÙC COÂNG CUÏ ÑEÅ TAÏO VUØNG CHOÏN 

Trong thöùc teá, neân tuøy bieán, phoái hôïp nhieàu coâng cuï ñeå choïn nhanh moät vuøng. 
1. Gheùp loâng maøy 

Phoùng to vò trí boù caûi. 
Duøng coâng cuï Rectangular Marquee (New selection, Feather=0px, Style=Normal) keùo veõ hình chöõ nhaät 
quanh boù caûi. 
Duøng coâng cuï Magic Wand (Subtract from selection-Tröø ñi, Tolerance=20, Anti-Alias, Contiguous, 

Sample All Layers) baám vaøo vò trí maøu traéng phía ngoaøi boù caûi. 
Ban haønh leänh [Menu] Select   Modify  Feather… laøm 
mòn bieân khoaûng 1px ñeán 2px. 
Duøng coâng cuï Move keùo boù caûi sang taäp tin môùi. Ñoåi teân lôùp 
Layer 1. Ví duï Long may 
Sao cheùp lôùp Long may thaønh lôùp môùi Long may copy. 
Choïn lôùp Long may copy, ban haønh leänh [Menu] Edit   
Transform  Flip Horrizontal ñeå laät ngöôïc loâng maøy phaûi. 
Duøng coâng cuï Move, dôøi loâng maøy phaûi ñeán vò trí thích hôïp. 
Trôû laïi cöûa soå RauQua, nhaán phím Ctrl+D boû vuøng choïn. 

2. Gheùp muõ 
Phoùng to vò trí caùi naám. 
Duøng coâng cuï Rectangular Marquee (New selection, Feather=0px, Style=Normal) keùo veõ hình chöõ nhaät 
quanh caùi naám (trong phaïm vi vuøng maøu xaùm). (H1) 
Duøng coâng cuï Magic Wand (Subtract from selection-Tröø ñi, Tolerance=16, Anti-Alias, Contiguous, 

Sample All Layers) baám nhieàu laàn vaøo vò trí maøu xaùm phía ngoaøi cho tôùi khi choïn heát caùi naám. (H2,3) 
Duøng theâm coâng cuï Lasso (Add to selection hoaëc Subtract from selection, Feather=0px, Anti-alias) boå 
sung phaàn thieáu hoaëc loaïi bôùt phaàn thöøa cho tôùi khi hoaøn chænh bieân daïng caùi naám. (H4,5) 
 
 
 
 
 
Duøng coâng cuï Move keùo caùi naám sang taäp tin môùi. Ñoåi teân lôùp Layer 1.  

                                                            
1 Saéc ñoä cuûa maøu ñöôïc chia thaønh 256 möùc (Level), töø 0-toái ñen ñeán 255-saùng traéng. 

54321
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Trôû laïi cöûa soå RauQua, nhaán phím Ctrl+D boû vuøng choïn. 

3. Taïo daáu chaám treân muõ 
Phoùng to vò trí caùc haït ñaäu. 
Duøng coâng cuï Rectangular Marquee (New selection, Feather=0px, Style=Normal) keùo veõ hình chöõ nhaät 
quanh 4 haït ñaäu (trong phaïm vi vuøng maøu xaùm). 
Ban haønh leänh [Menu] Select   Color Range… 
Leänh Color Range taïo vuøng choïn döïa theo maøu saéc. 
Trong hoäp thoaïi Color Range : 
Keùo con tröôït Fuzziness (dung sai), sang traùi tôùi giaù trò khoaûng 20 ñeán 40. Vuøng quan saùt toaøn maøu ñen. 
Choïn caây laáy maøu (Eyedropper) vaø 
nhaép vaøo haït ñaäu. Vuøng quan saùt xuaát 
hieän vaøi veät saùng. 
 
 
 
Choïn tieáp caây laáy theâm maøu (Add to 
sample, daáu coäng) vaø nhaép vaøo moät 
soá vò trí khaùc treân haït ñaäu. (Coù theå 
nhaép treân vuøng quan saùt). Veät saùng 
treân vuøng quan saùt môû roäng theâm. 
Tröôøng hôïp nhaép sai vò trí, coù theå 
duøng caây bôùt maøu (Subtract from 
sample, daáu tröø) nhaép laïi vò trí treân. 
Ñeán khi caùc veät saùng töông ñoái gioáng 
caùc haït ñaäu, keùo con tröôït Fuzziness 
sang phaûi ñeán khi veät saùng traéng 
hoaøn toaøn. 
Nhaép nuùt OK ñeå taïo vuøng choïn. 
 
 
 
Duøng coâng cuï Move keùo haït ñaäu sang 
taäp tin môùi. Ñoåi teân lôùp Layer 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ban haønh leänh [Menu] Edit   Free Transform 
Xung quanh haït ñaäu xuaát hieän khung bao.  

Ñöa chuoät vaøo gaàn moùc, chuoät coù daïng muõi teân cong. Keùo chuoät ñeå xoay hình. 
Sau khi hoaøn taát, goõ phím Enter hoaëc baám nuùt Commit transform treân thanh Tuøy choïn. 
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LEÄNH FREE TRANSFORM 

Leänh Free Transform duøng ñeå söûa ñoåi daïng hình. 
Sau khi ban haønh leänh, xung quanh hình seõ xuaát hieän khung bao vaø coùc moùc keùo (Handle). Coù theå thöïc 
hieän caùc coâng ñoaïn ñieàu chænh sau : 

Thu heïp hoaëc daõn roäng hình (Scale) : Ñöa chuoät vaøo moùc, chuoät coù daïng muõi teân 2 ñaàu, vaø keùo. (H1) 
Xoay hình (Rotate) :  Ñöa chuoät vaøo gaàn moùc, chuoät coù daïng muõi teân cong, vaø xoay. 
Ñöa chuoät vaøo giöõa khung, nhaép phaûi chuoät, choïn theâm caùc chöùc naêng sau : 

Skew (Xoâ leäch) : Keùo moùc, bieán daïng theo hình bình haønh hoaëc hình thang. (H2) 
Distort (Bieán daïng) : Keùo moùc, bieán daïng theo hình töù giaùc baát kyø. (H3) 
Warp : Treân hình xuaát hieän löôùi. Keùo löôùi hoaëc nuùt löôùi ñeå bieán daïng hình. (H4) 

 
 
 
 

 
Rotate 180O ;  Quay 180O 
Rotate 90OCW :  Quay 90O theo chieàu kim ñoàng hoà. 
Rotate 90OCCW : Quay 90O ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà. 
Flip Horizontal : Laät ngang. 
Flip Vertical :  Laät ñöùng. 

Sau khi chænh söûa, goõ phím Enter hoaëc baám nuùt Commit transform treân thanh Tuøy choïn. 
 
 
Thanh Tuøy choïn coù caùc nuùt sau : 

X & Y : Di chuyeån hình ñeán vò trí X vaø Y. 
W & H : Tæ leä thu nhoû hoaëc phoùng to theo beà roäng (Width) hay chieàu cao (Height). 
Maintain aspect ratio :  Giöõ nguyeân tæ leä nguyeân thuûy giöõa beà roäng vaø chieàu cao. (Neáu giaûn roäng thì 

chieàu cao cuõng taêng theâm, …). 
Rotate : Goùc quay. 
H & V : Goùc xoâ leäch ngang (Horizontal) hoaëc doïc (Vertical). 
Cancel transform (Esc) :Boû, khoâng thi haønh leänh. (Töông ñöông goõ phím Esc). 
Commit transform (Return) :Thi haønh leänh. (Töông ñöông goõ phím Enter).  

 Caùc leänh trong nhoùm [Menu] Edit  Transform töông töï chöùc naêng cuûa leänh Free 
Transform. 

 Leänh [Menu] Select  Transform Selection coù caùch söû duïng töông töï, nhöng 
duøng ñeå bieán ñoåi vuøng choïn. 

XEÙN HÌNH VAØ KEÛ KHUNG 

1. Xeùn hình 
Duøng coâng cuï Rectangular Marquee (New selection, Feather=0px, Style=Fixed Size, 
Width=3cm, Height=4cm) baám taïo vuøng choïn hình chöõ nhaät coù kích thöôùc 3x4cm. 
Ñöa chuoät vaøo trong vuøng choïn, keùo di chuyeån vuøng choïn sao cho canh ñeàu vôùi 
khuoân maët. 
Ban haønh leänh [Menu] Image   Crop ñeå caét xeùn hình theo ñuùng vuøng choïn. 

2. Keû khung 
Choïn lôùp treân cuøng (ví duï lôùp Cham). 
Baám nuùt Create a new layer trong baûng Layers ñeå taïo 
lôùp môùi. Ñaët laïi teân, ví duï Khung. 
Thu nhoû vuøng choïn baèng leänh [Menu] Select   
Modify  Contract… 
Trong hoäp thoaïi Contract Selection, nhaäp 28 (ñaây chính laø kích thöôùc baûn goã khung hình. 

1 

2 3 4 
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Khung ôû phía ngoaøi vuøng ñang choïn. Vì theá phaûi ñaûo ngöôïc vuøng choïn baèng leänh [Menu] Select  Invert 
Toâ maøu khung hình baèng leänh [Menu] Edit   Fill… 
Tronghoäp thoaïi Fill : 

Baám hoäp danh saùch Use, choïn daïng 
maøu laø Pattern (maãu maøu coù saün). 
Baám hoäp danh saùch Custom Pattern, 
choïn maøu goã. 

Trong baûng Layers, baám nuùt Add a layer 
style, choïn Bevel and Emboss… ñeå laøm 
noåi khoái khung hình. 
Trong hoäp thoaïi Layer Style, thay ñoåi caùc 
thoâng soá tuøy yù hoaëc giöõ nguyeân maëc 
ñònh. 
Baám coâng cuï Default Foreground and 
Background Colors ñeå maøu toâ vaø maøu 
neàn trôû thaønh ñen traéng. 
Choïn lôùp Background. 
Toâ ñen maøu neàn baèng leänh 
[Menu] Edit   Fill… vôùi 
thoâng soá Use laø Foreground 
Color. 

3. Toå chöùc quaûn lyù lôùp 
Hình beân cho bieát tình traïng 
caùc lôùp hieän thôøi. 
Taïo theâm 2 nhoùm (Group), 
ñaët teân vaø boá trí caùc lôùp vaøo 
nhoùm töông öùng. 

4. Löu taäp tin neáu caàn thieát 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LÔÙP LANG 

 
Lôùp (Layer) töông töï taám kính coù veõ moät phaàn hình aûnh. Khi saép choàng leân nhau seõ 
hieän ra toaøn boä böùc tranh.  
Thaät thuaän tieän neáu aûnh ñöôïc toå chöùc thaønh nhieàu lôùp. Khi caàn thieát, chæ caàn söûa ñoåi 
hoaëc xoùa boû trong lôùp töông öùng chöù khoâng phaûi treân caû taám hình. 

Nhöng caùi gì cuõng coù giaù cuûa noù. Khi veõ treân nhieàu taám kính, böùc tranh trôû neân coàng keành. Töông töï, taäp tin 
nhieàu lôùp coù dung löôïng raát lôùn ! Vaø ñoái vôùi ngöôøi söû duïng, moãi khi veõ, toâ maøu, ñieàu chænh, … phaûi maát coâng 
ngoù ngang doïc ñeå xaùc ñònh roõ, mình ñang laøm vieäc trong lôùp naøo. 
Taäp tin Ps goàm nhieàu lôùp. Vì theá, moãi thao taùc xöû lyù, phaûi thöïc hieän tuaàn töï 4 böôùc: 

1. Choïn lôùp chöùa ñoái töôïng caàn xöû lyù (baám vaøo teân lôùp trong baûng ñieàu khieån Layers) 
2. Ban haønh leänh hoaëc baám choïn duïng cuï thích hôïp 
3. Thay ñoåi caùc thoâng soá töông öùng treân thanh Tuøy choïn (neáu caàn) 
4. Thöïc hieän ñoäng taùc xöû lyù 

Vaø baûng Layers laø phöông tieän quaûn lyù lôùp moät caùch höõu hieäu. 
 
Thoâng qua baøi thöïc haønh Taïo boùng ñoå cho hình gheùp, ngöôøi hoïc seõ : 

1. Hieåu bieát veà lôùp, caùch söû duïng baûng ñieàu khieån Layers vaø thöïc hieän caùc thao taùc xöû lyù toå chöùc lôùp 
2. Bieát caùch laáy maãu maøu, toâ maøu vaø taåy xoùa 
3. Bieát caùch bieán daïng aûnh 
4. Bieát caùch söû duïng boä loïc Gaussian Blur 
5. Laøm quen vôùi vaên baûn 

Chaát lieäu baøi taäp goàm 2 taäp tin XeKeo.jpg laøm neàn vaø ThieuNu.jpg ñöôïc gheùp vaøo.  
Ngöôøi hoïc seõ phaûi veõ theâm boùng cho coâ gaùi ñeå phuø hôïp vôùi khung caûnh hình neàn. 

CHUAÅN BÒ 

Môû taäp tin XeKeo.jpg, taïo baûn sao vaø ñoùng taäp tin goác laïi.  

XÖÛ LYÙ AÛNH GHEÙP 

1. Môû taäp tin ThieuNu.jpg, taïo baûn sao vaø ñoùng taäp tin goác laïi. 
2. Xoùa maøu neàn 

Coâng cuï Magic Eraser (Taåy thaàn) duøng ñeå taåy xoùa vuøng aûnh coù maøu töông ñoái ñoàng nhaát. Khi baám vaøo 
choã naøo ñoù treân hình, ví duï baám vaøo choã maøu xanh, Magic Eraser seõ xoùa 1 maûng hình töø maøu xanh toái 
hôn moät ít ñeán maøu xanh saùng hôn moät ít. 
Löôïng «hôn 1 ít » ñöôïc aán ñònh nhôø thoâng soá Tolerance treân thanh Tuøy choïn. 
 
 
Tolerance :  Dung sai toâng maøu 

Saéc ñoä maøu ñöôïc chia thaønh 256 möùc (Levels), töø toái (0 ñen) ñeán saùng (255 traéng). Khi 
choïn maøu xanh  dung sai 32, coâng cuï seõ xoùa töø xanh toái hôn 32 möùc ñeán saùng hôn 32 möùc. 
Maøu caøng ít chuyeån ñoåi, choïn giaù trò dung sai caøng nhoû. 

Anti-alias : Khöû raêng cöa 
Hình bitmap goàm nhöõng pixel hình vuoâng. Vì 
theá, neáu phoùng to, bieân coù daïng raêng cöa. 
Ñeå taïo caûm giaùc ñöôøng bieân trôn nhaün, Ps 
seõ theâm vaøi pixel coù maøu chuyeån tieáp ñeán 
maøu neàn (ví duï hình ñoû neàn traéng, pixel 
theâm vaøo coù maøu hoàng nhaït.) 

Contiguous : Lieàn laïc. Neáu khoâng choïn, hình bò xoùa ôû nhieàu vuøng caùch quaõng nhau. 
Sample All Layers ; Neáu choïn, taåy xoùa ôû taát caû caùc lôùp. 
Opacity :  Cöôøng ñoä (100% xoùa saïch, 50% xoùa khoaûng 50%...) 

Khöû raêng cöa 
Khoâng 

Khöû raêng cöa 
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Duøng coâng cuï Magic Eraser (Tolerance=32,  Anti-alias, 

Contiguous,  Sample All Layers, Opacity=100%) baám vaøo choã 
traéng trong hình vaø giöõa caùnh tay ñeå xoùa maøu traéng taïo neàn trong 
suoát. 

 
3. Di chuyeån coâ gaùi sang hình neàn 

Duøng coâng cuï Move (  Auto-Select=Layer,  Show Transform 
Controls) keùo coâ gaùi sang hình xe keùo. Di chuyeån boá trí coâ gaùi ôû vò 
trí khoaûng 1/3.1 
Ñoùng taäp tin ThieuNu laïi (khoâng löu). 

4. Ñoåi teân lôùp 
Baûng Layers coù 
theâm lôùp môùi Layer 
1 chöùa hình coâ gaùi. 
Nhaép ñuùp vaøo chöõ 
Layer 1 vaø goõ teân 
môùi « Co gai » roài 
nhaán Enter. 
Vieäc ñoåi teân lôùp 
Background hôi 
khaùc ! 
Nhaép ñuùp vaøo lôùp 
Background, seõ xuaát 
hieän hoäp thoaïi New 
Layer. Goõ teân môùi 
taïi hoäp Name. 
Tuy nhieân, khoâng 
caàn ñoåi teân lôùp 
Background.  
Duøng baûng History 
ñeå phuïc hoài laïi teân 
cuõ baèng caùch baám 
vaøo traïng thaùi Layer 
Properties. 
 

5. Xoùa boùng ma 
Do khöû raêng cöa, nhöõng pixel môø ôû bieân aûnh coù theå töông 
phaûn roõ neùt vôùi hình neàn. 
 
 
 
 
 
 
 
Ñeå khöû boùng ma, choïn lôùp Co gai vaø ban haønh leänh [Menu] Layer  Matting  Defringe… 
Trong hoäp thoaïi Defringe, goõ giaù trò khoaûng töø 1 ñeán 3 pixels. 
Leänh Defringe duøng ñeå khöû nhöõng pixel boùng ma naèm trong phaïm vi khai baùo 
Leänh [Menu] Layer  Matting  Remove Black Matte/White Matte töï ñoäng khöû boùng ma maøu ñen/traéng. 

                                                            
1 Neân boá trí sao cho ñieåm noåi baät cuûa aûnh (maét, chaân trôøi, …) naèm khoaûng 1/3 hình theo chieàu ngang vaø doïc. 1/3 
xuaát phaùt töø con soá vaøng Fibonacci Φ=1,618033… 
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VEÕ BOÙNG 

Boùng coâ gaùi phaûi phuø hôïp vôùi boùng xe keùo coù saün. Nhö vaäy, ngoaøi vieäc mang daùng veû cuûa coâ gaùi, boùng phaûi 
ngaén, ñoàng maøu vaø song song vôùi boùng xe keùo. Beân caïnh ñoù, boùng khoâng ñöôïc saéc neùt (hôi nhoøe), chìm vaøo 
coû, ôû gaàn lôùn vaø ñaäm, ôû xa nhoû vaø nhaït.  
1. Taïo vuøng choïn coù hình coâ gaùi 

Ban haønh leänh  
[Menu] Select  Load Selection… 
 

2. Laáy maãu maøu 
Coâng cuï Eyedropper duøng ñeå laáy 
maãu maøu töø hình coù saün.. 
 
 
Sample Size :   Phaïm vi laáy maãu  

Point Sample - Ngay taïi vò trí 
chaám 
3x3 Average - Trung bình maøu 
trong phaïm vi 3x3 pixels … 

Duøng coâng cuï Eyedropper (Sample 
Size=Point Sample) chaám vaøo choã 
ñaäm nhaát trong boùng cuûa xe keùo. 
Sau khi chaám, maøu coâng cuï Set foreground color (maøu toâ) ñoåi sang maøu reâu. 

3. Taïo lôùp môùi 
Neân ñeå moãi hình trong 
moät lôùp ñeå tieän vieäc xöû 
lyù. Vì theá, phaûi taïo lôùp 
chöùa boùng coâ gaùi. 
Nhaép nuùt Create a new 
layer ñeå taïo lôùp môùi 
Layer 1 naèm treân lôùp 
Co gai. 
Neáu muoán xoùa 1 lôùp, ví 
duï Layer 1, keùo chöõ 
Layer 1 vaøo gioû raùc. 
Thöû xoùa roài phuïc hoài laïi. 
Ñoåi teân Layer 1 thaønh Bong. 

4. Toâ maøu cho boùng ñoå 
Ñaûm baûo lôùp Bong ñang ñöôïc choïn. 
Ban haønh leänh [Menu] Edit  Fill… 
Choïn maøu toâ (Use) laø Foreground Color. 
Vuøng choïn seõ ñöôïc toâ maøu reâu, che khuaát 
coâ gaùi. Ñöøng lo !  
Ban haønh leänh [Menu] Select  Deselect 
hoaëc nhaán Ctrl+D boû vuøng choïn. 
Leänh Fill ñeå toâ baèng maøu ñöôïc choïn ôû hoäp 
danh saùch Use : 

Foreground Color : Maøu cuûa coâng cuï 
Set foreground color 
Background Color : Maøu cuûa coâng cuï 
Set background color (maøu neàn) 
Color :     Maøu choïn töø hoäp thoaïi Choose a color (choïn 1 maøu) 
Pattern :    Maãu toâ ñaõ taïo vaø löu tröõ trong thö vieän. 
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Cam (döôùi)  

Lam (döôùi) 

Naâu 
(keát quaû) 

5. Di chuyeån boùng naèm sau hình 
Lôùp naèm treân thì hình naèm treân, che khuaát nhöõng hình beân 
döôùi. 
Keùo chöõ Bong xuoáng döôùi lôùp Co gai. Theá laø xong ! 

6. Keùo boùng ngaõ xuoáng 
Ñaûm baûo lôùp Bong ñang ñöôïc choïn. 
Ban haønh leänh [Menu] Edit  Transform   Distort 
Xung quanh hình seõ xuaát hieän khung bao vôùi caùc moùc hình 
vuoâng. 
Laàn löôït keùo caùc moùc ñeå boùng ngaõ xuoáng, ngaén, song song 
vôùi boùng xe keùo vaø coù daïng gaàn lôùn xa nhoû. Chænh xong, 
nhaán phím Enter hoaëc baám nuùt Commit transform treân thanh 
Tuøy choïn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neáu boû qua, nhaán phím Esc hoaëc baám nuùt Cancel transform. 
7. Hoøa maøu 

Baám hoäp danh saùch Set the blending mode for the layer trong 
baûng Layers, choïn cheá ñoä Multifly. Maøu cuûa boùng hoøa vôùi maøu coû 
taïo caûm giaùc boùng chìm vaøo baõi coû hình neàn.  
Hoøa maøu (Blending) laø söï phoái hôïp maøu saéc cuûa hình ñang xöû lyù 
(Blend color - Maøu phoái, taïm goïi laø maøu treân) vôùi caùc hình beân 
döôùi (Base color - Maøu cô sôû, taïm goïi laø maøu döôùi). 
Ví duï hoøa theo cheá ñoä Multifly giöõa maøu 
cam hieän thôøi vaø xanh lam beân döôùi seõ 
cho keát quaû nhìn thaáy laø maøu naâu saãm. 
Döôùi ñaây laø baûng danh saùch caùch kieåu hoøa 
maøu vôùi keát quaû töông öùng. Tuy nhieân, « yù 
taïi ngoân ngoaïi », ñoïc voâ maø hieåu thì 
« cheát lieàn ».  
Vì theá, cöù taïm thôøi nhôù coù 6 nhoùm kieåu hoøa maøu chính, caùch nhau baèng vaïch keû ngang : 

Normal, … : Khoâng hoøa gì caû  Overlay, … :  Maøu saéc lung linh hôn 
Darken, … :  Öu tieân maøu toái  Difference, …: Chuyeån sang maøu aâm baûn 
Lighten, … :  Öu tieân maøu saùng Hue, … :  Laáy raâu oâng noï caém caèm baø kia 

Roài thöû  »sôø môùi bieát » 

 

 

 

 

 

 



26   Baøi 3  Lôùp lang   

 
 KIEÅU KEÁT QUAÛ 
1 Normal Maøu treân 
 Dissolver Choïn ngaãu nhieân töøng ñieåm aûnh maøu treân vaø döôùi 
 Behind Maøu treân taïi vuøng trong suoát, maøu döôùi ôû vuøng khaùc (khoâng duøng cho lôùp) 
 Clear Laøm maøu döôùi thaønh trong suoát (khoâng duøng cho lôùp)
2 Darken Laáy maøu toái hôn 
 Multifly Neáu maøu treân laø ñen, keát quaû laø maøu ñen 

Neáu maøu treân laø traéng, keát quaû laø maøu döôùi 
Tröôøng hôïp khaùc seõ laø maøu döôùi ñaäm hôn baèng caùch taêng hoaëc giaûm ñoä saùng 

 Color Burn Neáu maøu treân ñaäm hôn, keát quaû laø maøu döôùi ñaäm hôn baèng caùch taêng ñoä töông phaûn 
Neáu maøu treân saùng hôn, keát quaû laø maøu döôùi coù pha moät ít maøu treân 
Neáu maøu treân laø traéng, keát quaû laø maøu döôùi 

 Linear Burn Neáu maøu treân ñaäm hôn, keát quaû laø maøu döôùi laøm ñaäm hôn baèng caùch giaûm ñoä saùng 
Neáu maøu treân saùng hôn, keát quaû laø maøu döôùi coù pha moät ít maøu treân 
Neáu maøu treân laø traéng, keát quaû laø maøu döôùi 

 Darker Color Laáy maøu toái hôn khi so saùnh toång giaù trò caùc keânh maøu  
3 Lighten Laáy maøu saùng hôn 
 Screen Neáu maøu treân ñaäm hôn, keát quaû laø maøu döôùi saùng hôn 1 chuùt 

Neáu maøu treân saùng hôn, keát quaû laø maøu döôùi saùng hôn do loaïi boû phaàn toái  
Neáu maøu treân laø traéng, keát quaû laø maøu traéng

 Color Dodge Neáu maøu treân saùng hôn, keát quaû laø maøu döôùi saùng hôn baèng caùch giaûm ñoä töông phaûn 
Neáu maøu treân ñaäm hôn, keát quaû laø maøu döôùi coù pha moät ít maøu treân 
Neáu maøu treân laø ñen, keát quaû laø maøu döôùi 

 Linear Dodge 
(Add) 

Neáu maøu treân saùng hôn, keát quaû laø maøu döôùi laøm saùng hôn baèng caùch taêng ñoä saùng 
Neáu maøu treân ñaäm hôn, keát quaû laø maøu döôùi coù pha moät ít maøu treân 
Neáu maøu treân laø ñen, keát quaû laø maøu döôùi 

 Lighter Color Laáy maøu saùng hôn khi so saùnh toång giaù trò caùc keânh maøu  
4 Overlay Maøu döôùi coù phaàn ñaäm toái hôn (Multiply), phaàn saùng töôi hôn (Screen) nhöng vaãn giöõ 

nguyeân giaù trò Luminosity (ñoä saùng töông ñoái) ; phaàn trung tính seõ nhuoäm maøu treân 
 Soft Light Neáu maøu treân saùng/ ñaäm hôn, keát quaû laø maøu döôùi saùng/ñaäm hôn, nhöng giöõ nguyeân giaù 

trò Luminosity 
 Hard Light Maøu döôùi coù ñoä töông phaûn taêng leân vaø saùng/ñaäm hôn (Screen/Multiply) tuøy theo maøu 

treân laø saùng/ñaäm 
 Vivid Light Maøu döôùi ñöôïc laøm ñaäm/saùng leân (Burn/Dodge) baèng caùch taêng/giaûm ñoä töông phaûn tuøy 

theo maøu treân laø ñaäm/saùng 
 Linear Light Maøu döôùi ñöôïc laøm ñaäm/saùng leân (Burn/Dodge) baèng caùch taêng/giaûm ñoä saùng tuøy theo 

maøu treân laø ñaäm/saùng 
 Pin Light Maøu döôùi ñöôïc thay theá baèng maøu treân neáu maøu treân saùng/ñaäm hôn 50% caáp ñoä xaùm 
 Hard Mix Maøu döôùi ñöôïc chuyeån tôùi naêm saùu saéc ñoä khaùc nhau 
5 Difference Maøu döôùi ñöôïc chuyeån thaønh maøu aâm baûn 
 Exclusion Töông töï Difference nhöng coù ñoä töông phaûn thaáp hôn. Neáu maøu treân laø ñen, giöõ nguyeân 

maøu döôùi 
6 Hue Coù giaù trò Hue cuûa maøu treân, Luminance vaø Saturation cuûa maøu döôùi 
 Saturation Coù giaù trò Saturation cuûa maøu treân, Luminance vaø Hue cuûa maøu döôùi 
 Color Coù giaù trò Hue vaø Saturation cuûa maøu treân, Luminance cuûa maøu döôùi 
7 Pass Through Chæ duøng cho nhoùm, cho pheùp cheá ñoä hoøa maøu taùc duïng tôùi caùc lôùp beân ngoaøi nhoùm 

8. Xoùa moät phaàn boùng 
Coâng cuï Eraser duøng ñeå taåy xoùa aûnh.  
Sau khi taåy xoùa, neàn aûnh trôû thaønh trong suoát (Transparent). Rieâng neàn cuûa lôùp Background seõ coù maøu 
cuûa coâng cuï Set foreground color. 
Thanh tuøy choïn coù caùc thaønh phaàn sau : 
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Brush : Daïng coï.  

Baám vaøo nuùt muõi teân ñeå xaùc laäp : 
Kích côõ coï (Master Diameter) 
Ñoä meàm maïi cuûa coï (Hardness) : töø 0% 
meàm ñeán 100% beùn 
Coù theå choïn daïng coï trong danh saùch 
beân döôùi. 

Mode ;  Loaïi coï  
Brush Coï sôn, Pencil Buùt chì, Block Khoái ñaëc 

Opacity :  Cöôøng ñoä, möùc ñoä xoùa.  
Vd, 100% xoùa saïch, 30% xoùa khoaûng 30%. 

Flow :   Toác ñoä taùc duïng  
Gioáng nhö möïc buùt xuoáng xanh hay chaäm. 

Set to enable airbrush capabilities : Moâ phoûng caùch phun 
sôn baèng beùc. 

Erase to History : Xoùa phuïc hoài traïng thaùi ñöôïc ñaùnh daáu trong baûng History. 
Hình beân laø ví duï so saùnh giöõa caùc thoâng 
soá cuûa taåy. 

Choïn lôùp Bong. 
Duøng coâng cuï Eraser (Coï meàm 0%, Kích 
côõ baèng beà roäng boùng, Mode=Brush, 
Cöôøng ñoä nhoû Opacity=4-10%, 
Flow=100%, Erase to History) queùt xoùa 
töø chaân boùng ñeán ñaàu. 
Nhaán phím Ctrl+[ hoaëc Ctrl+] giaûm/ taêng 
kích côõ coï, queùt 2/3 boùng. 
Chænh kích côõ coï, queùt tieáp 1/3 boùng. 
Boùng coù saéc ñoä thay ñoåi ñaäm nhaït töø 
gaàn ñeán xa.  
 Löu yù, so saùnh maøu cuûa boùng coâ gaùi neân ñaäm hôn boùng xe keùo moät ít. Neáu khaùc bieät nhieàu, duøng baûng 

History, phuïc hoài roài thöïc hieän laïi thao taùc treân vôùi cöôøng ñoä Opacity thích hôïp. 

9. Chuyeån ñoåi lôùp Bong thaønh lôùp linh hoaït  
 Böôùc naøy taùc giaû « bòa ra » ñeå giôùi thieäu 

khaùi nieäm môùi trong Ps CS3 : Lôùp linh hoaït 
Smart Objects. 

Nhöõng ñoái töôïng trong lôùp linh hoaït ñöôïc baûo 
veä, haïn cheá raát nhieàu thao taùc söûa ñoåi.  
Tuy nhieân, khi aùp duïng boä loïc (Filter) vaøo lôùp 
linh hoaït, boä loïc trôû neân cuõng linh hoaït (Smart 
Filter) gioáng nhö hieäu öùng (Effect) cho pheùp 
ñieàu chænh baát cöù luùc naøo neáu muoán. 
Ban haønh leänh : 
[Menu] Layer  Smart Objects   Convert to Smart Object  
Chuyeån lôùp Bong thaønh lôùp linh hoaït. 

10. Laøm nhoøe boùng  
Ban haønh leänh [Menu] Filter  Blur   Gaussian Blur… 
Trong hoäp thoaïi Gaussian Blur : 

Choïn muïc xem tröôùc  Preview 
Baám nuùt + hoaëc - phoùng to/thu nhoû ñeå coù theå thaáy hình 
trong hoäp thoaïi. 

Brush: Hardness=100%,  
Opacity=100% 

Pencil Block 

Hardness=0% 

Opacity=30% 

Flow=30% (möïc xuoáng chaäm)

Airbrush (möïc phun khoâng ñeàu 
do keùo chuoät nhanh chaäm) 
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Ñöa chuoät vaøo vuøng xem hình (con chuoät 
coù daïng baøn tay), keùo hình ñeán vò trí deã 
nhìn. 
Keùo con tröôït thay ñoåi giaù trò Radius ñeå 
hình nhoøe vöøa phaûi. 
Duøng chuoät ñeø vaøo hình ñeå thaáy tình 
traïng ban ñaàu. Boû ra, hình theå hieän traïng 
thaùi ñaõ laøm nhoøe. Quan saùt ñeå chænh 
thoâng soá Radius thích hôïp. (Khoaûng 1 
ñeán 3 pixels). 

Gaussian Blur trôû thaønh 1 hieäu öùng, gaén vaøo lôùp 
Bong. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coù theå baám vaøo bieåu töôïng con maét, laøm 
maát taùc duïng cuûa boä loïc. 
Hoaëc nhaép ñuùp vaøo bieåu töôïng 2 tam giaùc 
ñeå thay ñoåi cöôøng ñoä taùc duïng cuõng nhö cheá 
ñoä hoøa maøu. 
Nhaép ñuùp vaøo chöõ Gaussian Blur ñeå hieän 
hoäp thoaïi ñieàu chænh laïi thoâng soá Radius neáu 
caàn. 

VIEÁT CHÖÕ 

1. Choïn maøu chöõ  
Baám coâng cuï Set foreground color. 
Trong hoäp thoaïi Color Picker: 

Baám vaøo thanh  ñeå choïn gam maøu. 
Baám vaøo vuøng  ñeå choïn maøu. 
Neáu chæ muoán choïn maøu phuø hôïp vôùi trang web,  
choïn  Only Web Colors. 

2. Taïo vaên baûn 
Choïn lôùp Co gai. 
Baám coâng cuï Horizontal Type. 
Baám vaøo vò trí muoán ñaët chöõ treân aûnh. 
Choïn phoâng vaø côõ chöõ treân thanh tuøy choïn. 

Kheùp boä loïc laïi 
cho goïn 
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Goõ noäi dung vaên baûn (Ví duï, Ngoïc Thaûo 2008) 
Baám vaøo coâng cuï Move (keát thuùc nhaäp vaên baûn) vaø di chuyeån 
chöõ ñeán vò trí thích hôïp. 
Trong baûng Layers, töï ñoäng hình thaønh 1 lôùp môùi, coù bieåu 
töôïng chöõ T vôùi teân lôùp chính laø noäi dung vaên baûn. 
Neáu muoán söûa ñoåi vaên baûn, nhaép ñuùp vaøo bieåu töôïng chöõ T 
vaø tieán haønh ñieàu chænh. Khi keát thuùc, nhôù baám vaøo coâng cuï 
Move. 

3. Theâm hieäu öùng cho vaên baûn 
Trong baûng Layers, baám nuùt Add a layer style. 
Choïn hieäu öùng Bevel and Emboss (noåi khoái) ôû baûng danh 
saùch. 
Taïm thôøi khoâng thay ñoåi thoâng soá naøo trong hoäp thoaïi. Chæ 
ñaùnh daáu choïn theâm 2 hieäu öùng Drop Shadow (boùng ñoå) vaø 
Outer Glow (toûa saùng) roài baám nuùt OK. 

4. Baám kyù hieäu tam giaùc beân phaûi lôùp 
vaên baûn ñeå kheùp caùc hieäu öùng laïi 
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HIEÄU ÖÙNG LÔÙP 

Hieäu öùng lôùp (Layer Styles), Boä loïc (Filters) vaø Hoøa maøu (Blending) laø 3 bí kíp tuyeät kyû chæ daønh cho hieäp 
khaùch coù nhaân duyeân daøy coâng tu luyeän. Taùc giaû thuoäc daïng voâ danh tieåu toát, chaúng ñuû thaâm haäu ñeå baøn luaän 
noâng saâu ; Chæ daùm laïm ngoân gôïi yù con ñöôøng khai phaù. 

Baám vaøo bieåu töôïng Add a layer style döôùi baûng Layers vaø choïn daïng hieäu öùng caàn thieát laäp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moãi hieäu öùng coù raát nhieàu thoâng soá theå hieän trong moãi hoäp thoaïi töông öùng. Cöù moø maãm thay ñoåi thoâng soá ñeå 
« ngoä » ra chaân lyù. 

Keát hôïp nhieàu hieäu öùng vaø keát hôïp vôùi thoâng soá hoøa maøu (Blending Options) seõ saûn sinh hình thuø ñoâi khi kyø 
quaùi vaø ñoâi khi ñoäc ñaùo.  

Beân caïnh laø moät soá maãu minh hoïa : 

May maén, Ps ñaõ pha cheá saün raát 
nhieàu kieåu hieäu öùng giaáu trong baûng 
ñieàu khieån Styles. Khi duøng, chæ caàn 
choïn lôùp töông öùng vaø baám vaøo kieåu 
hôïp nhaõn laø xong. 

Neáu caûm thaáy chöa ñuû, coù theå boå 
sung theâm baèng caùch baám nuùt menu 
baûng, choïn nhoùm hieäu öùng theo töøng 
coâng vieäc nhö Abstract Styles-Tröøu 
töôïng, Buttons-Nuùt baám, Text Effects-
vaên baûn, Web Styles-Web, …  
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LAØM ÑEÏP AÛNH 

AÛnh chuïp giöõa tröa nhöng maøu saéc 
caây coû laïi tuø muø ! 

Hieän chöa ñuû ñoà ngheà ñeå caân chænh 
laïi maøu saéc. Taïm thôøi söû duïng cheá 
ñoä hoøa maøu xem sao. 

Keùo lôùp Background vaøo nuùt Create 
a new layer ñeå sao cheùp thaønh lôùp 
môùi Background copy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taïi lôùp Background copy, choïn cheá ñoä hoøa maøu Overlay. Maøu saéc heát 
söùc röïc rôõ. 

Moät trong nhöõng caùch töï laøm ñeïp deã nhaát laø chæ chôi vôùi ngöôøi xaáu ! 

Maøu saéc caây coû röïc saùng seõ laøm nhaân vaät chính maát söùc thu huùt. Vì vaäy phaûi giaûm cöôøng ñoä Opacity xuoáng 
khoaûng 40 ñeán 60% ñeå hình neàn dòu xuoáng. 

Sau khi hoøa maøu Overlay, boùng cuûa xe keùo cuõng thay ñoåi. Vì theá phaûi choïn lôùp Bong, ñoåi sang cheá ñoä hoøa 
maøu Linear Burn vaø giaûm Opacity khoaûng 80% cho thích hôïp. 

TOÅ CHÖÙC QUAÛN LYÙ LÔÙP 

Vôùi nhöõng taäp tin coù nhieàu lôùp, caàn toå chöùc khoa hoïc ñeå traùnh roái 
raém khi söû duïng. 

1. Taïo nhoùm chöùa caùc lôùp lieân quan ñeán coâ gaùi 
Choïn lôùp Co gai 
Baám nuùt Create a new group beân döôùi baûng Layers taïo nhoùm 
Group 1 (Nhoùm gioáng nhö thö muïc chöùa nhieàu taäp tin). 
Nhaép ñuùp vaøo chöõ Group 1, ñoåi teân thaønh Nhan vat (nhaán 
Enter). 
Keùo lôùp Co gai boû vaøo nhoùm vaø keùo lôùp Boùng boû vaøo lôùp Co 
gai. Hai lôùp ñaõ naèm trong nhoùm Nhan vat. 
Nhoùm Nhan vat coù cheá ñoä hoøa maøu Pass Through (xuyeân 
qua), cho pheùp caùc lôùp beân trong hoøa maøu vôùi caùc lôùp beân 
ngoaøi (dó nhieân ôû döôùi). 

2. Lieân keát caùc lôùp 
Daân gian thöôøng noùi “saùnh ñoâi nhö hình vôùi boùng”. 
Thöû choïn lôùp Co gai vaø duøng coâng cuï Move di chuyeån thieáu nöõ, boùng coù chaïy theo khoâng ? 
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Dó nhieân boùng ñöùng im !!! 
Nhö vaäy, phaûi keát noái 2 lôùp naøy laïi: 

Tröôùc heát, neáu lôõ di chuyeån, phaûi duøng baûng History, phuïc 
hoài vò trí coâ gaùi. 
Choïn lôùp Co gai 
Nhaán vaø giöõ phím Ctrl, baám theâm vaøo lôùp Bong. (Ñaây laø 
caùch choïn nhieàu lôùp). 
Baám vaøo nuùt Link layers beân döôùi baûng Layers. Hai lôùp ñaõ 
bò xích vaøo nhau. (Baây giôø thöû di chuyeån coâ gaùi xem !). 
Neáu muoán thaùo xích, chæ caàn choïn lôùp töông öùng vaø baám 
laïi nuùt Link layers. 
Nhaép kyù hieäu tam giaùc beân caïnh nhom Nhan vat ñeå kheùp 
nhoùm laïi. 

3. Khoùa lôùp 
Choïn lôùp Background copy. 
Baám nuùt Lock position, khoùa khoâng cho di chuyeån aûnh neàn. 
Coù 4 daïng khoùa lôùp: 

Lock transparent pixels: Khoâng cho veõ leân vuøng trong suoát 
hoaëc xoùa vuøng hình. 
Lock image pixels: Khoâng cho veõ hoaëc xoùa. 
Lock position: Khoâng cho di chuyeån. 
Lock all: Khoùa caû 3 thöù treân. 

XAÂY DÖÏNG KÒCH BAÛN 

 
 
 
 
 
 
 

Söû duïng baûng ñieàu khieån Layer Comps (Phoái hôïp lôùp) ñeå xaây 
döïng kòch baûn theå hieän 6 böôùc laøm baøi thöïc haønh naøy : 

4. 1. Môû baûng ñieàu khieån Layer Comps 
Baám bieåu töôïng baûng Layer Comps. 

 

 

 

 

 

 

 
2. Taïo traïng thaùi lôùp môùi: 

Baám nuùt Create New Layer Comp taïo 
traïng thaùi lôùp môùi. 
Trong hoäp thoaïi, ñaùnh daáu choïn 

Visibility (hieån thò), Position (vò trí) 
vaø Appearance (Hieäu öùng) 
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Goõ teân traïng thaùi ôû hoäp Name (vd, Bat dau) vaø baám nuùt OK. 
Laàn löôït taïo ñuû 6 traïng thaùi. 

3. Phoái hôïp caùc lôùp ôû traïng thaùi baét ñaàu 
Taïi baûng Layers, baám vaøo bieåu töôïng con maét, taét lôùp vaên 
baûn, Background copy vaø nhoùm Nhan vat. 
Taïi baûng Layer 
Comps, choïn traïng 
thaùi Bat dau vaø baám 
nuùt Update Layer 
Comp. Taïi oâ vuoâng 
beân caïnh seõ xuaát hieän 
bieåu töôïng ñònh tính. 
 
 

4. Thöïc hieän töông töï cho 5 traïng thaùi coøn laïi  
(Töông öùng vôùi tình traïng taét môû caùc lôùp vaø hieäu öùng trong baûng Layers nhö hình döôùi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Trong baûng Layer Comps, baám nuùt muõi teân tôùi lui ñeå xem trình dieãn. 

LÖU TAÄP TIN2 

1. Nhaäp caùc lôùp 
Khi thaáy khoâng caàn thieát phaûi ñieàu chænh nöõa, coù theå nhaäp caùc lôùp töông öùng laïi ñeå giaûm nheï taäp tin 
baèng leänh: [Menu] Layer   
Merge Down  Nhaäp töø lôùp hieän haønh trôû xuoáng  Merge Visible Nhaäp caùc lôùp khoâng bò taét 
Merge Layers Nhaäp caùc lôùp ñöôïc choïn  Flatten Image Nhaäp heát caùc lôùp thaønh lôùp Background 

2. Neân löu theo daïng thöùc Ps ñeå coù theå ñieàu chænh veà sau. 

3. Duøng leänh Save As löu daïng taäp tin neùn neáu caàn trao ñoåi. 

                                                            
2 Trong quaù trình thao taùc caàn thöôøng xuyeân löu tröõ ñeå traùnh söï coá maát döõ lieäu. Vieäc löu tröõ laø ñöông nhieân, seõ 
khoâng nhaéc laïi trong caùc baøi thöïc haønh sau. 



VAÊN BAÛN 

 
Vaên baûn laø ñoái töôïng veùc tô, neân vieäc taïo hoaëc söûa ñoåi töông töï nhö ôû caùc phaàn meàm soaïn thaûo vaên baûn. 

Thoâng qua baøi thöïc haønh Thieát keá danh thieáp, ngöôøi hoïc seõ bieát caùch: 
1. Taïo, söûa ñoåi vaø ñònh daïng vaên baûn 
2. Taïo vaø söû duïng ñoái töôïng veùc tô 
3. Taùch aûnh ra khoûi neàn baèng leänh Extract 
4. Xeùn aûnh ñuùng kích thöôùc qui ñònh 
5. Toâ maøu chuyeån (Gradient), toâ maøu aûnh (Fill) vaø toâ maøu ñöôøng bieân (Stroke). 

Chaát lieäu baøi taäp laø taäp tin HinhNen.jpg.  
Ngöôøi hoïc seõ gheùp neàn, phoái maøu vaø boá trí vaên baûn cho taám danh thieáp. 

CHUAÅN BÒ 

Môû taäp tin HinhNen.jpg. Maøu 
chuû ñaïo  cuûa hình laø ñoû vaø ñen 
(thuoäc gam maøu noùng). Caùc maøu 
phuø hôïp seõ laø cam, vaøng, traéng, 
…  
Ban haønh leänh [Menu] Image 
 Image Size... ñeå xem kích 

thöôùc thöïc (ñeå in) cuûa aûnh. 
Trong hoäp thoaïi Image Size : 

Boû choïn muïc Resample 
Image. (Neáu choïn, khi thay 
ñoåi ñoä phaân giaûi, Ps seõ 
taêng/giaûm soá ñieåm aûnh ñeå 
vaãn giöõa nguyeân kích thöôùc 
taäp tin vaø ngöôïc laïi). 
Choïn laïi ñôn vò mm cho deã 
nhìn. 
Ñoåi ñoä phaân giaûi thaønh 300. 

Nhö vaäy, aûnh in toát vôùi khoå giaáy 
60x90mm. 
 
Taïo taäp tin môùi kích thöôùc 90x55mm, 300ppi, cheá ñoä maøu CMYK/8bit, neàn maøu traéng 

TOÂ MAØU CHUYEÅN 

1. Choïn maøu cho coâng cuï Foreground/Background Color 
Baám coâng cuï Default Foreground and Background Color ñeå choïn maøu maëc nhieân laø ñen traéng. 
Baám coâng cuï Switch Foreground and Background Color ñeå chuyeån neàn thaønh maøu ñen. 
Trong baûng ñieàu khieån Swatches, baám choïn maøu ñoû CMYK.  

2. Choïn coâng cuï toâ maøu chuyeån Gradient 
Treân thanh Tuøy choïn : 

Baám nuùt muõi teân, choïn maøu toâ töø Foreground to Background 
 
 
 

Choïn phöông toâ laø ñöôøng thaúng (Linear) 
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Coâng cuï Gradient phoái chuyeån maøu theo moät trong 5 kieãu: Phöông thaúng-Linear, Höôùng kính - Radial, 
Queùt theo maët noùn-Angle, Queùt theo maët truï-Reflected, Queùt hình töù dieän-Diamond. 
Choïn cheá ñoä hoøa maøu bình thöôøng Mode=Normal. 
Choïn cöôøng ñoä Opacity=100%. 

Reverse Maøu chuyeån theo höôùng keùo. (Reverse : ñaûo chieàu). 
Dither Maøu chuyeån mòn maøng (chuyeån maøu töø töø). 
Transparency AÙp duïng maøu chuyeån laø trong suoát. (ví duï, tröôøng hôïp choïn 

maøu toâ töø Foreground to Transparent, keát quaû seõ töø ñoû ñeán trong suoát. Neáu 
khoâng choïn, Transparency, keát quaû chæ laø maøu ñoû.) 

Keùo toâ töø traùi sang phaûi. 

XÖÛ LYÙ HÌNH NEÀN 

1. Boá trí hình neàn 
Duøng coâng cuï Move (Auto-Select=Layer, Show Transform Controls) di chuyeån hình neàn sang taäp tin môùi. 
Ñoùng taäp tin hình neàn. 
Ban haønh leänh [Menu] Edit   Modify  Free Transform 

Treân thanh Tuøy choïn, baám nuùt Maintain aspect ratio ñeå baûo toaøn tæ leä giöõa beà roäng vaø chieàu cao khi keùo 
moùc thay ñoåi kích thöôùc hình. 

 
 
Taïi khung bao hình : 

Ñöa chuoät vaøo moät trong 4 moùc 
ôû vò trí goùc, keùo ñeå taêng giaûm 
kích thöôùc hình cho phuø hôïp 
(khoâng keùo moùc giöõa). 
Ñöa chuoät vaøo trong khung baùo, 
keùo boá trí aûnh ñeán vò trí nhö 
hình beân. 

2. Xeùn aûnh 
Do kích thöôùc hình neàn (60x90mm) 
lôùn hôn taäp tin môùi, neân caàn xeùn 
aûnh ñuùng kích thöôùc danh thieáp ñeå 
giaûm dung löôïng taäp tin. 

Baám coâng cuï Crop (Width=90mm, Height=55mm, Resolution=300 pixels/inch) keùo veõ hình chöõ nhaät quanh 
aûnh roài nhaán Enter. 

3. Taùch neàn 
Ban haønh leänh [Menu] Filter   Extract… 

Leänh Extract duøng ñeå taùch aûnh coù nhieàu chi tieát phöùc taïp nhö hoa coû, toùc, .. ra khoûi neàn raát hieäu quaû. 
Trong hoäp thoaïi Extract : 

Baám nuùt Display, choïn muïc Other… vaø choïn maøu theå hieän phaàn trong suoát ñeå deã quan saùt. 
Ñieàu chænh coï cho thích hôïp Brush Size=25. 
Baám coâng cuï Edge Highlighter, veõ quanh bieân aûnh. Khi veõ, neân ñeå 1 nöûa coï ôû phaàn neàn vaø 1 nöûa 
coï ôû phaàn aûnh. Tröôøng hôïp veõ sai, coù theå duøng coâng cuï Eraser ñeå xoùa vaø veõ laïi. 
Baám nuùt Fill, vaø baám vaøo trong aûnh ñeå toâ maøu. 
Baám nuùt Preview ñeå xem keát quaû. 
Tröôøng hôïp chöa vöøa yù, ñaùnh daáu choïn 

Show Highlight vaø Show Fill, vaø thöïc hieän 
laïi caùc ñoäng taùc treân cho ñeán khi ñaït keát quaû 
toát ñeïp. Baám nuùt OK. 

 Taïi vò trí aùo loâng gaàn caùnh tay, neàn chöa bò xoùa haún. 
Duøng coâng cuï Lasso, khoanh vuøng.  
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Ban haønh leänh [Menu] Select   Color Range … 
Trong hoäp thoaïi Color Range, duøng caây laáy maãu maøu Eyedropper baám vaøo ñieåm traéng. Duøng tieáp caây Add to 
Sample, baám vaøo vaøi ñieåm traéng laân caän. Taêng dung sai Fuzziness leân khoaûng 50 ñeán 80 vaø baám OK. 
Nhaán phím Delete, xoùa ñoám traéng. Nhaán Ctrl+D boû vuøng choïn. 
Duøng coâng cuï Eraser (Coï meàm Hardness=0%, Mode=Brush, Opacity=20%, Flow=75%), chænh kích côõ coï nhoû, 
vaø xoùa phaàn ñoám traéng coøn laïi. 

4. Xöû lyù toùc 
Xung quanh toùc vaø aùo loâng vaãn coøm loám ñoám maøu 
traéng, caàn ñöôïc xöû lyù. 
Taïi lôùp Layer 1, choïn cheá ñoä hoøa maøu Multiply, ñoám 
traéng bieán maát, nhöng maøu da trôû neân saäm hôn. 
Sao cheùp lôùp Layer 1 thaønh Layer 1 copy vaø choïn cheá ñoä hoøa 
maøu Normal. 
Nhaán phím Ctrl, choïn theâm lôùp Layer 1 vaø baám nuùt 
Link Layers ñeå lieân keát 2 lôùp naøy. 
Choïn laïi lôùp Layer 1 copy. 

Duøng coâng cuï Eraser (Coï meàm Hardness=0%, 
Mode=Brush, Opacity=25%, Flow=75%) xoùa phaàn toùc 
vaø aùo loâng. 
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TAÏO & CHÆNH SÖÛA VAÊN BAÛN 

Trình töï taïo vaên baûn goàm caùc böôùc sau : 
 Baám coâng cuï Horizontal Type                hoaëc Vertical Type            ñeå taïo doøng hoaëc coät vaên baûn. 
 Baám chuoät vaøo vò trí töông öùng treân hình. 
 Ñònh daïng thoâng qua thanh Tuøy choïn : 

 
 
 
 

1. Change the text oreintation :  Chuyeån phöông vaên baûn töø naèm ngang sang thaúng ñöùng 
2. Set the font family :     Choïn phoâng chöõ 
3.  Set the font style :   Choïn kieåu chöõ Bình thöôøng/Nghieâng/Ñaäm/Ñaäm & nghieâng 

(Normal/Italic/Bold/Bold Italic) 
4.  Set the font size :     Choïn côõ chöõ 
5.  Set the anti-alias method :   Choïn hình thöùc neùt bieân töø khoâng khöû raêng cöa (None) tôùi khöû 

raêng cöa cho bieân saéc neùt (Sharp), hôi saéc (Crisp, Strong) tôùi 
meàm maïi (Smooth) 

6,7,8. Left align text/ Center text/ Right align text  : Canh traùi/ Canh giöõa/ Canh phaûi 
9. Set the text color :     Choïn maøu chöõ 
10. Create warped text :    Uoán cong chöõ 
11. Toggle the Character and Paragraph palettes :  Môû baûng ñieàu khieån Character vaø Paragraph ñeå 

ñònh daïng chöõ 
12, 13. Cancel/ Commit any current edits :   Boû qua/ Caäp nhaät caùc söûa ñoåi 

 Goõ noäi dung vaên baûn. (Nhaán Enter neáu muoán xuoáng haøng). 
 Baám coâng cuï Move khi keát thuùc. 

Ñeå ñieàu chænh laïi vaên baûn : 
 Nhaép ñuùp vaøo bieåu töôïng lôùp töông öùng. Vaên baûn seõ ñöôïc « boâi ñen «. 
 Coù theå keùo chuoät boâi ñen chæ 1 phaàn vaên baûn caàn söûa ñoåi. 
 Tieán haønh goõ noäi dung môùi hoaëc thanh ñoåi ñònh daïng thoâng qua thanh Tuøy choïn. 
 Sau khi hoaøn taát, baám coâng cuï Move. 

Thoâng thöôøng, ñeå taïo nhieàu vaên baûn coù ñònh daïng gioáng nhau, ngöôøi ta chæ taïo 1 vaên baûn ñaàu. Sau ñoù sao 
cheùp lôùp vaø söûa laïi noäi dung. 

1. Taïo vaên baûn 
Duøng coâng cuï Horizontal Type laàn löôït taïo caùc vaên baûn 
coù noäi dung, tính chaát vaø vò trí nhö sau : 
TRAÀN VAÊN HAÛI, T, H : VNI-Times, ñaäm, 12pt, maøu 
cam 
4 Leâ Lôïi, Q.3 - ÑT. 0919170799, Nhieáp aûnh, Chuyeân, 
nghieäp : VNI-Helve-Condense, bình thöôøng, 9pt, maøu 
traéng 
AÛnh cöôùi, Chaân dung, Quaûng caùo : VNI-Helve, ñaäm, 
9pt, maøu cam 
Ñaëc bieät : VNI-Helve, bình thöôøng, 9pt, maøu ñen 
v : VNI-OngDoHL, bình thöôøng, 18pt, maøu cam 

2. Taïo hieäu öùng treân vaên baûn 
T, v, H :  
Choïn lôùp T. Nhaán phím Ctrl vaø choïn theâm lôùp v vaø H. 
Ban haønh leänh [Menu] Layer   Merge 
Layers nhaäp 3 lôùp thaønh lôùp H 
Baám nuùt Add a layer style, taïo hieäu öùng boùng 
ñoå, noåi khoái vaø toâ vieàn (vieàn maøu ñoû 1px) 

1 13122 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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TRAÀN VAÊN HAÛI : Hieäu öùng boùng ñoå, noåi khoái, toâ maøu 
chuyeån vaø toâ vieàn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÛnh cöôùi, Chaân dung, Quaûng caùo :  
Baûng ñieàu khieån Styles chöùa nhieàu 
hieäu öùng ñaõ döïng saün raát ñeïp. 
Baám nuùt Menu taïi baûng Styles, choïn 
leänh Reset Styles… ñeå phuïc hoài laïi 
traïng thaùi maëc nhieân. (Trong hoäp 
thoaïi caûnh baùo, baám nuùt OK.) 
Ñeå boå sung theâm nhoùm hieäu öùng coù 
saün, ban haønh tieáp leänh Text Effects. 
Trong hoäp thoaïi caûnh baùo, baám nuùt 
Append (Boå sung theâm vaøo). 
Laàn löôït choïn töøng lôùp AÛnh cöôùi, 
Chaân dung vaø Quaûng caùo vaø baám 
choïn hieäu öùng Satin trong baûng 
Styles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Baøi 4  Vaên baûn                                                     39     

 
 4 Leâ Lôïi, Q.3 - ÑT. 0919170799 : Hieäu öùng boùng ñoå. 
Nhaép ñuùp vaøo bieåu 
töôïng lôùp. 
Duøng chuoät boâi ñen soá 
ñieän thoaïi. 
Treân thanh Tuøy choïn, 
baám nuùt Toggle the 
Character and 
Paragraph palettes. 
Trong baûng ñieàu khieån 
Character, , baám nuùt 
Set the tracking for the 
selected characters, 
taêng khoaûng caùch giöõa 
caùc kyù töï ñeán 200. 
 
 
Ñaëc bieät : Hieäu öùng Boùng ñoå vaø Toûa saùng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trong hoäp thoaïi Outer Glow, taêng 
löôïng toûa saùng (Spread vaø Size). 
Trong baûng Layer, giaûm cöôøng ñoä 
Opacity vaø laøm chöõ hoaøn toaøn trong 
suoát (Fill=0%). 
Nhaép ñuùp vaøo bieåu töôïng lôùp. Treân 
thanh Tuøy choïn, baám nuùt Create 
wraped text. 
Trong hoäp thoaïi Warp Text, choïn kieåu 
uoán cong Style=Arc vaø chænh caùc 
thoâng soá. 
Baám coâng cuï Move sau khi hoaøn taát. 

VEÕ LOGO TVH 

Coâng cuï Pen vaø nhöõng hình döïng saün giuùp taïo ñoái töôïng veùc tô. Töø ñoái töôïng naøy,coù theå chuyeån thaønh vuøng 
choïn hoaëc aûnh bitmap deã daøng. 
1. Veõ voøng troøn 

Duøng coâng cuï Elliptical Marquee (New selection, Feather=0px, Anti-Alias, 
Style=Fixed Ratio, Width=1, Height=1) veõ voøng troøn bao quanh chöõ TvH. 
Taïo lôùp môùi Layer 2 
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Ban haønh leänh [Menu] Edit   Stroke… 
toâ maøu ñöôøng bieân . 
Trong hoäp thoaïi Stroke, choïn beà roäng neùt 
Width=3px vaø maøu cam. 
Taïi baûng Layers, taïo hieäu öùng boùng ñoå vaø 
noåi khoái. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Veõ hình chöõ nhaät bo troøn 
Baám coâng cuï Rounded Rectangle 
Treân thanh Tuøy choïn,  

Baám nuùt Paths (veõ ñöôøng neùt) 
Nhaäp baùn kính Radius=20px 
Baám nuùt Add to path area (+) ñeå chuaån bò cho böôùc keát hôïp caùc ñoái 
töôïng veùctô sau naøy (thaønh phaàn +) 

Keùo veõ hình chöõ nhaät quanh voøng troøn 

3. Veõ hình tam giaùc 
Baám coâng cuï Pen. 
Treân thanh Tuøy choïn, baám nuùt Paths vaø nuùt Subtract from path area (-)  
Baám töøng ñieåm veõ hình tam giaùc (nhôù baám laïi ñieåm ban ñaàu) 
Baám vaøo coâng cuï Pen khi keát thuùc. 

4. Keát hôïp hình chöõ nhaät vaø tam giaùc thaønh hình chöõ nhaät vaùt goùc 
Baám coâng cuï Path Selection (duøng ñeå choïn ñoái töôïng veùc tô) 
Baám vaøo hình chöõ nhaät. Nhaán phím Shift, choïn tieáp hình tam giaùc 
Treân thanh Tuøy choïn, baám vaøo nuùt Combine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ñöa chuoät vaøo trong hình chöõ nhaät, nhaép phaûi vaø choïn leänh Make 
Selection… ñeå taïo vuøng choïn. 
Hình veùc tô ñöôïc quaûn lyù baèng 
baûng ñieàu khieån Paths. Baám 
chuoät beân ngoaøi Work Path, ñoái 
töôïng seõ bò giaáu ñi. Coù theå xoùa 
hình veùc tô baèng caùch baám nuùt 
Delete current path. 
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Taïo lôùp môùi Layer 3 
Ban haønh leänh [Menu] Edit  Fill… toâ 
maøu cam hình chöõ nhaät . 
Nhaán phím Ctrl+D boû vuøng choïn 
Taïi baûng Layers, taïo hieäu öùng noåi khoái vaø 
choïn cheá ñoä hoøa maøu Multiply 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Boá trí chöõ 
Choïn lôùp Nhieáp aûnh 
Ban haønh leänh [Menu] Edit   Free Transform 
Keùo chöõ cao leân. 
Trong baûng Layers, chænh ñoä trong suoát Fill=35% 
 
 
 
 
 
 
Choïn lôùp Chuyeân 
Ban haønh leänh [Menu] Edit   Free Transform 
Keùo chöõ cao leân. 
Trong baûng Layers, taïo hieäu öùng boùng ñoå vaø chænh ñoä trong suoát 
Fill=50% 
Thöïc hieän töông töï vôùi lôùp nghieäp 

6. Veõ haït ñaäu 
Taïo lôùp môùi Layer 4 
Choïn maøu traéng/ ñoû cho coâng cuï Set foreground/background color 
Duøng coâng cuï Elliptical Marquee (New selection, Feather=0px, 

Anti-Alias, Style=Fixed Ratio, Width=1, Height=1) veõ voøng troøn 
khaù nhoû 
Duøng coâng cuï Gradient (Maøu Foreground 
to Background, Kieåu Radial Gradient) keùo 
töø gaàn taâm ra. 
 
 
 
Nhaán phím Ctrl+D boû vuøng choïn 
Sao cheùp lôùp Layer 4 vaø duøng coâng cuï 
Move boá trí caùc haït ñaäu nhö keát quaû beân 
caïnh. 



CAÂN MAØU 

 
Caân chænh ñeå maøu saéc trôû neân haøi hoøa hoaëc taïo söï töông phaûn theo chuû ñích. 

Thoâng qua baøi thöïc haønh Caân chænh Khung cöûa soå, ngöôøi hoïc seõ : 
1. Hieåu khaùi nieäm veà toâng maøu, caân baèng maøu vaø bieåu ñoà phaân boá toâng maøu 
2. Naém baét trình töï chænh söûa vaø caân baèng maøu saéc moät böùc aûnh 
3. Bieát caùch söû duïng caùc leänh, boä loïc vaø coâng cuï thoâng duïng ñeå caân chænh maøu saéc 

Chaát lieäu baøi taäp laø taäp tin CuaSo.jpg.  
Ngöôøi hoïc seõ söû duïng caùc coâng cuï, leänh vaø boä loïc ñeå caân chænh maøu saéc haøi hoøa vaø töôi saùng hôn. 

TRÌNH TÖÏ CHÆNH SÖÛA AÛNH 

Thoâng thöôøng, vieäc chænh söûa aûnh ñöôïc tieán haønh qua caùc böôùc sau : 
 Môû taäp tin vaø sao löu. Vieäc sao löu coù theå ñöôïc thöïc hieän baèng leänh [Menu] File  Save As..., [Menu] 
Image  Duplicate... hoaëc sao thaønh lôùp môùi. 

 Kieåm tra ñoä phaân giaûi vaø kích thöôùc aûnh coù phuø hôïp muïc ñích söû duïng khoâng. Duøng leänh [Menu] Image 
 Image Size… 

 Caét xeùn aûnh theo ñuùng kích côõ vaø naén thaúng laïi baèng coâng cuï Crop. 
 Taåy xoùa, chænh söûa loãi cuûa aûnh nhö buïi baån, veát raùch, … 
 Phaân boá laïi phaïm vi toâng maøu baèng leänh [Menu] Image  Adjustment  Levels…/Auto Levels/ 
Curves… 

 Taêng giaûm löôïng maøu ñeå khaéc phuïc hieän töôïng maát caân baèng maøu baèng leänh [Menu] Image 
 Adjustment  Auto Color/Color Balance…/Variations… 

 Thay theá maøu ñeå haøi hoøa maøu saéc hoaëc taïo söï töông phaûn caàn thieát. Duøng leänh [Menu] Image 
 Adjustment  Hue/Saturation.../Replace Color…/Match Color…/Photo Filter… 

 Taïo ñoä töông phaûn, ñoä neùt cuûa aûnh baèng leänh [Menu] Image  Adjustment  Auto 
Contrast/Brightness/Contrast…/ Shadow/Highlight…, baèng coâng cuï Burn, Dodge vaø Sponge hoaëc baèng boä 
loïc [Menu] Filter  Sharpen  Unsharp Mask…/Smart Sharp… 

 Trình baøy khung, vaên baûn… 
 Toå chöùc laïi caùc lôùp vaø löu daïng Photoshop vaø caùc daïng hình neùn. 

Thöôøng ngöôøi ta duøng lôùp ñieàu chænh ñeå caân chænh maøu saéc moät caùch linh hoaït hôn, thay cho caùc leänh trong 
nhoùm [Menu] Image  Adjustment.  

BIEÅU ÑOÀ HISTOGRAM 

Baûng ñieàu khieån Histogram chöùa ñoà thò 
bieåu dieãn söï phaân boá caùc ñieåm aûnh theo 
caáp ñoä saùng toái. Truïc hoaønh laø caáp ñoä 
(Level), töø 0 (toái ñen) ñeán 255 (saùng 
traéng). Truïc tung laø soá löôïng ñieåm aûnh 
taïi töøng caáp ñoä. 
Phía döôùi bieåu ñoà laø caùc soá lieäu thoáng keâ 
nhö giaù trò trung bình, ñoä leäch chuaån, 
trung vò vaø soá ñieåm aûnh (Mean, Std Dev, 
Median, Pixels). 
Bieåu ñoà Histogram cung caáp khaùnhieàu 
thoâng tin. Tuy nhieân, « ngöôøi traàn maét 
thòt » cuõng bieát hình quaù toái, dö saùng hay 
khaù ñaït khi nhìn vaøo ñoà thò. Ví duï nhö ôû 
3 aûnh beân caïnh. 
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Hình beân vôùi caùc 
ñieåm aûnh saùng 
toái phaân boá doïc 
suoát töø caáp ñoä 0 
ñeán 255. 
 
 
 

CHUAÅN BÒ 

Coâng vieäc ñaàu tieân laø haõy chuaån bò tinh thaàn vôùi 3 löu 
yù sau : 

1. Tranh aûnh thuoäc theá giôùi maøu saéc. Maøu saéc laø 
yeáu toá thaåm myõ quan troïng nhaát. 

2. Hình aûnh phong phuù ña daïng neân caàn ñöôïc xöû lyù baèng nhöõng 
leänh vaø coâng cuï thích hôïp, khoâng theå « laäp trình » saün. « Thöû 
vaø sai » vaãn laø caùch thöùc thoâng thöôøng khi ñieàu chænh aûnh. 
Sau moãi böôùc xöû lyù, caàn so saùnh vôùi traïng thaùi tröôùc ñoù ñeå 
bieát leänh vöøa söû duïng coù thích hôïp hay khoâng. Coâng cuï so 
saùnh chính laø maét vaø baûng ñieàu khieån History. 
Ví duï sau khi môû taäp tin (Open), duøng leänh Auto Levels ñeå 
phaân boá laïi phaïm vi toâng maøu. Ñeå so saùnh, coù theå baám vaøo 
traïng thaùi Open roài baám vaøo traïng thaùi Auto Levels trong 
baûng History ñeå xem tröôùc vaø sau, aûnh naøo ñeïp hôn. 

3. « Ñeïp xaáu tuøy ngöôøi ñoái dieän ». Döôùi maét chaøng coùc, hoa haäu 
hoaøn vuõ « chaúng laø caùi ñinh gì ». Haõy caûm thuï baèng ñoâi maét 
cuûa chính baûn thaân. Neáu khoâng thaáy deã nhìn, vui maét thì böùc 
aûnh « chöa ñeïp » duø taùc giaû laø « caây ña caây ñeà ». 

MÔÛ TAÄP TIN 

Môû taäp tin CuaSo.jpg, taïo baûn sao vaø ñoùng taäp tin goác laïi. 

KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC & ÑOÄ PHAÂN GIAÛI AÛNH 

Ban haønh leänh [Menu] Image 
 Image Size... ñeå xem kích 

thöôùc cuûa aûnh töông öùng vôùi muïc 
ñích söû duïng. 
Trong hoäp thoaïi Image Size : 

Boû choïn muïc Resample 
Image.  
Choïn ñôn vò thích hôïp. Ví duï 
mm. 
Ñoåi ñoä phaân giaûi thaønh 
300ppi (neáu in) hoaëc 72ppi 
(neáu trình dieãn). 

Nhö vaäy, aûnh in toát vôùi khoå giaáy 
40x60mm. 
 
 
 
 



44   Baøi 5  Caân maøu   

 
XEÙN & NAÉN THAÚNG AÛNH 

Baám coâng cuï Crop (Width=40mm, Height=60mm, Resolution=300 pixels/inch)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keùo veõ hình chöõ nhaät quanh aûnh. 
Ñöa chuoät vaøo beân ngoaøi moùc 4 goùc, (chuoät coù daïng muõi teân cong), xoay hình chöõ nhaät song song vôùi caïnh 
cuûa aûnh. 
Ñöa chuoät vaøo moùc 4 goùc, (chuoät coù daïng muõi teân thaúng), keùo caùc caïnh chöõ nhaät vaøo phía trong aûnh. 
Nhaán Enter, hình ñöôïc xeùn vaø naén thaúng laïi. 

SÖÛA LOÃI AÛNH 

Böôùc naøy thoâng qua, seõ trình baøy ôû Baøi 7. 

PHAÂN BOÁ LAÏI PHAÏM VI TOÂNG MAØU 

Thöïc chaát coâng vieäc laø xaùc laäp laïi vò trí ñieåm toái nhaát (0), saùng nhaát (255) vaø ñieåm giöõa. 
Ví duï, toâng maøu chuaån phaân boå töø caáp ñoä 0 ñeán 255. Tuy nhieân, hình thöïc teá khoâng coù ñieåm aûnh toái tôùi möùc 
0 (maø chæ 20 chaúng haïn) vaø cuõng khoâng coù ñieåm saùng 255 (maø chæ 200 chaúng haïn). Luùc naøy, Ps seõ taêng ñoä 
toái cho caùc ñieåm aûnh toái sao cho ñieåm toái nhaát baèng 0 vaø taêng ñoä saùng cho caùc ñieåm aûnh saùng, sao cho 
ñieåm saùng nhaát baèng 255. Ñieàu naøy laøm cho saéc ñoä cuûa aûnh ñöôïc ñieàu chænh laïi, aûnh saéc neùt vaø sinh ñoäng 
hôn nhôø vaøo söï phaân boá saùng toái hôïp lyù. 
Baøi naøy seõ söû duïng leänh [Menu] Image  Adjustment  Levels… ñeå phaân boá laïi phaïm vi toâng maøu. (Khi 
thöïc haønh, coù theå laøm baèng 3 leänh Levels, Auto Levels vaø Curves, roài so saùnh choïn löïa). Vaø taùc giaû cuõng chæ 
trình baøy caùch söû duïng leänh, maø theo thieån yù laø “deã xaøi” vaø hieäu quaû. 
Trong hoäp thoaïi Levels : 

Choïn keânh maøu thaønh phaàn, ví 
duï Red. 
Keùo con tröôït ñen sang phaûi, 
tôùi vò trí coù ñieåm aûnh vaø nhích 
theâm moät chuùt. 
Keùo con tröôït traéng sang traùi, 
tôùi vò trí coù ñieåm aûnh vaø nhích 
theâm moät chuùt. 
Thöïc hieän töông töï vôùi keânh 
thaønh phaàn khaùc (Green vaø 
Blue) 
Choïn laïi keânh toång hôïp, ví duï 
RGB 
Keùo con tröôït xaùm sang traùi 
neáu muoán aûnh saùng hôn ; sang 
phaûi neáu muoán toái hôn. OK. 
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Vôùi thao taùc nhö treân, hieän 
töôïng maát caân baèng maøu 
(Color cast : 1 maøu naøo ñoù 
chieám soá löôïng nhieàu, ví duï 
aûnh hôi xanh) cuõng ñöôïc 
khaéc phuïc moät phaàn. 

CAÂN BAÈNG MAØU 

Böôùc naøy thoâng qua, do aûnh 
ñaõ heát maát caân baèng maøu. 
Coù theå kieåm chöùng baèng leänh 
[Menu] Image  Adjustment 
 Auto Color  

THAY THEÁ MAØU 

Thay maøu töôøng töø maøu xanh 
toái sang xanh töôi. 
Duøng coâng cuï Rectangular 
Marquee khoanh vuøng choïn 
phaàn töôøng treân cöûa soå. 
Ban haønh leänh [Menu] Image  Adjustment 
 Replace Color… 

Trong hoäp thoaïi Replace Color : 
Choïn cheá ñoä xem tröôùc Preview 
Keùo con tröôït Fuzziness chænh dung sai 
xuoáng giaù trò thaáp, khoaûng 20 ñeán 30 
Duøng caây laáy maãu maøu Eyedropper, 
chaám vaøo ñieåm xanh toái treân hình 
Duøng theâm caây Add to sample chaáp tieáp 
vaøo vaøi ñieåm laân caän. (Coù theå chaám tröïc 
tieáp taïi vuøng quan saùt trong hoäp thoaïi) 
cho tôùi khi hình maãu phaân roõ ñen traéng. 
Taêng dung sai leân khoaûng 60 ñeán 100 
Baám vaøo nuùt Result ñeå choïn maøu thay 
theá. 
Trong hoäp thoaïi choïn maøu thích hôïp 
Baám OK 

Nhaán phím Ctrl+D, boû vuøng choïn. 
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TAÊNG ÑOÄ TÖÔNG PHAÛN CHO TOAØN BOÄ AÛNH 

Thöû söû duïng 2 leänh ñeå so saùnh choïn löïa. 
Ban haønh leänh [Menu] Image  Duplicate… taïo theâm 1 baûn sao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vôùi CuaSo copy.jpg, ban haønh leänh [Menu] 
Image  Adjustment  Brightness/Contrast… 
Trong hoäp thoaïi Brightness/Contrast, keùo con 
tröôït Brightness taêng hoaëc giaûm ñoä saùng, keùo 
con tröôït Contrast taêng hoaëc giaûm ñoä neùt. 
 
 
 

 
Vôùi CuaSo copy, ban haønh leänh : 
[Menu] Image  Adjustment 
 Shadows/Highlights… 

Trong hoäp thoaïi Shadows/Highlights, keùo 
con tröôït Shadows taêng hoaëc giaûm ñoä 
saùng cho caùc ñieåm aûnh toái, keùo con 
tröôït Highlights taêng hoaëc giaûm ñoä toái 
cho caùc ñieåm aûnh saùng. 
Quan saùt keát quaû (neân phoùng hình 
100%), leänh Shadows/Highlights cho 
aûnh neùt hôn. Vì theá, ñoùng cöûa soå 
CuaSo.jpg laïi (khoâng löu). 
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ÑIEÀU CHÆNH SAÉC ÑOÄ CHO TÖØNG VUØNG AÛNH 

1. Coâng cuï Burn taêng ñoä toái (ñoä neùt) cho aûnh 
Thanh tuøy choïn cuûa coâng cuï Burn coù caùc thoâng soá sau : 
 
 

Brush : Kích côõ (Master Diameter) vaø ñoä meàm maïi (Hardness) cuûa coï. 
Range : Phaïm vi xöû lyù. Chæ taêng ñoä toái cho caùc ñieåm aûnh toái (Shadows), 

saùng (Highlights) vaø xaåm (Midtones). Thöôøng choïn vuøng Midtones. 
Exposure : Möùc ñoä taùc duïng (cöôøng ñoä). 
Set to enable airbrush capabilities: Söû duïng caùc tính naêng cuûa loaïi coï gioáng 
nhö beùc phun sôn. 

Duøng coâng cuï Burn (Coï meàm Hardness=0%, Range=Midtones, Exposure=20%), 
chænh kích côõ coï vöøa phaûi, queùt nheï vaøo nhöõng vuøng bieân cöûa soå, töôøng gaïch, 
maùi ngoùi. Löu yù, phaûi queùt theo sôù vaät lieäu. 

2. Coâng cuï Dodge taêng ñoä saùng cho aûnh 
 
 
Duøng coâng cuï Dodge (Coï meàm Hardness=0%, Range=Midtones, Exposure=16%), chænh kích côõ coï vöøa 
phaûi, queùt nheï moät hai laàn vaøo taám maøn cöûa. Löu yù, phaûi queùt theo sôù vaûi vaø khoâng queùt nhieàu laàn seõ laøm 
chaùy aûnh. 

3. Coâng cuï Sponge taêng ñoä töôi maøu cho aûnh 
 
 
Thanh tuøy choïn cuûa coâng cuï Burn coù caùc thoâng soá sau : 

Mode : Cheá ñoä taêng (Saturate) hoaëc giaûm (Desaturate) löôïng maøu 
Flow : Toác ñoä taêng giaûm maøu 

Duøng coâng cuï Sponge (Coï meàm Hardness=0%, Mode=Saturate, Flow=20%), chænh kích côõ coï vöøa phaûi, 
queùt vaøo vuøng maøu nhö töôøng, khung cöûa soå, maùi ngoùi vaø ñaëc bieät, queùt treân hoa phong löõ ñeå maøu saéc röïc 
rôõ hôn. 

DUØNG BOÄ LOÏC UNSHARP MASK 

Boä loïc Unsharp Mask laøm saéc neùt aûnh. 
Duøng baûng Navigator, phoùng aûnh ôû tæ leä 100% 
Ban haønh leänh [Menu] Filter  Sharpen   Unsharp 
Mask…  
Trong hoäp thoaïi Unsharp Mask : 

Choïn cheá ñoä Preview 
Baám nuùt + hoaëc - phoùng leân tæ leä 100%  
Ñöa chuoät vaøo vuøng quan saùt, keùo aûnh ñeán vò trí thích hôïp  
Keùo con tröôït Amount, taêng giaûm ñoä töông phaûn yeâu caàu. 
Ñoái vôùi aûnh coù ñoä phaân giaûi cao (lôùn hôn 300dpi), ñoä 
töông phaûn khoaûng 100 - 200%. 
Keùo con tröôït Threshold xuoáng ngöôõng 0 (xöû lyù moïi ñieåm 
aûnh). Ngöôõng laø giôùi haïn xöû lyù. Ñoái vôùi aûnh coù ñoä phaân 
giaûi cao, ngöôõng thöôøng choïn laø 2 ñeán 20. Ñieàu naøy coù 
nghóa laø chæ nhöõng caëp ñieåm aûnh laân caän coù ñoä leäch toâng 
maøu töø 2 ñeán 20 caáp ñoä trôû leân môùi ñöôïc xöû lyù.  
Taêng daàn giaù trò Radius töø 0.3 ñeán 2 vaø quan saùt söï thay ñoåi ñeå quyeát ñònh. 
Ví duï goõ giaù trò 0.5, taét muïc Preview vaø xem so saùnh hình thöïc (ban ñaàu) vôùi keát quaû theå hieän ôû vuøng quan 
saùt. Cuõng coù theå duøng chuoät ñeø vaøo aûnh trong vuøng quan saùt ñeå xem tình traïng ban ñaàu. 
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DUØNG BOÄ LOÏC MAØU 

Ñeå giaû laäp ñoäng taùc gaén theâm kính loïc maøu khi chuïp aûnh, ngöôøi ta duøng leänh : 
[Menu] Image  Adjustment  Photo Filter… 
Trong hoäp thoaïi Photo Filter, choïn maøu cam (Warming Filter (85)) vaø taêng maät ñoä (Density=30%) ñeå coù aùnh 
saùng naéng chieàu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHAÂN BOÁ PHAÏM VI TOÂNG MAØU BAÈNG LEÄNH CURVES 

Leänh Curves laø coâng cuï raát maïnh meõ ñeå caân chænh maøu saéc cuûa aûnh. 
Coù nhieàu caùch thao taùc vôùi leänh Curves. Taùc giaû chæ trình baøy caùch « thoâ thieån , ñôn giaûn vaø cho keát quaû xem 
ñöôïc ». 
Thay vì ban haønh leänh, neân söû duïng lôùp ñieàu chænh do tính linh hoaït so vôùi leänh : 

Thoâng soá ñöôïc giöõ nguyeân traïng, coù theå xem vaø ñieàu chænh laïi. 
Coù theå taét lôùp hoaëc duøng maët naï ñeå haïn cheá hieäu löïc taùc duïng. 

Thao taùc cuõng töông töï nhö leänh. Tuy nhieân, lôùp ñieàu chænh taùc duïng ñeán hình trong taát caû caùc lôùp phía döôùi 
(khaùc vôùi leänh chæ taùc duïng ñeán lôùp hieän haønh). 
1. Môû taäp tin CoupleLake.jpg vaø taïo phieân baûn xöû lyù 

2. Xaùc ñònh ñieåm toái nhaát vaø saùng nhaát treân aûnh 
Trong baûng ñieàu khieån Layers, baám nuùt Create new fill or adjustment layer, taïo 
lôùp ñieàu chænh Threshold 1 
Trong hoäp thoaïi Threshold, keùo con tröôït sang traùi cho tôùi khi aûnh chæ coøn vaøi 
veát ñen (ôû phaàn aûnh nhaân vaät chính). Baám OK. 
Duøng coâng cuï ñaùnh daáu Color Sampler vôùi thoâng soá 1 ñieåm maøu Sample 
Size=Point Sample, chaám vaøo ñieåm ñen treân hình. (Ñaây laø ñieåm toái nhaát, ñöôïc 
ñaùnh daáu baèng voøng troøn soá 1). 
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Nhaép ñuùp vaøo bieåu töôïng lôùp Threshold 1. 
Trong hoäp thoaïi Threshold, keùo con tröôït sang phaûi cho tôùi khi 
aûnh chæ coøn vaøi veát traéng (ôû phaàn aûnh nhaân vaät chính). Baám 
OK. 
Duøng coâng cuï Color Sampler, chaám vaøo ñieåm traéng treân hình. 
(Ñaây laø ñieåm saùng nhaát, ñaùnh daáu baèng voøng troøn soá 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trong baûng Layers, baám vaøo gioû raùc (Delete layer) ñeå xoùa lôùp 
Threshold 1. Treân aûnh coøn laïi 2 voøng troøn ñaùnh daáu 1 vaø 2. 
Thoâng soá maøu cuûa 2 ñieåm ñaùnh daáu ñöôïc theå hieän ôû baûng 
ñieàu khieån Info. 

3. Caân chænh maøu saéc baèng lôùp ñieàu chænh Curves 
Trong baûng ñieàu khieån Layers, baám nuùt Create new fill or 
adjustment layer, taïo lôùp ñieàu chænh Curves 1 
Trong hoäp thoaïi 
Curves :  
Baám nuùt Curve Display 
Option ñeå môû roäng hoäp 
thoaïi. 
Khoâng choïn Channel 
Overlays ñeå boû, khoâng 
hieån thò caùc ñöôøng cong 
Curve cuûa keânh thaønh 
phaàn. 
Baám caây laáy maãu 
Sample in image to set 
black point vaø baám vaøo 
taâm voøng troøn 1 (Maøu 
taïi ñieåm 1 trôû thaønh 
caáp ñoä toái nhaát 0). 
Ñöa chuoät vaøo giöõa 
ñöôøng Curve, keùo leân 
hoaëc keùo xuoáng ñeå aûnh 
saùng hôn hay toái hôn. 
Baám caây laáy maãu 
Sample in image to set 
white point vaø baám vaøo 
taâm voøng troøn 2 (Maøu 
taïi ñieåm 2 trôû thaønh 
caáp ñoä saùng nhaát 255). 

Keát quaû 
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Ñöa chuoät vaøo giöõa 
ñöôøng Curve, keùo 
leân hoaëc keùo 
xuoáng ñeå aûnh 
saùng hôn hay toái 
hôn. 
Baám nuùt OK. 
Baám nuùt Clear treân 
thanh Tuøy choïn ñeå 
xoùa voøng troøn 
maãu. 
Tröôøng hôïp muoán 
ñieàu chænh laïi, chæ 
caàn nhaép ñuùp vaøo 
bieåu töôïng lôùp 
Curves 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAÂN BAÈNG MAØU SAÉC 

Khi chuïp aûnh, tuøy loaïi maùy, thöôøng xaûy ra hieän töôïng leäch maøu. Thaønh phaàn maøu naøo ñoù quaù nhieàu, ví duï 
xanh quaù,  vaø goïi laø maát caân baèng maøu (Color cast).  
Coù theå duøng leänh Auto Color, Color Balance hoaëc Variations ñeå khöû hieän töôïng maát caân baèng maøu. 
1. Môû taäp tin Xanh.jpg vaø taïo phieân baûn ñeå xöû lyù. 
2. Trong baûng ñieàu khieån Layers, baám nuùt Create new fill or adjustment 

layer, taïo lôùp ñieàu chænh Color balance 1. 
3. Hoäp thoaïi Color Balance theå 

hieän 3 caëp maøu ñoái öùng nhau : 
Cyan-Red (Xanh lam-Ñoû), 
Magenta-Green (Caùnh sen-
Xanh luïc) vaø yellow-Blue 
(Vaøng-Xanh döông). 
Khi keùo thanh tröôït veà höôùng 
maøu naøo ñoù, ví duï ñoû, coù 
nghóa laø taêng maøu ñoû vaø ñoàng 
thôøi giaûm maøu xanh lam (maøu 
ñoái öùng). 

Choïn vuøng xöû lyù Midtones (xaåm). 
Keùo thanh tröôït taêng maøu ñoû, xanh döông vaø vaøng. 
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ÑOÅI MAØU 

1. Môû taäp tin MauMat.jpg vaø taïo phieân baûn ñeå xöû lyù. 
2. Duøng coâng cuï Lasso (Add to selection, 

Feather=0px, Anti-Alias) veõ vuøng choïn con ngöôi 
hai maét 

3. Trong baûng ñieàu khieån Layers, baám nuùt Create 
new fill or adjustment layer, taïo lôùp ñieàu chænh 
Hue/Saturation 1. 

4. Trong hoäp thoaïi Hue/Saturation : 
Ñaùnh daáu Colorize 
Keùo con tröôït Hue (maøu thuaàn), choïn maøu cho maét. Ví duï 
xanh. 
Keùo con tröôït Saturation (löôïng maøu), taêng löôïng maøu. 
Keùo con tröôït Lightness (aùnh saùng), taêng ñoä saùng. 
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PHUØ HÔÏP MAØU 

Khi gheùp töøng boä phaän hình, phaûi löu yù vaán ñeà phuø hôïp maøu. Baøi taäp gheùp khuoân maët chaøng trai vaøo coâ gaùi 
vôùi maøu da khaùc nhau laø moät ví duï. 
1. Môû taäp tin CoGai.jpg vaø taïo phieân baûn ñeå xöû lyù. 
2. Môû taäp tin ChangTrai.jpg. 

Duøng coâng cuï Move di chuyeån chaøng trai vaøo taäp tin 
Cogai.jpg. 
Ñoùng taäp tin goác laïi. 

3. Boá trí hình aûnh. 
Khuoân maët chaøng trai lôùn hôn coâ gaùi, caàn phaûi thu nhoû 
laïi. Ñoàng thôøi quay aûnh chaøng trai sao cho maét vaø 
mieäng 2 hình truøng nhau. 
Ñeå coù theå quan saùt caû 2 hình khi boá trí, chænh thoâng 
soá ñoä trong suoát cuûa lôùp Layer 1 coøn khoaûng 60%. 
Ban haønh leänh [Menu] Edit  Free Transform… 

Ñöa chuoät vaøo giöõa khung, keùo di chuyeån hình chaøng trai. 
Ñöa chuoät ñeán bieân khung (chuoät coù daïng muõi teân 2 ñaàu) 
keùo ñeå thu nhoû khuoân maët  
Ñöa chuoät ra ngoaøi khung (chuoät coù daïng muõi teân cong), 
xoay nghieâng aûnh. 
Phoái hôïp 3 thao taùc treân ñeå boá trí hình chaøng trai khôùp vôùi 
maët coâ gaùi. 
Nhaán phím Enter khi hoaøn taát. 

Ñieàu chænh laïi thoâng soá Fill=100%. 
4. Thay ñoåi maøu da chaøng trai. 

Duøng coâng cuï Lasso, khoanh vuøng 
maët chaøng trai. 
Ban haønh leänh [Menu] Image 
 Adjustment  Match Color… 

Trong hoäp thoaïi Match Color : 
Choïn Use Selection in Source 
to Caculate Colors (Duøng vuøng 
choïn ôû nguoàn ñeå tính toaùn 
maøu saéc). 
Choïn Use Selection in 
Target to Caculate 
Adjustment (Duøng vuøng 
choïn ôû ñích ñeå tính 
toaùn caân chænh maøu). 
Choïn taäp tin nguoàn 
Source=CoGai copy. 
Choïn lôùp chöùa maøu saéc 
nguoàn 
Layer=Background. 
Taêng giaûm möùc ñoä ñieàu 
chænh maøu baèng con 
tröôït Fade. 

Maøu da cuûa chaøng trai thay ñoåi khôùp vôùi maøu da coâ gaùi. 
5. Xoùa nhöõng phaàn beân ngoaøi khuoân maët chaøng trai. 

Ñeå xoùa aûnh, coù theå duøng coâng cuï taåy Eraser. Tuy nhieân, Ps coù moät phöông tieän che, goïi laø maët naï (Mask) 
raát thuaän tieän. 
Taïi baûng Layers, baám nuùt Add layer mask. 
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Beân caïnh bieåu töôïng 
Layer 1, xuaát hieän 
moät bieåu töôïng 
khaùc, coù maøu ñen 
traéng. Maøu traéng coù 
hình daïng vuøng 
choïn. Ñoù laø maët naï 
lôùp. 
Treân hình veõ, phaàn 
toùc tai chaøng trai 
bieán maát. Ñoù laø do 
maët naï ñaõ che 
(phaàn maøu ñen), chæ 
cho hieån thò khuoân 
maët (phaàn maøu 
traéng). 
Duøng chuoät baám 
nheï vaøo bieåu töôïng 
maët naï. 
Baám coâng cuï Default 
Foreground and 
Background Colors 
ñeå coù maøu ñen. 
Duøng coâng cuï 
Brush, coï meàm 
Hardness=0%, 
cöôøng ñoä nhoû 
Opacity=18%, chænh 
kích côõ coï vöøa phaûi, 
toâ phaàn vieàn khuoân 
maët vaø toùc sao cho 
phaàn gheùp töï nhieân. 
Tröôøng hôïp toâ loá, baám coâng cuï 
Switch Foreground and 
Background Colors ñeå coù maøu 
traéng vaø toâ laïi. Löu yù raèng, toâ ñen 
laø che (gioáng nhö taïm thôøi xoùa) 
vaø toâ traéng laø cho hieån thò. 
Roõ raøng, duøng maët naï lôùp thuaän 
tieän vaø linh hoaït hôn nhieàu so vôùi 
coâng cuï taåy xoùa Eraser. 

 
 
 
 



MAËT NAÏ 

 
Maët naï nhö moät taám voan ñeå che khoâng cho hieån thò moät phaàn hình aûnh. 

Thoâng qua baøi thöïc haønh Caân chænh aûnh phong caûnh, ngöôøi hoïc seõ bieát caùch: 
1. Taïo vuøng choïn baèng maët naï taïm 
2. Taïo vaø ñieàu chænh maët naï lôùp 
3. Löu vuøng choïn thaønh keânh an pha 
4. Thay ñoåi maøu saéc baèng leänh Levels 
5. Môû roäng kích thöôùc aûnh 

Chaát lieäu baøi taäp laø taäp tin MatNa.jpg.  
Ngöôøi hoïc seõ söû duïng maët naï vaø leänh Levels ñeå caân chænh maøu saéc cho taám aûnh phong caûnh chuïp trong ñieàu 
kieän kyõ thuaät khoâng toát. 

CHUAÅN BÒ 

Môû taäp tin MatNa.jpg, taïo baûn sao vaø ñoùng taäp tin goác laïi. 

TAÏO VUØNG CHOÏN BAÈNG MAËT NAÏ TAÏM 

Taïo vuøng choïn ñeå thay ñoåi maøu saéc cho baàu trôøi. 
Baám coâng cuï Edit in Quick Mask Mode, chuyeån 
sang cheá ñoä Quick Mask. 
ÔÛ cheá ñoä Quick Mask, hình aûnh seõ bò phuû moät lôùp 
voan moûng trong suoát (chöa thaáy ñöôïc !) goïi laø 
maët naï taïm.  
Moïi thao taùc veõ vôøi taåy xoùa chæ taùc ñoäng tôùi maët naï 
taïm chöù khoâng aûnh höôûng gì ñeán hình aûnh. 
Baám coâng cuï Default Foreground and Background 
Colors ñeå chuyeån maøu thaønh ñen traéng. 
 
 
 
Duøng coâng cuï Brush (Kích thöôùc coï Master 
Diameter=50px, Coï meàm Hardness=0%, Cheá ñoä 
hoøa maøu bình thöôøng Mode=Normal, Cöôøng ñoä 
Opacity=100%, Toác ñoä veõ Flow=50%) toâ veõ vieàn 
quanh baàu trôøi. 
Duøng coâng cuï Paint Bucket (Maøu toâ laø maøu 
Foreground, Cheá ñoä hoøa maøu bình thöôøng 
Mode=Normal, Cöôøng ñoä Opacity=100%, 
Tolerance=32, Anti-Alias, Contiguous, All 
Layers) baám vaøo phía trong ñeå toâ phuû maøu. 
 
      
Maøu hoàng treân maët naï taïm theå hieän phaàn voan 
seõ che hình aûnh. Thöïc ra, ñoù laø maøu ñen. Nhöng 
ñeå coù theå quan saùt ñöôïc hình aûnh beân döôùi, Ps 
duøng maøu hoàng nhaït. 
Coù theå duøng maøu thay theá khaùc, baèng caùch nhaép 
ñuùp vaøo coâng cuï Edit in Quick Mask Mode vaø 
choïn maøu trong hoäp thoaïi Quick Mask Options. 
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Coøn moät soá choã chöa ñöôïc toâ. Coù theå duøng coï ñeå toâ tieáp. Tuy 
nhieân, haõy thöû tìm hieåu veà keânh. 
Baûng ñieàu khieån Channels quaûn lyù caùc thoâng tin veà maøu saéc vaø 
vuøng choïn. Ñoù laø keânh maøu toång hôïp RGB, keânh maøu thaønh phaàn 
Red, Green vaø Blue, keânh maøu ñoám (Spot colors) vaø keânh an pha, 
löu tröõ caùc vuøng choïn. 
Maët naï taïm, taïm thôøi theå hieän trong baûng Channels. 
Taét bieåu töôïng con maét ôû keâng toång hôïp RGB, maët naï taïm seõ theå 
hieän ñuùng baûn chaát ñen traéng (ñen laø che, traéng laø khoâng che). 
Duøng coï toâ maøu ñen tieáp vaøo phaàn coøn thieáu. 
(Chuù yù maøu toâ laø ñen, khoâng duøng maøu xaùm). 
Sau khi toâ xong, baám choïn laïi keânh toång hôïp 
RGB. Vaø chuyeån sang baûng ñieàu khieån Layers. 
Baám coâng cuï Edit in Standard Mode, chuyeån sang 
cheá ñoä bình thöôøng. 
Luùc naøy, maøu traéng treân maët naï taïm trôû thaønh 
vuøng choïn. Vaø trong baûng Channels cuõng khoâng 
coøn keânh Quick Mask nöõa.  
Baám nuùt Save selection as channel löu vuøng choïn 
thaønh keânh Alpha 1.  
Sau naøy, muoán söû duïng laïi vuøng choïn ñaõ löu, chæ 
caàn ban haønh leänh [Menu] Select  Load 
Selection... vaø choïn teân keânh töông öùng. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ñaûo vuøng choïn baèng leänh [Menu] Select  Inverse 
Nhö vaäy, coù theå taïo vuøng choïn baèng caùch thöùc toâ 
maøu theo trình töï sau : 

1. Chuyeån sang cheá ñoä Quick Mask. 
2. Duøng coï toâ maøu ñen vuøng ñònh choïn. 
3. Chuyeån sang cheá ñoä bình thöôøng. 
4. Ñaûo vuøng choïn. 

Hôn nöõa, phöông thöùc naøy cho pheùp choïn vuøng 
« meàm » theo nghóa « choïn moät phaàn. 
Nhö ñaõ bieát, vôùi maët naï, toâ ñen ñeå che, toâ maøu traéng laø cho hieån thò. Nhö vaäy, toâ maøu xaùm (duøng coï meàm, hoaëc 
giaûm cöôøng ñoä Opacity, hoaëc toâ maøu chuyeån) seõ chæ che « hi hí ». Khi chuyeån thaønh vuøng choïn, phaàn che « nöûa 
kín nöûa hôû » naøy seõ trôû thaønh vuøng choïn meàm. 
Vuøng choïn meàm raát thích hôïp trong baøi naøy, ñeå taïo söï chuyeån maøu töï nhieân giöõa baàu trôøi vaø maët ñaát caây coû. 
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CAÂN CHÆNH MAØU BAÀU TRÔØI 

Trong baûng ñieàu khieån Layers, baám nuùt Create new fill or adjustment layer, taïo lôùp ñieàu chænh Levels 1 
  

 

 

 

 

 

 

 

Trong hoäp thoaïi Levels, choïn töøng 
keânh maøu thaønh phaàn vaø keùo con 
tröôït ñen vaø traéng ñeán vò trí coù 
ñieåm aûnh ñeå phaân boá laïi phaïm vi 
toâng maøu. 

Choïn laïi töøng keânh maøu thaønh 
phaàn, keùo con tröôït xaùm veà phía 
phaûi hoaëc traùi ñeå giaûm hoaëc taêng 
thaønh phaàn maøu. 

Vôùi baàu trôøi xanh trong, caàn giaûm 
maøu ñoû, taêng moät ít xanh luïc vaø 
taêng maïnh xanh döông. 

Trôû laïi keânh toång hôïp, keùo con tröôït 
xaùm sang traùi hoaëc phaûi ñeå taêng 
hoaëc giaûm ñoä saùng. 

Lôùp ñieàu chænh Levels 1 caân chænh 
maøu saéc baàu trôøi trong xanh. Thöïc 
ra, lôùp ñieàu chænh coù taùc duïng ñeán 
toaøn boä hình aûnh töø baàu trôøi ñeán 
maët nöôùc. Tuy nhieân, nhôø maët naï 
che chaén, lôùp ñieàu chænh Levels 1 
chæ taùc duïng ñeán baàu trôøi. 

Maët naï gaén vaøo lôùp ñöôïc goïi laø maët 
naï lôùp (Layer Mask). 

Khi taïo lôùp ñieàu chænh seõ töï ñoäng 
coù theâm maët naï lôùp. 

 

 

 

 

Muoán taïo maët naï lôùp, choïn lôùp vaø baám nuùt Add layer 
mask. Muoán che hoaëc hieån thò, baám nheï bieåu töôïng maët 
naï, roài duøng coï toâ maøu ñen (che) hoaëc traéng (hieån thò). 

Maët naï lôùp 
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CAÂN CHÆNH MAØU MAËT NÖÔÙC 

Choïn laïi lôùp Background. 
Taïo vuøng choïn maët nöôùc vaø caân chænh maøu xanh ñaäm hôn töông töï nhö vôùi baàu trôøi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAÂN CHÆNH MAØU RÖØNG CAÂY 

Keát hôïp vuøng choïn ñaõ löu thaønh keânh Alpha 1 vaø maët naï lôùp 
Levels 2 ñeå taïo vuøng choïn röøng caây. 
Ban haønh leänh [Menu] Select  Load Selection... vaø choïn teân keânh Alpha 1. 
Choïn lôùp Levels 2. 
Ban haønh leänh [Menu] 
Select  Load 
Selection...  
Trong hoäp thoaïi Load 
Selection, choïn teân keânh laø 
Levels 2 Mask vaø ñaùnh daáu 
vaøo muïc Subtract from 
Selection (tröø ñi) ñeå keát hôïp 
vôùi vuøng choïn tröôùc taïo 
thaønh vuøng choïn bao quanh 
röøng caây. 
Choïn lôùp Background. 
Taïo lôùp ñieàu chænh Levels 
3, vaø caân chænh thaønh maøu 
xanh caây laù. (Giaûm maøu 
ñoû, taêng maïnh xanh luïc vaø 
giaûm moät ít xanh döông). 
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CAÂN CHÆNH MAØU CAÙC MAÙI NHAØ 

Choïn laïi lôùp Background. 
Chuyeån sang cheá ñoä Quick mask. 
Duøng coâng cuï Brush (Kích thöôùc coï Master Diameter=6px, Coï 
beùn Hardness=75%, Cheá ñoä hoøa maøu bình thöôøng 
Mode=Normal, Cöôøng ñoä Opacity=100%, Toác ñoä veõ Flow=50%) 
toâ leân caùc maùi nhaø. 
Chuyeån sang cheá ñoä Standard. 
Ñaûo vuøng choïn. 
Taïo lôùp ñieàu chænh Levels 4 vaø caân chænh maøu ngoùi baèng caùch 
taêng maøu ñoû, giaûm xanh luïc vaø xanh döông. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÑIEÀU CHÆNH LAÏI HÌNH AÛNH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do vieäc choïn vuøng chöa chính xaùc neân maøu saéc cuûa aûnh coøn chöa hôïp lyù, coù nhöõng veät maøu choûi : 
1. Vuøng giaùp giöõa caây coû vaø baàu trôøi coù nhöõng veät traéng, moät soá caây laø coøn ñen chöa xanh töôi. 
2. Vuøng boùng caây laù treân maët nöôùc phaûi hôi xanh. 
3. Bieân hình coøn nhöõng veät maøu choûi 

1 1 
1 

2 

3 

3 
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Ñeå khaéc phuïc, chæ caàn toâ laïi maët naï lôùp Levels 3 vôùi löu yù laø : Toâ maøu ñen laø che, khoâng cho lôùp ñieàu chænh 
taùc duïng vaøo hình vaø toâ maøu traéng laø cho  lôùp ñieàu chænh taùc ñoäng.  
Choïn lôùp Levels 3 vaø baám nheï vaøo bieåu 
töôïng maët naï lôùp. 
Duøng coï toâ ñen hoaëc traéng vaøo vò trí loãi. 
Cuï theå : 
Vuøng 1 : Duøng coï meàm (Hardness=0%, 
Opacity=20%), kích thöôùc coï thaät nhoû, toâ 
ñen vaøo caùc vò trí coù maøu traéng vaø toâ 
traéng vaøo vò trí caây laù xanh ñen. 
Vuøng 2 : Duøng coï meàm (Hardness=0%, 
Opacity=10%), kích thöôùc coï töông ñoái 
lôùn, toâ traéng vaøo boùng caây treân maët 
nöôùc. 
Vuøng 3 : Duøng coï beùn (Hardness=75%, 
Opacity=100%), kích thöôùc coï töông ñoái 
lôùn, toâ ñen vaøo caùc veät maøu choûi. 

TAÏO KHUNG 

Caûnh soâng nöôùc caàn khoaùng ñaõng khoâng gian roäng raõi. Ngöôïc laïi khung laøm cho hình trôû neân chaät heïp. Vì 
theá, phaûi choïn daïng khung ñeå khoâng laøm maát ñi khoâng gian cuûa aûnh. 
1. Môû roäng aûnh 
Nhaép ñuùp vaøo lôùp Background 
chuyeån thaønh lôùp bình thöôøng 
Layer 0. 
Taïo lôùp môùi Layer 1 vaø keùo 
xuoáng döôùi Layer 0. 
Ban haønh leänh [Menu] Image 
 Canvas Size... ñeå môû roäng 

kích thöôùc aûnh. 
Trong hoäp thoaïi Canvas Size,  

Ñaùnh daáu Relative (töông 
ñoái), ñeå ghi löôïng taêng 
giaûm. 
Choïn ñôn vò cm vaø goõ 2 
trong oâ beà roäng Width vaø 
chieàu cao Height (taêng 
theâm moãi phía 1cm) 
Baám OK 

2. Toâ neàn ñen 
Baám coâng cuï Default 
Foreground and Background 
Colors chuyeån sang maøu ñen 
traéng. 
Ban haønh leänh [Menu] Edit  Fill...  
3. Keû chæ traéng 
Choïn lôùp Layer 0 
Ban haønh leänh [Menu] Edit  Stroke... 
Trong hoäp thoaïi Stroke, goõ beà daøy neùt 
Width=4px, maøu traéng (Color) vaø vò trí ôû giöõa 

Center. 
 

Kích thöôùc aûnh ñöôïc môû 
roäng theo 8 phöông. Neáu 
chæ muoán môû roäng theo 
phöông naøo ñoù, baám vaøo 
muõi teân ñoái dieän 
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Keát quaû : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUØNG MAËT NAÏ LÔÙP ÑEÅ GHEÙP HÌNH CHÌM 

1. Môû taäp tin Ghephinh.jpg, taïo baûn sao vaø ñoùng taäp tin goác laïi. 
2. Taùch hình coâ gaùi 

Duøng coâng cuï Rectangular Marquee veõ hình chöõ nhaät quanh coâ gaùi. 
Duøng coâng cuï Magic Wand (Cheá ñoä tröø Subtract from selection, Tolerance=10, 

Anti-Alias, Contiguous, Sample All Layers) baám vaøo maøu traéng, taïo vuøng 
choïn hình coâ gaùi. 
Ban haønh leänh [Menu] Layer  New  Layer via Copy 
sao cheùp vuøng choïn thaønh lôùp môùi Layer 1 
Duøng coâng cuï Move di chuyeån hình coâ gaùi vaøo giöõa röøng thoâng. 
Duøng coâng cuï Crop, baám nuùt Clear ôû thanh tuøy choïn vaø keùo xeùn laïi hình. 

3. Taïo maët naï lôùp 
Taïi lôùp Layer 1 baám nuùt Add layer mask 
taïo maët naï lôùp. 
Nhaép nheï vaøo bieåu töôïng maët naï lôùp. 
Baám coâng cuï Default Foreground and 
Background Colors chuyeån sang maøu 
traéng ñen.. 
Duøng coâng cuï Gradient (Maøu Foreground to Background, Kieåu Linear 
Gradient, Mode=Normal, Opacity=100%, Reverse, Dither, 

Transparency) keùo töø traùn xuoáng thaân mình ñeå toâ maët naï töø traéng 
chuyeån daàn xuoáng ñen ; che daàn aûnh taïo caûm giaùc coâ gaùi löõng lô trong 
caùnh röøng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SÖÛA AÛNH 

 
Khi söûa loãi aûnh, ngoaøi vieäc söû duïng thoâng thaïo caùc coâng cuï, coøn ñoøi hoûi söï tæ mæ caån 
thaän. 

Thoâng qua baøi thöïc haønh Phuïc hoài aûnh cuõ, ngöôøi hoïc seõ bieát caùch: 
1. Söûa loãi aûnh baèng caùc coâng cuï Healing, Stamp, Taïo vuøng choïn baèng maët naï taïm 
2. Taïo maãu aûnh (Pattern) 
3. Chænh söûa hình baèng leänh Liquify 
4. Laøm mòn da 
5. Chuyeån aûnh ñen traéng thaønh hình maøu 
6. Taïo khung baèng baûng ñieàu khieån Action 

Chaát lieäu baøi taäp laø taäp tin AnhTho.jpg.  
Ngöôøi hoïc seõ söû duïng caùc coâng cuï söûa aûnh vaø caân chænh maøu saéc ñeå phuïc hoài aûnh cuõ thaønh aûnh maøu. 

CHUAÅN BÒ 

Tröôùc heát, thöû söû duïng caùc coâng cuï söûa loãi thoâng qua caùc baøi taäp nhoû : 
1. Vaù aûnh bò raùch vaø xoùa phaàn nöôùc gôïn soùng sau ñuoâi taøu lôùn 

Môû taäp tin DuaThuyen.jpg, taïo baûn sao vaø ñoùng taäp tin goác laïi. 
Clone Stamp 
Coâng cuï Clone Stamp nhaân baûn vuøng aûnh toát (maãu) ñeå vaù vaøo phaàn aûnh hoûng. 
Thanh Tuøy choïn coù theâm caùc nuùt ñaëc bieät sau : 

Aligned : Neáu choïn, khi toâ vaù aûnh, Ps seõ duøng phaàn tieáp theo cuûa aûnh maãu. Neáu khoâng choïn, khi boû 
chuoät roài toâ tieáp, Ps seõ baét ñaàu laïi töø ñaàu aûnh maãu. 
Sample : AÛnh maãu ñöôïc laáy trong lôùp hieän haønh (Current Layer), töø lôùp hieän haønh xuoáng (Current & 
Below) hoaëc trong moïi lôùp (All Layers). 
Turn on to ignore adjustment layers when cloning : Khi choïn maãu trong nhieàu lôùp, neáu choïn nuùt naøy, Ps 
seõ boû qua caùc lôùp ñieàu chænh. 
 
 

Baám coâng cuï Clone Stamp (Hardness=0%,ï Master 
Diameter=21px, Mode=Normal, Opacity=100%, 
Flow=100%, Aligned, Sample=Current Layer) 
Nhaán phím Alt, con chuoät coù daïng daáu thaäp 2 voøng 
troøn, vaø nhaép vaøo goùc treân beân traùi vuøng aûnh maãu 
Ñöa chuoät vaøo phaàn aûnh raùch vaø toâ. Trong khi toâ, taïi 
phaàn aûnh maãu coù bieåu töôïng chöõ thaäp di chuyeån theo. 
Ñieåm aûnh taïi chöõ thaäp seõ ñöôïc nhaân baûn vaù vaøo ñieåm 
aûnh ñang toâ. 
Taïo maãu aûnh (Pattern) löu vaøo thö vieän 
Duøng coâng cuï Rectangular Marquee, khoanh vuøng seõ 
laáy laøm maãu aûnh. Ví duï maët nöôùc trong hình beân.  
Ban haønh leänh [Menu] Edit  Define Pattern... 
Trong hoäp thoaïi Pattern name, ñaët teân maãu, ví duï Mat 
nuoc vaø baám OK. 
Nhaán 
phím 
Ctrl+D boû 
vuøng 
choïn. 
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Coù theå taïo maãu aûnh coù bieán ñoåi so vôùi aûnh goác baèng leänh [Menu] Filter  Pattern Maker… 
Trong hoäp thoaïi Pattern Maker: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pattern Stamp 
Coâng cuï Pattern Stamp duøng maãu aûnh trong thö vieän ñeå vaù 
vaøo phaàn aûnh hoûng. 
Thanh Tuøy choïn coù theâm caùc nuùt ñaëc bieät sau : 

Click to open Pattern Picker : Thö vieän maãu aûnh 
Impressionist : Chaám nheï vaøo maãu aûnh taïo hieäu öùng 

aán töôïng  
 
 
 
Duøng coâng cuï Pattern Stamp (Hardness=0%,ï Master 
Diameter=21px, Mode=Normal, Opacity=100%, 
Flow=100%, Aligned, Impressionist), choïn maãu 
aûnh mat nuoc vöøa taïo vaø toâ vaøo veät soùng ôû ñuoâi taøu 
lôùn. 

2. Xoùa caùc veát ñuïc treân ñaù 
Môû taäp tin LeoNui.jpg, taïo baûn sao vaø ñoùng taäp tin goác laïi. 

Spot Healing Brush 
Coâng cuï Spot Healing Brush hoøa troän aûnh trong phaïm vi voøng troøn baèng kích côõ coï ñeå xoùa caùc ñieåm aûnh 
coù maøu saéc khaùc bieät nhieàu (loãi). Coâng cuï naøy thíc hôïp cho vieäc xöû lyù caùc veát dô nhoû, taåy muïn, … 
Thanh Tuøy choïn coù theâm caùc nuùt ñaëc bieät sau : 
 

 Duøng coâng cuï Rectangular Marquee 
khoanh vuøng seõ laáy laøm maãu aûnh  Baám nuùt Generate vaø vaøi laàn nuùt 

Generate Again 

 Baám nuùt Save, löu maãu aûnh 
Vaø Ñaët teân maãu 

Baám nuùt Cancel ñoùng hoäp thoaïi 

 Duyeät qua caùc maãu vöøa taïo 
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Proximity : Hoøa troän caùc ñieåm aûnh ôû bieân voøng 
troøn 
Create Texture : Hoøa troän taát caû caùc ñieåm aûnh 
trong voøng troøn 
Sample All Layers : Neáu choïn, seõ laáy maãu treân 
taát caû caùc lôùp 

Duøng coâng cuï Spot Healing Brush (Hardness=0%,ï 
Mode=Normal, Type= Create Texture, Sample All 
Layers), chænh côõ coï lôùn hôn moät ít vaø baám vaøo veát 
ñuïc treân ñaù. 

Healing Brush 
Coâng cuï Healing Brush coù taùc duïng töông töï Clone Stamp hoaëc Pattern Stamp, nhöng theâm phaàn hoøa troän 
aûnh maãu vôùi aûnh goác ñeå ra keát quaû töï nhieân hôn. 
Thanh Tuøy choïn coù theâm caùc nuùt ñaëc bieät sau : 
 
 

Sampled : Laáy phaàn aûnh maãu ñeå hoøa troän (töông töï 
Clone Stamp) 
Pattern : Laáy maãu aûnh trong thö vieän ñeå hoøa troän 
(töông töï Pattern Stamp) 

Duøng coâng cuï Healing Brush (Master Diameter=20px, 
Hardness=0%,ï Mode=Normal, Type= Create Texture, 

Sample All Layers). 
Nhaán phím Alt, con chuoät coù daïng daáu thaäp 2 voøng troøn, 
vaø nhaép vaøo vò trí beân treân chöõ DJ (nôi coù maøu töông töï) 
Ñöa chuoät toâ chöõ DJ. Trong khi toâ, taïi phaàn aûnh maãu coù bieåu töôïng chöõ thaäp di chuyeån theo. Ñieåm aûnh taïi 
chöõ thaäp seõ ñöôïc duøng ñeå hoøa troän vôùi ñieåm aûnh ñang toâ. 

Patch 
Coâng cuï Patch vaù 1 vuøng baèng maãu aûnh ñöôïc chæ ñònh. Khi vaù, Ps thöïc hieän vieäc hoøa troän maøu cho töï 
nhieân. 
Ngoaøi 4 nuùt phoái hôïp vuøng choïn New selection, Add to selection, Subtract from selection vaø Intersect with 
selection, Thanh Tuøy choïn coù theâm caùc nuùt ñaëc bieät sau : 
 
 

Source : Veõ vuøng caàn vaù roài môùi chæ ñònh maãu vaù 
Destination : Veõ vuøng maãu roài môùi chæ ñònh phaàn vaù 
Transparent : Neáu choïn, duøng luoân phaàn trong suoát 
laøm maãu vaù 
Use Pattern : Laáy maãu aûnh trong thö vieän ñeå vaù 

Duøng coâng cuï Patch (New selection, Patch= Source, Transparent). 
Veõ vuøng choïn quanh veát ñuïc (veõ nhoû thoâi !) 
Ñöa chuoät vaøo giöõa vuøng choïn, keùo ñeán vò trí coù maøu saéc thích hôïp. 
Löu yù, khi keùo, phaûi quan saùt taïi vuøng coù veát ñuïc xem maøu saéc ñaép 
vaøo coù ñaït hay chöa roài môùi boû chuoät ra. 

3. Xöû lyù hieän töôïng maét ñoû 
Môû taäp tin MatDo.jpg, taïo baûn sao vaø ñoùng taäp tin goác laïi. 
Baám coâng cuï Red Eye  
Chænh thoâng soá Pupil Size (phaïm vi taùc ñoäng cuûa coâng cuï treân troøng 
maét) vaø Darken Amount (löôïng maøu toái) treân thanh Tuøy choïn. 
Ñöa chuoät vaøo giöõa maét vaø nhaép 
Xem keát quaû, neáu chöa ñaït, phuïc hoài laïi, chænh thoâng soá vaø nhaép laïi 
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CHUAÅN BÒ PHUÏC HOÀI AÛNH CUÕ 

Môû taäp tin AnhTho.jpg, taïo baûn sao vaø ñoùng taäp 
tin goác laïi. 
Ban haønh leänh [Menu] Image   Adjustment 
 Desaturate boû caùc thoâng tin maøu, bieán aûnh 

thaønh ñen traéng. 
Ban haønh leänh [Menu] Image   Adjustment 
 Curves.. phaân boá laïi phaïm vi toâng maøu. 

Baám coâng cuï Default Foreground and Background 
Colors ñeå chuyeån sang maøu maëc ñònh ñen traéng. 
Duøng coâng cuï taåy Eraser (coï meàm, cöôøng ñoä 
Opacity=100%) xoùa caùc veát dô beân ngoaøi aûnh. 
Ban haønh leänh [Menu] Image   
Adjustment  Shadows/Highlights… 
laøm toái caùc ñieåm aûnh saùng. 

XOÙA CAÙC ÑOÁM TRAÉNG & VEÁT DÔ 

1. Duøng coâng cuï Spot Healing Brush taåy caùc 
ñoám traéng nhoû.  
ÔÛ thanh Tuøy choïn, choïn Type= Proximity 
Match 
Khi thao taùc, phaûi phoùng lôùn hình vaø baät 
saün baûng ñieàu khieån History ñeå phuïc hoài 
ngay sau moãi thao taùc khoâng ñaït yeâu caàu. 

2. Duøng tieáp coâng cuï 
Patch vaù caùc ñoám traéng 
lôùn vaø veát dô.  
ÔÛ thanh Tuøy choïn, choïn 
New selection vaø 
Patch= Source 
Caån troïng vaø tæ mó vaù 
töøng vuøng nhoû. 

3. Duøng coâng cuï Healing 
Brush laøm toái caùc vuøng 
quaù saùng ôû traùn, goø 
maù, soùng muõi, treân vaø 
döôùi moâi.  
ÔÛ thanh Tuøy choïn, choïn cheá ñoä hoøa maøu 
Mode=Darken vaø Source= Sampled 
Caån thaän choïn vuøng maãu töông ñoái xaåm ñeàu. 

4. Duøng laïi coâng cuï Patch vaù caùc ñoám traéng cho tôùi 
khi laøn da treân khuoân maët trôû neân ñeàu maøu. 
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LAØM NEÙT AÛNH 

1. Duøng coâng cuï Burn laøm toái toùc, Loâng maøy, 
loâng mi, moâi, aùo vaø neùt bieân khuoân maët. 
Duøng coï meàm, vuøng xöû lyù Range=Midtones vaø 
cöôøng ñoä nhoû Exposure=20%. 

2. Duøng coâng cuï Dodge laøm saùng tieàn ñình, soùng 
muõi, goø maù, maét vaø ñoà trang söùc. 
Duøng coï meàm, vuøng xöû lyù Range=Midtones vaø 
cöôøng ñoä nhoû Exposure=15% ñoái vôùi traùn, goø 
maù, soùng muõi. 
Taêng cöôøng ñoä Exposure=36% vaø duøng coï 
nhoû, toâ traéng troøng maét. 
Choïn vuøng xöû lyù Range=Highlights, cöôøng ñoä 
lôùn Exposure=50%, coï nhoû, baám vaøo ñieåm 
saùng treân maét ; toâ saùng daây chuyeàn vaø chænh 
coï nhoû khoaûng 2px, veõ vaøi ñöôøng treân toùc. 

3. Ban haønh leänh [Menu] Filter   Sharpen 
 Unsharp Mask…laøm saéc neùt aûnh. 

NAÉN SÖÛA KHUOÂN MAËT 

Caèm cuûa ngöôøi phuï nöõ trong aûnh « bö » ra, 
troâng khaù döõ.  
Ñaây laø aûnh thôø, vì theá caàn chænh khuoân maët troøn 
laïi, tai hôi daõo ñeå phuùc haäu hôn. 
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LAØM MÒN DA 

1. Sao cheùp 
lôùp 
Background 
thaønh lôùp 
môùi 
Background 
copy. 

 
 
 
 
2. Ban haønh leänh 

[Menu] Filter  Blur  Smart Blur...1  
Trong hoäp thoaïi Smart Blur: 

Choïn vò trí quan saùt thích hôïp (Goø maù). 
Choïn Quality=Low 
Taêng ngöôõng Threshold trong khoaûng 25 ñeán 50. 
Chænh thoâng soá Radius xem da töông ñoái mòn 
Baám OK khi hoaøn taát 

3. Duøng coâng cuï Patch vaù caùc ñoám traéng 
4. Duøng coâng cuï Blur, ñaùnh môø caùc beät  

Khi söû duïng coâng cuï Blur, duøng coï meàm vaø cöôøng 
ñoä nhoû (Hardness=0%, Strength=30%). 

 
 

Trong luùc laøm môø caùc beät, coù theå söû duïng coâng cuï 
Patch ñeå vaù caùc beät quaù ñen hoaëc quaù traéng. 
Sau khi laøm môøi taát caû caùc vò trí, neân phoùng aûnh 
xem toaøn boä khuoân maët ñeå quan saùt ñoä saùng toái 
treân da, traùnh hieän töôïng « lang ben ». Neáu coù 
nhöõng vuøng quaù saùng, coù theå thay cheá ñoä hoøa maøu 
Mode=Darken ñaùnh môø laïi. Hoaëc duøng coâng cuï 
Burn vôùi cöôøng ñoä thaät nhoû laøm ñaäm phaàn saùng. 
 
 
 
 
 

5. Ban haønh leänh [Menu] Filter  Noise  Add 
Noise... ñoå haït cho da töï nhieân. 
Trong hoäp thoaïi Add Noise, choïn cheá ñoä phaân boá ñeàu 
(Uniform) vaø chænh löôïng haït Amount nhoû töø 1 ñeán 2%. 
Sau khi ñoå haït, duøng coâng cuï Blur (Mode=Normal, 
Strength=15%), coï lôùn, ñaùnh sô toaøn khuoân maët. 
6. Ban haønh laïi leänh [Menu] Filter  Blur  Smart 
Blur... vôùi thoâng soá Radius nhoû hôn (vd 5) laøm mòn tieáp. 
Duøng coâng cuï Blur, ñaùnh môø caùc beät nhö ôû treân. 
Ban haønh laïi leänh [Menu] Filter  Noise  Add 
Noise... vôùi löôïng Amount thaät nhoû, vd Amount=0,75. 

                                                            
1 Duøng boä loïc Surface Blur hieäu quaû hôn Smart Blur 
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7. Phuïc hoài neùt cho aûnh  

Boä loïc vaø coâng cuï Blur laøm môø taïo caûm giaùc mòn da, nhöng gaây maát 
neùt aûnh. 
May maén laø chuùng ta chæ laøm môø trong lôùp Background copy. Chæ 
caàn xoùa, chæ giöõ laïi phaàn da, thì neùt cuûa aûnh coøn giöõ trong lôùp 
Background hieän ra. 
Trong baûng Layers, baám nuùt Add layer mask taïo maët naï cho lôùp 
Background copy. 
Baám nheï vaøo bieåu töôïng maët naï. 
Baám coâng cuï Default Background and Foreground Colors chuyeån sang 
maøu ñen traéng. 
Duøng coâng cuï Brush (Coï meàm, Opacity=20%), choïn maøu ñen toâ vaøo 
phaàn toùc, aùo, loâng maøy, maét, moâi, boâng tai, loã muõi vaø bieân khuoân 
maët ñeå loä neùt ra. 
Tröôøng hôïp toâ sai, leïm vaøo da, baám coâng cuï Switch Background and Foreground Colors chuyeån maøu toâ 
sang traéng vaø toâ laïi. 
Hình beân döôùi laø maët naï lôùp vaø aûnh trong lôùp Background copy bò che  neáu taét lôùp Background. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÑOÅI MAØU 

1. Da maët maøu hoàng. 
Duøng coâng cuï Lasso (Add to 
selection, Feather=0Px, Anti-
Alias) khoanh vuøng choïn quanh 
khuoân maët. 
Taïo lôùp ñieàu chænh Hue/Saturation 
1. 
Trong hoäp thoaïi Hue/Saturation, 
ñieàu chænh thaønh maøu hoàng (nhôù 
choïn Colorize).  
Baám nheï vaøo vaøo bieåu töôïng maët 
naï lôùp Hue/Saturation 1. 
Duøng coâng cuï Brush (Coï meàm, 
Opacity=15%), maøu ñen, toâ phaàn 
maøu leïm ra beân ngoaøi da. (Khi toâ, 
chænh côõ coï cho phuø hôïp. Vaø löu 
yù, toâ ñen laø che, toâ traéng laø cho 
hieån thò). 
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2. Choïn laïi lôùp Background copy 

Vaø thöïc hieän caùc ñoäng taùc 
töông töï cho moâi (ñoû töôi), aùo 
(Xanh) vaø ñoà trang söùc 
(Vaøng). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAÏO KHUNG 

Baûng ñieàu khieån Action löu nhöõng chuoãi thao taùc thöôøng 
duøng ñeå töï ñoäng hoùa coâng vieäc xöû lyù aûnh. 
1. Ban haønh leänh [Menu] Layer  Flatten Image nhaäp 

caùc lôùp laïi 
2. Trong baûng ñieàu khieån Action, choïn chuoãi thao taùc 

Foreground Color Frame (keû khung baèng maøu toâ) vaø 
baám nuùt Play 
Tröôøng hôïp trong baûng Action chöa coù chuoãi naøy, baám 
Menu baûng vaø choïn nhoùm Frames (trong hoäp thoaïi caûnh 
baùo, baám Append). 

3. Baám nuùt Continue (Cöù tieáp 
tuïc !) trong caùc hoäp thoaïi 
thoâng baùo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neáu muoán choïn maøu khung, baám Stop, choïn maøu ôû nuùt 
coâng cuï Set foreground color, roài baám laïi nuùt Play trong 
baûng Action 



TOÂ VEÕ 

 
Coï veõ (Brush) trong Ps ña daïng vaø phong phuù khoân löôøng. 

Thoâng qua baøi thöïc haønh, ngöôøi hoïc seõ bieát caùch: 
1. Söû duïng coï veõ theo nhieàu daïng thöùc 
2. Taïo maãu coï môùi vaø thay ñoåi caùc thoâng soá lieân quan 
3. Söû duïng coâng cuï History Brush vaø Art History Brush 
4. Duøng coâng cuï Pen ñeå taïo vuøng choïn 

Chaát lieäu baøi taäp laø taäp tin NhanhCay.jpg, NhanVat.jpg, Hoa.jpg vaø HinhNen.jpg.  
Ngöôøi hoïc seõ söû duïng caùc coâng cuï toâ maøu vaø veõ hình ñeå taïo moät khung caûnh muøa thu. 

CHUAÅN BÒ 

Taïo taäp tin môùi kích thöôùc 4x3cm, cheá doä maøu RGB/8bit, ñoä phaân giaûi 300ppi, neàn traéng. 

TAÏO MAÂY 

Baám coâng cuï Default Foreground and 
Background Colors chuyeån sang ñen 
traéng 
Trong baûng Swatches baám choïn maøu 
toâ laø xanh tím ñaäm (Dark Blue Violet) 
Ban haønh leänh [Menu] Filter  Render 
 Clouds... taïo maây. 

GHEÙP NHAÙNH CAÂY 

1. Baám nuùt Create a new group taïo nhoùm lôùp Group 1. 
Môû taäp tin NhanhCay.jpg  
Duøng coâng cuï Move di chuyeån nhaùnh caây vaøo nhoùm Group 1 vaø 
ñaët teân lôùp laø Nhanh cay. 
Boá trí nhaùnh caây vaøo goùc treân beân traùi 
aûnh. 
Baám nuùt Lock position khoùa nhaùnh caây 
laïi 
Ñoùng taäp NhanhCay.jpg laïi. 
2. Toâ maøu neàn cho nhaùnh caây 
Taïi baûng Layers, baám nuùt 
Create a new layer taïo lôùp môùi 
Layer 1. 
Nhaép ñuùp vaøo teân Layer 1, ñoåi 
teân lôùp thaønh Mau Cay. 
Baám coâng cuï Edit in Quick 
Mask Mode, chuyeån sang cheá 
ñoä maët naï taïm. 
Duøng coï saéc Hardness=100%, cöôøng ñoä Opacity=100%, maøu ñen 
toâ choïn nhaùnh caây 
Baám coâng cuï Edit in Standard Mode, trôû veà cheá ñoä bình thöôøng. 
Ñaûo vuøng choïn baèng leänh [Menu] Select  Inverse 
Coù theå löu vuøng choïn baèng caùch baám nuùt Save selection as channel trong baûng ñieàu khieån Channels. Vuøng 
choïn seõ ñöôïc löu thaønh keânh Alpha 1. Sau naøy, muoán taïo laïi vuøng choïn, chæ caàn ban haønh leänh [Menu] Select 
 Load Selection… vaø choïn keânh Channel=Alpha 1. 
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Trong baûng Swatches, choïn maøu naâu aám nhaït (Pale Warm Brown) 
Ban haønh leänh [Menu] Edit  Fill… toâ neàn nhaùnh caây baèng maøu toâ 
(Use=Foreground Color) 
Goõ phím Ctrl+D boû vuøng choïn. 
Trong baûng Layers, keùo lôùp Mau cay xuoáng döôùi lôùp Nhanh cay. 
Choïn lôùp Nhanh cay, thay ñoåi cheá ñoä hoøa maøu thaønh Multiply vôùi 
cöôøng ñoä Opacity=30%. 
3. Toâ maøu saùng nhaùnh caây 
Choïn lôùp Mau cay. 
Baám nuùt Create a new layer taïo 
lôùp môùi Layer 1. 
Nhaép ñuùp Layer 1, ñoåi teân thaønh 
Mau sang. 
Ban haønh leänh [Menu] Layer  
Create Clipping Mask  
Leänh Create Clipping Mask seõ 
duøng lôùp phía döôùi laøm maët naï caét 
cho lôùp hieän haønh. 
Taïi baûng Swatches, baám 
choïn maøu naâu aám trung 
bình (Medium Warm 
Brown). 
Duøng coï trung bình 
(Hardness=50%), cöôøng 
ñoä Opacity=100%, chænh 
kích côõ coï khoaûng 2/3 
thaân caây, toâ phaàn döôùi, 
beân phaûi vaø loûi cuûa 
nhaùnh caây. 
Thöïc ra, khi toâ, maøu traøn 
ra phía ngoaøi nhaùnh caây. 
Nhöng nhôø maët naï caét 
beân döôùi, che khoâng thaáy. 
Thöû ban haønh leänh 
[Menu] Layer  Release 
Clipping Mask seõ thaáy ! 
Khi toâ, coù theå goõ phím 
taét [ hoaëc ] ñeå giaûm hoaëc 
taêng kích côõ coï. 
Töông töï, choïn maøu xaùm nhaït (20% Gray), duøng coï trung bình 
(Hardness=50%), cöôøng ñoä Opacity=50%, chænh kích côõ coï 
khoaûng 3/5 thaân caây, toâ phaàn treân vaø beân traùi nhaùnh caây. 
4. Laøm môø maøu toâ 
Duøng coâng cuï Blur, coï meàm (Hardness=0%), cöôøng ñoä nhoû 
(Strength=30%), chænh côõ coï nhoû hôn caønh caây, ñaùnh nhoøe phaàn 
giöõa maøu xaùm vaø naâu ñeå maøu chuyeån töï nhieân hôn. 
5. Laøm nhoøe bieân nhaùnh caây 
Coâng cuï Art History Brush giaû laäp caùch veõ ñöôøng neùt 
myõ thuaät coå ñieån. Keát quaû bieán ñoåi cuûa neùt veõ tuøy 
thuoäc vaøo thoâng soá thieát laäp treân thanh tuøy choïn vaø 
traïng thaùi ñöôïc chæ ñònh taïi baûng ñieàu khieån History. 
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Tröôùc tieân, chuïp hình traïng thaùi hieän thôøi (sau khi duøng coâng cuï Blur 
toâ nhoøe) baèng caùch baám nuùt Create new snapshot trong baûng ñieàu 
khieån History. Traïng thaùi Snapshot 1 ñöôïc ghi nhaän ôû phaàn treân 
baûng History. (Traïng thaùi naøy chæ bieán maát khi ñoùng taäp tin). 
Baám vaøo oâ vuoâng beân caïnh bieåu töôïng Snapshot 1 ñeå chæ ñònh traïng 
thaùi seõ taùc ñoäng ñeán coâng cuï History Brush vaø Art History Brush. 
Choïn lôùp Nhanh  cay. 
Duøng coâng cuï Art History Brush vôùi coï beùn Hardness=100%, kích côõ 
nhoû Master Diameter=3pixels, Cheá ñoä hoøa maøu bình thöôøng 
Mode=Normal, Cöôøng ñoä Opacity=100%, kieåu Style=Tight Short, 
phaïm vi taùc ñoäng Area=50px, Dung sai Tolerance=0%, keùo doïc theo 
thaân caây. Neùt bieân nhaùnh caây bò « xuøi » laøm môø neùt. 

Duøng coâng cuï History Brush, coï meàm Hardness=0%, 
cöôøng ñoä nhoû Opacity=21%, toâ leân phaàn neùt bieân khoâng 
vöøa yù (ví duï ôû ñaàu nhaùnh caây), ñeå phuïc hoài laïi traïng thaùi 
ñaõ chæ ñònh. 
Coâng cuï History Brush laø duïng cuï coï, khi toâ leân phaàn naøo 
cuûa aûnh, phaàn ñoù laø seõ ñöôïc phuïc hoài trôû laïi tình traïng ôû 
traïng thaùi chæ ñònh. 
Muoán chæ ñònh 1 traïng thaùi, chæ caàn baám chuoät vaøo oâ 
vuoâng ñeå troáng beân caïnh bieåu töôïng moãi traïng thaùi. 
Maëc nhieân, traïng thaùi chæ ñònh laø luùc vöøa môû taäp tin (vôùi 
teân chính laø teân taäp tin, vd Tove.psd).  

 

VEÕ COÛ 

1. Taïo maãu maøu môùi. 
Baûng ñieàu khieån Swatches löu tröõ caùc maãu maøu thöôøng 
xöû duïng. 
Trong baøi thöïc haønh, seõ duøng moät soá maøu cho hoa coû. 
Coù theå ghi laïi moät maãu maøu baèng caùch sau : 
Ví duï Maøu vaøng nhaït cuûa coû, 
Taïi baûng ñieàu khieån Color, nhaäp caùc giaù trò R=230, 
G=235 vaø B=171). 
Trong baûng ñieàu khieån 
Swatches, baám nuùt 
Create new swatch of 
foreground color, taïo 
maãu môùi Swatch 1. 
Ñöa chuoät nhaép phaûi 
vaøo maãu maøu môùi taïo, 
choïn leänh Rename 
Swatch… 
Trong hoäp thoaïi Color 
Swatch Name, nhaäp 
teân maãu maøu, ví duï 
Vang nhat. 
 
Töông töï, taïo maãu 
maøu xanh oâ liu 
(R186G196B93), xanh 
nhaït (R150G193B219), xanh tím (R132G143B199) vaø vaøng uùa (R185G141B59). 
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2. Veõ coû 

Taïi baûng Layers, baám bieåu töôïng tam giaùc ôû nhoùm Group 1, ñeå 
kheùp caùc lôùp thaønh phaàn laïi. 
Baám nuùt Create a new layer taïo lôùp môùi Layer 1 vaø ñoåi teân thaønh 
Co. 
Baám choïn maøu vaøng nhaït taïi baûng Swatches. 
Baám coâng cuï Brush. 
Treân thanh tuøy choïn, baám nuùt muõi teân Brush, choïn daïng coï Dune 
Grass vôùi kích côõ Master Diameter=60px. 
(Tröôøng hôïp hoäp thoaïi khoâng coù daïng nhö hình veõ, baám vaøo daáu 
tam giaùc Menu baûng, vaø choïn leänh Small Thumbnail). 
Keùo toâ chaäm theo höôùng nghieâng. Khoâng neân toâ daøy ñaëc. 
Duøng baûng Swatches choïn laïi maøu xanh oâ liu. 
Thay ñoåi thoâng soá coï treân thanh tuøy choïn. Choïn cheá ñoä hoøa 
maøu Mode=Multiply vaø cöôøng ñoä Opacity=50%. 
Toâ daëm vaøo vuøng coû. 
 
 
 
 
 
 
 
Coï (Brush) vaãn coøn daïng coû, troâng chöôùng maét ! Treân 
thanh tuøy choïn, baám nuùt muõi teân Brush, choïn daïng coï troøn 
thoâng thöôøng. 

GHEÙP HÌNH NHAÂN VAÄT 

1. Taïo nhoùm lôùp môùi 
Taïi baûng Layers, baám nuùt Create a new group taïo nhoùm môùi Group 2. 
Môû taäp tin Nhanvat.jpg  
Duøng coâng cuï Move di chuyeån nhaân vaät vaøo nhoùm Group 2, boá trí ôû goùc 
döôùi beân traùi hình vaø ñaët teân lôùp laø Nhan vat vaø khoùa khoâng cho di 
chuyeån. 
Ñoùng taäp NhanVat.jpg laïi. 

2. Taïo caùc vuøng choïn baèng coâng cuï Pen 
Coâng cuï Pen duøng ñeå veõ caùc ñöôøng neùt hoaëc hình daùng daïng veùc tô. 
Duøng coâng cuï Pen ñeå taïo vuøng choïn laø phöông caùch chính xaùc nhaát. 
ÔÛ baøi naøy, chæ höôùng daãn caùch söû duïng coâng cuï Pen ôû möùc ñoä ñôn giaûn nhaát : Veõ ña giaùc roài naén söûa laïi. 
Tröôùc heát, veõ ña 
giaùc quanh caây duø: 

Baám coâng cuï Pen. 
Treân thanh tuøy choïn, baám nuùt Paths. 
Laàn löôït baám chuoät vaøo caùc ñænh nan duø, roài baám vaøo ñieåm ñaàu ñeå ñoùng kín neùt 
veõ. (Chæ baám töøng ñieåm, khoâng keùo veõ). 
Neáu baám sai vò trí, coù theå duøng baûng ñieàu khieån History phuïc hoài laïi. 
Baám vaøo coâng Pen ñeå keát thuùc. 
Tröôøng hôïp veõ sai, duøng coâng cuï Path Selection (choïn ñöôøng neùt veõ), baám vaøo ña giaùc vaø goõ phím Delete 
ñeå xoùa. 
 

Keá tieáp laø chænh söûa caùc ñoaïn thaúng thaønh ñoaïn cong : 
Duøng coâng cuï Add Anchor Point, baám vaøo giöõa ñoaïn thaúng ñeå theâm moät nuùt. (Boû chuoät ra). 
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Ñöa chuoät vaøo nuùt môùi theâm, keùo thaønh ñöôøng cong theo yeâu caàu. 
Thöïc hieän 2 thao taùc treân cho heát caùc ñoaïn thaúng ñeå taïo thaønh nhöõng ñöôøng cong oâm saùt hình caây duø. 

 
 
 
 
 
 
Bieán ñöôøng cong thaønh vuøng choïn : 

Ñöa chuoät vaøo giöõa hình veõ vaø nhaép phaûi. 
Choïn leänh Make Selection trong menu taét. 
Khai baùo thoâng soá trong hoäp thoaïi Make Selection 
vaø baám OK. 

Löu vuøng choïn thaønh keânh Alpha 2 baèng caùch baám nuùt Save selection as 
channel trong baûng ñieàu khieån Channels. 
Goõ phím Ctrl+D boû vuøng choïn. 
Töông töï, taïo vaø löu vuøng choïn cho hình ngöôøi (keânh Alpha 3) vaø 1 muùi duø 
chöa toâ maøu (keânh Alpha 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Choïn cheá ñoä Mode=Normal, cöôøng ñoä Strength=50%, 
boû choïn Sample All Layers vaø Finger Painting (giaû 
laäp ngoùn tay dí vaøo sôn öôùt). 
 
 
 

 
3. Xoùa neàn traéng  

Ban haønh leänh [Menu] Select  load Selection…  
Trong hoäp thoaïi Load Selection, choïn keânh Channel=Alpha 2. 
Ban haønh tieáp leänh [Menu] Select  load Selection… 
Trong hoäp thoaïi Load 
Selection, choïn keânh 
Channel=Alpha 3 vaø thao 
taùc Operation= Add to 
Selection. 
Ban haønh leänh [Menu] 
Select  Inverse ñaûo 
vuøng choïn. 
Goõ phím Delete xoùa maøu 
traéng neàn. 
Goõ phím Ctrl+D boû vuøng 
choïn. 
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TOÂ MAØU NÖÔÙC MUÙI DUØ 

1. Toâ maøu loùt 
Taïi baûng Layers, taïo lôùp môùi vaø ñoåi teân thaønh Mau nuoc. 
Ban haønh leänh [Menu] Select  Load Selection…  
Trong hoäp thoaïi Load Selection, choïn keânh Channel=Alpha 4. 
Baám choïn maøu xanh nhaït vöøa taïo trong baûng Swatches. 
Ban haønh leänh [Menu] Edit  Fill…  
Trong hoäp thoaïi Fill, chænh cöôøng ñoä Opacity=15%. 

2. Boå sung thö vieän daïng coï 
Baám choïn coâng cuï Brush. 
Taïi baûng ñieàu khieån Brushes, baám nuùt tam giaùc menu baûng, choïn 
leänh Preset Brushes ñeå ñöa baûng veà traïng thaùi maëc nhieân. 
Baám nuùt OK trong hoäp thoaïi thoâng baùo xaùc nhaän. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baám nuùt No, khoâng löu tình traïng coï hieän thôøi. 
 
 
 

 
Taïi baûng ñieàu khieån Brushes, baám nuùt tam 
giaùc menu baûng, choïn leänh Wet Media 
Brushes. 

Baám nuùt Append, boå sung nhoùm coï sôn öôùt 
vaøo danh muïc. (Neáu baám OK, danh muïc cuõ 
seõ bò xoùa ñeå  thay nhoùm môùi). 
 
 
 
 
 
 
 

3. Toâ maøu nöôùc 
Choïn daïng coï Watercolor Light Opacity. 
Chænh côõ coï khoaûng 15px ñeán 20px, cöôøng ñoä 
Opacity=15%, keùo chaäm toâ töøng ñoaïn ngaén, 
chuû yeáu doïc theo nan duø. 
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Choïn maøu xanh tím trong baûng Swatches.  
Choïn cheá ñoä hoøa maøu Multiply treân thanh tuøy choïn. 
Keùo chaäm, toâ töøng ñoaïn ngaén, ñaëc bieät doïc theo nan duø vaø goùc nhoïn phía 
treân.  

TOÂ HOA TREÂN DUØ 

1. Taïo maãu coï môùi 
Môû taäp tin Hoa.jpg  
Taïo maãu coï môùi baèng caùch ban haønh leänh [Menu] Edit  Define Brush Preset…  
 
 
 
 
Duøng coâng cuï Lasso (Add to  
 
 
Ñaët teân maãu coï laø Hoa. 
Ñoùng taäp tin Hoa.jpg. 

2. Thay ñoåi tính chaát cuûa maãu coï môùi 
Baám choïn coâng cuï Brush. 
Trong baûng ñieàu khieån Brushes : 

 Choïn daïng coï Hoa. 
 Boû muïc Smoothing 
 Baám muïc Brush Tip Shape ñeå 

thay ñoåi thoâng soá hình daùng : 
Ñoåi kích côõ coï Diameter=25px 
Thay ñoåi khoaûng caùch töøng 
neùt veõ Spacing=80% 

Coù raát nhieàu thoâng soá coï. Caùch 
toát nhaát ñeå hieåu roõ töøng thoâng soá 
laø thay ñoåi giaù trò vaø quan saùt 
hình minh hoïa phía döôùi. Ví duï, 
chænh thöû Spaceing=200%. 

 Baám choïn muïc Shape 
Dynamics ñeå khai baùo caùc thoâng 
soá lieân quan ñeán söï thay ñoåi hình 
daùng cuûa coï khi toâ veõ : 

Size Jitter=0%, Control=Off,  
Angle Jitter=1%, Control=Off,  
Roundness Jitter=44%, Control=Off,  
Minimum Roundness=39%,  

Flip X Jitter, Flip Y Jitter. 
 Baám choïn muïc Scattering 

ñeå khai baùo caùc thoâng soá lieân 
quan ñeán vieäc phaân taùn hoïa tieát 
trong quaù trình toâ veõ : 
Scatter=500%, Both Axes, 
Control=Off, Count=1, Count 
Jitter=98% vaø Control=Off. 

 Baám choïn muïc Color Dynamics ñeå khai baùo caùc thoâng soá lieân quan ñeán vieäc thay ñoåi maøu saéc trong quaù 
trình toâ veõ : Foreground/Background Jitter=100%, Control=Off, Hue Jitter=15%, Saturation Jitter=0%, 
Brightness Jitter=0%  vaø Purity=0%. 
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3. Ñoå hoa leân duø 

Taïo lôùp môùi, ñoåi teân thaønh Hoa. 
Choïn maøu ñoû töôùi (Red RGB) trong 
baûng Swatches. 
Ban haønh leänh [Menu] Select  Load 
Selection…  
Trong hoäp thoaïi Load Selection, choïn keânh Channel=Alpha 2 ñeå 
coù vuøng choïn caây duø. 
Duøng coâng cuï Brush (Master Diameter=20px, Mode=Normal, 
Opacity=100%, Flow=100%) toâ nheï ñeå raûi hoa leân vaûi duø. 
Goõ phím Ctrl+D boû vuøng choïn. 
Kheùp nhoùm Group 2 laïi. 

TAÏO CAÛNH LAÙ RÔI 

1. Môû roäng kích thöôùc aûnh 
Nhaép ñuùp vaøo lôùp Background ñeå chuyeån thaønh lôùp bình 
thöôøng Layer 0. 
Ban haønh leänh [Menu] 
Image  Canvas Size… 
Trong hoäp thoaïi Canvas 
Size: 

Choïn ñôn vò mm 
Choïn caùch töông ñoái 

Relative 
Nhaäp kích thöôùc môû 
roäng theo chieàu roäng 
Width=5 vaø chieàu cao 
Height=5 

2. Taïo khung traéng 
Ban haønh leänh [Menu] 
Select  Load Selection…  
Trong hoäp thoaïi Load 
Selection, choïn keânh 
Channel=Layer 0 
Transparency ñeå taïo vuøng 
hình chöõ nhaät toaøn caûnh. 
Ban haønh leänh [Menu] Select  Inverse ñaûo 
ngöôïc vuøng choïn ra ngoaøi. 
Choïn nhoùm Group 2. 
Taïo lôùp môùi Layer 1 naèm treân cuøng. 
Baám coâng cuï Default Foreground and 
Background Colors ñeå chuyeån maøu ñen traéng. 
Baám coâng cuï Switch  Foreground and 
Background Colors ñeå ñaûo ngöôïc thaønh traéng 
ñen. 
Ban haønh leänh [Menu] Edit  Fill…  
Trong hoäp thoaïi Fill, choïn maøu 
Use=Foreground Color vaø cöôøng ñoä 
Opacity=100% ñeå toâ traéng lôùp Layer 1. 
Trong baûng Layers, baám nuùt Add layer style, 
choïn hieäu öùng ñoå boùng vaøo trong Inner 
Shadow vaø chænh cöôøng ñoä Opacity=48%. 
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3. Veõ laù rôi 

Taïo lôùp môùi Layer 2.  
Baám choïn coâng cuï Brush. 
Trong baûng ñieàu khieån Brushes : 

 Choïn daïng coï laù phong 
(Scattered Maple Leaves). 

 Baám choïn muïc Shape 
Dynamics vaø khai baùo : 

Size Jitter=100%, Control=Fade=50, Minimum Diameter=1%, 
Angle Jitter=100%, Control=Off, Roundness Jitter=40%, 
Control=Off, Minimum Roundness=25%, Flip X Jitter, Flip Y 
Jitter. 
 Baám choïn muïc Scattering vaø khai baùo : Scatter=265%, 
Both Axes, Control=Off, Count=1, Count Jitter=98% vaø 

Control=Off. 
Chænh coï khoaûng 60px vaø keùo veõ 
theo 1 ñöôøng cong taïo laù ñoå. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

TAÏO KHUNG NEÀN 

1. Taïo maãu toâ baèng leänh Pattern Maker 
Môû taäp tin HinhNen.jpg. 
Ban haønh leänh [Menu] Filter  Pattern Maker… 
Trong hoäp thoaïi Pattern Maker, thöïc hieän caùc böôùc nhö trong hình minh hoïa. 
Ñoùng taäp tin HinhNen.jpg laïi. 

2. Môû roäng kích thöôùc aûnh 
Ban haønh leänh [Menu] Image  Canvas Size… 
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Trong hoäp thoaïi Canvas Size: Choïn ñôn vò mm, kieåu nhaäp töông ñoái Relative vaø kích thöôùc môû roäng 
Width=10 vaø Height=5. 
Môû taäp tin HinhNen.jpg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Toâ neàn 

Choïn lôùp Layer 0. 
Taïo lôùp Layer 3 vaø keùo xuoáng döôùi cuøng. 
Baám coâng cuï Paint Bucket. 
Treân thanh tuøy choïn,  

Baám nuùt muõi teân Set source for fill area vaø choïn loaïi Pattern 
Baám nuùt danh saùch maãu toâ, choïn maãu Nen vöøa taïo. 
Caùc thoâng soá khaùc 
choïn nhö hình döôùi 
cuøng. 

Nhaép chuoät vaøo aûnh ñeå toâ 
neàn. 

 

 Duøng coâng cuï Rectangular 
Marquee khoanh vuøng töông ñoái 
lôùnseõ laáy laøm maãu aûnh 

 Baám nuùt Generate vaø vaøi laàn nuùt 
Generate Again 

 Baám nuùt Save, löu maãu aûnh 
Vaø Ñaët teân maãu 

 Baám nuùt Cancel ñoùng hoäp thoaïi 

 Duyeät qua caùc 
maãu vöøa taïo 



BOÄ LOÏC 

 
Boä loïc (Filter) khoâng chæ nhö phin loïc caø pheâ, maø laø boä maùy cheá bieán hình aûnh 
thaønh nhöõng hình daïng laï luøng. 

Thoâng qua 2 baøi thöïc haønh, ngöôøi hoïc seõ bieát caùch: 
1. Vaän duïng boä loïc trong vieäc xöû lyù aûnh 
2. Taïo maãu coï môùi 
3. Söû duïng coâng cuï Smudge vaø Sharpen 
4. Chuyeån hình chuïp thaønh tranh veõ 

Chaát lieäu baøi taäp laø taäp tin DauVo.jpg vaø Cogai.jpg 
Ngöôøi hoïc seõ söû duïng caùc boä loïc ñeå theâm hieäu öùng vaøo aûnh hoaëc chuyeån ñoåi aûnh thaønh daïng thöùc yeâu caàu. 

Tröôùc heát, haõy chuaån bò tinh thaàn vôùi 3 löu yù sau : 
1. Ps C3 coù 100 boä loïc ñöôïc chia thaønh 13 nhoùm vôùi chöùc naêng heát söùc ña daïng vaø phong phuù. Hieän 

chöa coù taøi lieäu naøo chæ roõ töøng ngoùc ngaùch cuûa moãi boä loïc. Caùch duy nhaát ñeå tìm hieåu laø thöû töøng caùi 
vôùi nhieàu daïng aûnh roài ruùt kinh nghieäm. 

2. Phaàn cuoái baøi, taùc giaû coù lieät keâ vaø giôùi thieäu sô löôïc veà caùc boä loïc « ñeå cho ñuû tuï ». Neáu « dö » thôøi 
gian, ngöôøi hoïc coù theå ñoïc löôùt qua cho bieát. Neáu khoâng hieåu, cuõng khoâng sao !  

3. Moät trong nhöõng phöông phaùp ñôn giaûn nhaát ñeå soáng thoï laø « nhôù nhaàm tuoåi ». Töông töï nhö theá, 
nhieàu khi söû duïng nhaàm hoaëc sai boä loïc, laïi cho keát quaû « treân caû tuyeät vôøi ».  

BAØI THÖÏC HAØNH 1 : TAÏO HIEÄU ÖÙNG CHUYEÅN ÑOÄNG 

CHUAÅN BÒ 

Môû taäp tin DauVo.jpg, taïo baûn sao vaø ñoùng taäp tin goác laïi. 
Duøng coâng cuï Shape (Coï meàm, kích côõ nhoû, Cöôøng ñoä nhoû 
Strength=30%) queùt theo bieân quaàn traéng cuûa voõ só aùo ñen ñeå taêng 
ñoä neùt. 
 
 

TAÙCH HÌNH 

Duøng coâng cuï Magnetic Lasso keát hôïp Lasso, taïo vuøng choïn voõ só aùo 
ñen. 
Ban haønh leänh [Menu] Layer  New  Layer via copy... taïo lôùp 
Layer 1 chöùa hình voõ só aùo ñen. 
Töông töï, choïn laïi lôùp Bakground vaø taïo lôùp Layer 1 chöùa hình voõ só 
aùo ñoû. 

ÑOÅI MAØU NEÀN 

1. Choïn laïi lôùp Background.  
Taïi baûng Layers, baám nuùt Create 
a new layer taïo lôùp môùi Layer 3 
Duøng coâng cuï Polygonal Lasso baám taïo vuøng choïn hình töù giaùc vaït cheùo 
phaàn tapi. 
Taïi baûng Layers, baám nuùt Add layer mask taïo maët naï cho lôùp Layer 3. 
Baám nheï vaøo bieåu töôïng lôùp Layer 3. 
Duøng baûng ñieàu khieån Swatches, choïn maøu tím toái (Dark Violet Magenta). 
Duøng coâng cuï Paint Bucket toâ maøu tím cho neàn. 
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2. Ban haønh leänh [Menu] Filter  Render  Lighting Effects... 

Duøng tieáp coâng cuï Patch vaù caùc ñoám traéng lôùn vaø veát dô.  
Boä loïc Lighting Effects taïo hieäu öùng aùnh saùng döôùi taùc duïng cuûa 
nhieàu loaïi ñeøn töông töï nhö treân saân khaáu 
Trong hoäp thoaïi Lighting Effects, choïn daïng ñeøn (Light 
type=Spotlight), caùch chieáu saùng (Style=Cross Down), ñieàu chænh 
phaïm vi baèng caùch ñöa chuoät di dôøi caùc nuùt trong vuøng quan saùt 
vaø thay ñoåi caùc thoâng soá khaùc neáu caàn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Choïn lôùp Layer 2, ban haønh leänh [Menu] Layer  Matting 

 Defringe... ñeå khöû boùng ma khoaûng 2 ñeán 3 pixels.  
Duøng coâng cuï Eraser, coï thaät nhoû 1 - 2 pixels, xoùa caùc chaám 
traéng coøn soùt ôû bieân hình. 
Thöïc hieän töông töï vôùi lôùp Layer 1. 

TAÏO HIEÄU ÖÙNG CHUYEÅN ÑOÄNG CHO CHAÂN ÑAÙ 

1. Baám coâng cuï Edit in Quick Mask Mode chuyeån sang cheá ñoä maët 
naï taïm. 
Duøng coï meàm, maøu ñen, cöôøng ñoä 100% to vuøng chaân ñaù. 
Baám coâng cuï Edit in Standard Mode chuyeån sang cheá ñoä bình 
thöôøng. 
Ban haønh leänh [Menu] Select  Invert ñaûo vuøng choïn. 
Ban haønh leänh [Menu] Layer  New  Layer via copy... taïo lôùp Layer 4 chöùa hình 
chaân ñaù. 
Sao cheùp lôùp Chan theâm 3 lôùp nöõa vaø keùo lôùp Chan leân treân cuøng. 

2. Choïn lôùp Chan copy. 
Ban haønh leänh [Menu] Filter  Blur  Motion Blur... 
Boä loïc Motion Blur laøm nhoøe aûnh, taïo caûm giaùc chuyeån ñoäng toác ñoä nhanh. 
Trong hoäp thoaïi Motion Blur, choïn höôùng chuyeån ñoäng Angle=45O vaø möùc ñoä nhoøe Distance=31pixels. 
 

Maøu 
ñeøn 

Maøu 
xung 
quanh 
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Laàn löôït choïn tieáp lôùp Chan copy 2 vaø Chan copy 3, söû duïng boä loïc Motion Blur vôùi thoâng soá Distance= 
62pixels vaø 133pixels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Choïn lôùp Chan 
Ban haønh leänh [Menu] Select  Load Selection… taïo vuøng 
choïn beân ngoaøi chaân ñaù. 
Trong hoäp thoaïi Load Selection, choïn Invert ñaûo ngöôïc vuøng 
choïn. 
Laàn löôït choïn caùc lôùp Chan copy, Chan copy 2 vaø Chan copy 3, 
duøng coâng cuï Eraser vôùi cöôøng ñoä Opacity=100%, xoùa phaàn 
aûnh nhoøe beân döôùi chaân. 
Goõ phím Ctrl+D boû vuøng choïn. 

4. Choïn lôùp Chan copy 3 
Ban haønh leänh [Menu] Filter 
 Blur  Radial Blur…  

Boä loïc Radial Blur giaû laäp 
hieäu öùng xoay hoaëc keùo oáng 
kính trong luùc chuïp aûnh. 
Trong hoäp taïo vuøng choïn 
chaân ñaù. 
Trong hoäp thoaïi Radial Blur, 
choïn phöông thöùc Spin 
9xoay) vaø chænh löôïng xoay 
Amount=9. 
 
 
 

Löu yù : Sau khi söû duïng moät boä loïc hoaëc moät leänh caân chænh maøu ([Menu] 
Image  Adjustment), coù theå duøng leänh [Menu] Edit  Fade “Teân leänh 
vöøa taïo”… ñeå giaûm cöôøng ñoä taùc ñoäng thoâng qua thoâng soá Opacity trong hoäp 
thoaïi töông öùng. 
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GIAÛ LAÄP THAÂN HÌNH CHUYEÅN ÑOÄNG 

1. Taïo maãu coï coù hình daùng voõ só aùo ñen 
Ban haønh leänh [Menu] Select  Load 
Selection… taïo vuøng choïn hình voõ só  
Ban haønh leänh [Menu] Edit  Define Brush 
Preset…   
Trong hoäp thoaïi Brush Name, ñaët teân maãu coï 
laø Vo si. 
Goõ phím Ctrl+D boû vuøng choïn. 

2. Duøng coâng cuï Smudge taïo boùng chuyeån ñoäng 
Coâng cuï Smudge giaû laäp phöông thöùc duøng ngoùn 
tay dí vaøo sôn öôùt ñeå laøm nhoøe aûnh.  
Treân thanh tuøy choïn, baám nuùt Brush choïn daïng 
coï môùi taïo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Choïn cheá ñoä Mode=Normal, cöôøng ñoä Strength=50%, 
boû choïn Sample All Layers vaø Finger Painting (giaû 
laäp ngoùn tay dí vaøo sôn öôùt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trong baûng ñieàu khieån Brushes, baám muïc 
Brush Tip Shape, thay ñoåi tính chaát khoaûng 
caùch neùt coï (Spacing). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spacing=150% 

Spacing=50% 

Khi keùo coï lieân tuïc: 
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Sao cheùp lôùp Layer 1 thaønh lôùp Layer 1 copy. 
Keùo lôùp Layer 1 copy xuoáng döôùi lôùp Layer 1. 
Duøng coâng cuï Smudge, keùo laøm nhoøe aûnh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sau khi keùo nhoøe, con chuoät vaãn giöõ hình voõ só, raát chöôùng maét. Baám nuùt muõi teân Brush treân thanh tuøy choïn, 
choïn laïi daïng coï troøn thoâng thöôøng. 

3. Ban haønh leänh [Menu] Edit  Free Transform…  
Ñöa chuoät vaøo giöõa hình, nhaép phaûi chuoät vaø choïn leänh Wrap. 
Keùo caùc nuùt 
treân löôùi ñeå 
chænh laïi 
boùng cho hôïp 
lyù (phaàn 
chaân truï phaûi 
ít nhoøe). 
Sau khi chænh 
xong, goõ 
phím Enter. 
 
Trong baûng 
Layers, giaûm 
cöôøng ñoä 
Opacity xuoáng 
cho thích 
hôïp. 
 
 

4. Neáu muoán, coù theå thöïc hieän töông töï vôùi voõ só aùo ñoû.  

TAÏO THEÂM AÙNH SAÙNG 

1. Nhaäp caùc lôùp laïi baèng leänh [Menu] Layer  Flatten Image 
2. Ban haønh leänh 

[Menu] Filter  Render  Lens Flare...  
Boä loïc Lens Flare giaû laäp hieän töôïng aùnh saùng roïi thaúng vaøo oáng kính khi chuïp aûnh. 
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Trong hoäp thoaïi Lens Flare: 

Choïn loaïi oáng kính (Lens Type). 
Thay ñoåi ñoä saùng (Brightness). 
Baám chuoät vaøo vò trí muoán ñaët taâm saùng 
(daáu thaäp). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAØI THÖÏC HAØNH 2 : CHUYEÅN AÛNH CHUÏP THAØNH TRANH VEÕ 

1. Môû taäp tin Cogai.jpg, taïo baûn sao vaø 
ñoùng taäp tin goác laïi. 

2. Sao cheùp lôùp Background thaønh lôùp 
Background copy. 

3. Ban haønh leänh [Menu] Image 
 Adjustment  Desaturate chuyeån 

thaønh hình ñen traéng. 
4. Söû duïng boä loïc [Menu] Filter  Stylize 

 Find Edges ñeå laøm roõ neùt bieân 
gioáng nhö veõ chì. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ban haønh leänh [Menu] Image  Adjustment  Brightness/Contrast taêng ñoä töông phaûn leân. 
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6. Duøng coâng cuï Brush, coï beùn (Hardness=100%), cöôøng ñoä cao 

(Opacity=100%) maøu traéng, toâ xoùa nhöõng chi tieát thöøa. 
7. Laøm saéc neùt hôn nöõa baèng boä loïc [Menu] Filter  Sharpen 

 Sharpen More 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIÔÙI THIEÄU CAÙC BOÄ LOÏC 

Photoshop CS3 coù 104 boä loïc chia thaønh 14 nhoùm ôû muïc [Menu] Filter 

1  Artistic     Giaû laäp moät caùch veõ myõ thuaät vôùi coâng cuï vaø vaät lieäu ñaëc tröng  
1. Colored Pencil Veõ caùc neùt gaïch cheùo baèng chì maøu treân vaät lieäu raén 
2. Cutout    Ñôn giaûn hoùa (giaûm bôùt) maøu saéc vaø ñöôøng neùt 
3. Dry Brush   Moâ phoûng vieäc duøng coï keùo toâ qua laïi cho ñeán heát sôn (treân coï) 
4. Film Grain   Taïo haït laám chaám treân aûnh 
5. Fresco    Töông töï caùch veõ bích hoïa treân töôøng 
6. Neon Glow  Taïo aûnh ña toâng treân phim aâm baûn 
7. Paint Daubs  Gioáng nhö toâ traùt xi maêng leân töôøng 
8. Palette Knife  Giaûm bôùt chi tieát hình veõ, taïo nhöõng maûng maøu ñan xen 
9. Plastic Wrap  Boâi leân aûnh nhöõng veät nhöïa saùng 
10. Poster Edges  Giaûm soá löôïng maøu cuûa aûnh vaø laøm roõ neùt bieân baèng caùch taêng cöôøng maøu ñen 
11. Rough Pastels Thay ñöôøng neùt baèng nhöõng veät phaán thoâ  
12. Smudge Stick  Duøng vaûi meàm boâi baån vaø laøm nhoøe aûnh 
13. Sponge   Duøng mieáng xoáp chaám nheï sôn leân aûnh 
14. Underpainting  Sôn loùt roài veõ hình 
15. Watercolor  Veõ neùt ñôn giaûn baèng maøu nöôùc 

2  Blur   Laøm nhoøe aûnh 
1. Average  Laáy trung bình maøu 
2. Blur   Laøm nhoøe aûnh 
3. Blur More  Laøm nhoøe aûnh (nhieàu hôn Blur) 
4. Box Blur  Laøm nhoøe aûnh döïa treân maøu trung bình cuûa ñieåm aûnh trong 1 vuøng chöõ nhaät nhoû 
5. Gaussion Blur Giaûm ñoä cheânh leäch maøu giöõa caùc ñieåm aûnh laân caän 
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6. Lens Blur  Laøm nhoøe 1 khu vöïc ñeå noåi baät khu vöïc coøn laïi 
7. Motion Blur Töông töï nhö chuïp aûnh khi di chuyeån thaúng 
8. Radial Blur Töông töï nhö chuïp aûnh vöøa keùo hoaëc xoay oáng kính 
9. Shape Blur Laøm nhoøe vuøng theo hình daùngchæ ñònh ñeå noåi baät khu vöïc coøn laïi 
10. Smart Blur Tuøy theo thoâng soá ngöôõng (Threshold),Ps tìm bieân giöõa caùc ñieåm aûnh ñeå laøm nhoøe 
11. Surface Blure Laøm nhoøe ñoàng thôøi xöû lyù laïi ñöôøng bieân ñeå giöõ neùt 

3   Brush Strokes  Caùch ñieäu hoùa hình aûnh hoaëc taïo keát caáu giaû laäp caùc caùch söû duïng coï veõ 
1. Accented Edges Laøm noåi baät neùt bieân vaø theâm vaân keát caáu 
2. Angled Strokes Töông töï queät coï veõ sôn daàu leân vaûi theo ñöôøng cheùo 
3. Crosshatch  Töông töï queät coï veõ sôn daàu leân vaûi theo caùc ñöôøng cheùo ñan xen 
4. Dark Strokes  Töông töï queät coï veõ sôn daàu maøu toái leân vaûi theo ñöôøng cheùo 
5. Ink Outline   Töông töï queät coï veõ sôn daàu maàu toái leân vaûi theo caùc ñöôøng cheùo ñan xen 
6. Spatter   Taïo caùc ñoám laám taám 
7. Sprayed Strokes  Giaû laäp phun queùt taïo aûnh 
8. Sumi-e    Giaû laäp phong caùch sôn Nhaät baûn. Neùt toái vaø meàm maïi. 

4   Distort    Bieán ñoåi hình daïng theo nhieàu kieåu laï kyø 
1. Diffuse Glow Khueách taùn haït vaø taïo quaàng saùng 
2. Displace  Dôøi choã caùc ñieåm aûnh theo qui luaät phaân boá cuûa 1 aûnh khaùc (goïi laø baûn ñoà - Image map) 
3. Glass   Töông töï nhö nhìn aûnh qua haït kính vôõ 
4. Lens Correction Giaû laäp aûnh nhìn qua oáng kính khi ñang ñieàu chænh 
5. Ocean Ripple Töông töï nhö nhìn aûnh qua maët nöôùc 
6. Pinch   Töông töï nhö khi duøng vaät nhoïn ñaâm vaøo laøm co duùm böùc tranh 
7. Polar Coordinates Boá trí ñieåm aûnh töø daïng chöõ nhaät sang troøn hay ngöôïc laïi 
8. Ripple   Taïo gôïn soùng laên taên 
9. Shear   Laøm meùo aûnh theo löôùi 
10. Spherize  Noåi khoái aûnh theo daïng hình caàu 
11. Twirl   Xoaén aûnh 
12. Wave   Laøm aûnh löôïn soùng 
13. ZigZag   Uoán aûnh dzic dzaéc 

5   Noise     Taïo nhieãu 
1. Add Noise   Phun haït laám taám vaøo aûnh 
2. Despeckle   Xaùc ñònh bieân aûnh vaø laøm môø vuøng choïn ngoaïi tröø bieân 
3. Dust & Scratches Giaûm thieåu nhieãu baèng caùch thay ñoåi caùc ñieåm aûnh khaùc laï  
4. Median   Giaûmthieåu nhieãu baèng caùch hoøa (laáy trung bình) ñoä saùng giöõa caùc ñieåm aûnh 

6   Pixelate    Chia hình thaønh nhieàu cuïm ñieåm aûnh döïa vaøo söï töông ñoàng maøu saéc 
1. Color Halftone  Taïi moãi keânh, Ps chia thaønh caùc cuïm hình chöõ nhaät vaø thay baèng aûnh hình troøn 
2. Crystallize   Bieán ñoåi aûnh thaønh caùc oâ maøu daïng toå ong 
3. Facet    Nhoùm aûnh thaønh nhöõng khoái döïa vaøo söï töông ñoàng maøu saéc 
4. Fragment   Sao cheùp ñeåm aûnh 4 laàn, laáy trung bình vaø dòch chuyeån ñeán vò trí khaùc 
5. Mezzotint   Moâ phoûng phöông thöùc khaéc naïo baûn in (taïo töøng veät hoaëc oâ laám taám) 
6. Mosaic    Nhoùm caùc ñieåm aûnh thaønh töøng oâ vuoâng (gioáng nhö khaûm) 
7. Pointillize   Moâ phoûng kyõ thuaät veõ tranh baèng nhöõng chaám li ti 

7  Render    Taïo hieäu öùng aùnh saùng 
1. Clouds    Taïo maây 
2. Diffference CloudsTaïo maây vaø giaûm daïng maây ñeå nhaán maïnh söï khaùc bieät giöõa maây vaø aûnh hieän höõu 
3. Fibers    Taïo aûnh hình sôïi 
4. Lens Flare   Giaû laäp hieän töôïng aùnh saùch chieáu thaúng vaøo oáng kính 
5. Lighting Effects Taïo hieäu öùng aùnh saùng döôùi taùc duïng cuûa caùc loaïi ñeøn (nhö treân saân khaáu) 

8   Sharpen    Laøm aûnh saéc neùt 
1. Sharpen   Laøm saéc neùt moät ít 
2. Sharpen Edges Laøm saéc neùt bieân 1 löôïng raát nhoû 
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3. Sharpen More Laøm saéc neùt hôn so vôùi boä loïc Sharpen 
4. Smart Sharpen Laøm saéc neùt moät caùch coù kieåm soaùt trong töøng phaïm vi saùng, toái hoaëc trung tính 
5. Unsharp Mask Laøm saéc neùt bieân nhöõng ñieåm aûnh laân caän neáu saéc ñoä naèm trong ngöôõng khai baùo 

9   Sketch   Ñôn giaûn hình aûnh, bieán thaønh ñen traéng töông töï nhö veõ phaùc baèng tay 
1. Bas Relief  Ñôn giaûn hoùa ñöôøng neùt vaø taïo hieäu öùng chaïm noåi 
2. Chalk & Charcoal Töông töï aûnh veõ baèng phaán pha vôùi than cuûi treân giaáy 
3. Charcoal  Töông töï aûnh veõ baèng than cuûi treân giaáy 
4. Chrome  Bieán thaûnh aûnh ñen traéng ñang bò phaûn chieáu aùnh saùng nhö maï croâm 
5. Conteù Crayon Töông töï veõ phaùc baèng buùt chì 
6. Graphic Pen Töông töï veõ phaùc baèng than chì 
7. Halftone Pattern Bieán thaønh aûnh ñen traéng nöûa toâng 
8. Note Paper Töông töï veõ phaùc nhanh ghi laïi yù töôûng 
9. Photocopy  Gioáng nhö chuïp qua maùy photo 
10. Plaster   Töông töï nhö ñaùp vöõa leân aûnh 
11. Reticulation Taïo hình maét löôùi 
12. Stamp   Ñôn giaûn hình toái ña, gioáng nhö daäp khuoân 
13. Torn Edges Ñôn giaûn hoùa hình aûnh vaø taïo nhöõng neùt nheãu taïi bieân hình 
14. Water Paper Gioángï nhö veõ treân giaáy vaûi roài nhuùng nöôùc sao cho möïc bò vaûi haáp thuï heát (khoâng nhoøe). 

10   Stylize   Caùch ñieäu hình aûnh 
1. Diffuse   Phaân boá laïi ñieåm aûnh ñeå laøm giaûm bôùt caùc ñöôøng neùt noåi troäi 
2. Emboss  Gioáng nhö daäp noåi hình leân 
3. Extrude  Keùo töøng oâ vuoâng hình leân thaønh khoái 3 chieàu 
4. Find Edges Chæ giöõa laïi neùt bieân 
5. Glowing Edges Laøm cho neùt bieân saùng leân 
6. Solarize  Hoøa troän aûnh döông baûn vaø phim aâm baûn 
7. Tiles   Caét hình thaønh töøng oâ vuoâng 
8. Trace Contour Doø tìm ñöôøng neùt bieân 
9. Wind   Moâ phoûng hieän töôïng gioù thoåi 

11   Texture   Taïo nhöõng keát caáu coù chieàu saâu 
1. Craquelure  Töông töï aûnh treân töôøng bò troùc moät phaàn maøu sôn traùt 
2. Grain   Taïo haït laám taám 
3. Mosaic Tiles Gioáng nhö laùt ñaù 
4. Patchwork  Chaép vaù aûnh baèng nhieàu mieáng vuoâng  
5. Stained Glass Gheùp töø nhieáu mieáng kính maøu 
6. Texture  Choïn moät hình thöùc keát caáu trong thö vieän 

12   Video   Xöû lyù aûnh quay video 
1. De-interlace Laøm mòn aûnh chuyeån ñoäng laáy töø phim 
2. NTSC Color Giôùi haïn laïi gam maøu cho phuø hôïp vôùi coâng ngheä truyeàn hình 

13   Other  Taïo nhieãu 
1. Custom Töï taïo caùc boä loïc cho rieâng mình 
2. High Pass Giöõ laïi chi tieát neùt bieân, thay ñoåi maøu saéc vaø giaûm hình neùt chi tieát 
3. Maximum Traõi roäng vuøng traéng vaø thu heïp vuøng ñen 
4. Minimum Traõi roäng vuøng ñen vaø thu heïp vuøng traéng 
5. Offset  Sao cheùp theâm phaàn aûnh 

14   Digimarc     Nhuùng hình thaät môø vaøo aûnh ñeå löu tröõ caùc thoâng tin baûn quyeàn 
1. Embed Watermark  Nhuùng hình môø vaøo aûnh 
2. Read Watermark  Ñoïc thoâng tin baûn quyeàn 

Ngoaøi caùc boä loïc chuaån, ngöôøi duøng coù theå boå sung theâm caùc boä loïc do nhöõng haõng khaùc (Third party) phaùt 
haønh. Ví duï nhö NeatImage ñeå laøm mòn da, Mask Pro ñeå taùch neàn, … 
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Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 
 

Nguồn: http://www.quantrimang.com.vn/kienthuc/do-hoa-may-tinh/photoshop/72827_Huong-dan-su-
dung-Photoshop-CS5-Phan-1-Toolbox.aspx 

 
STT Nội dung Trang

1 Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 1: Toolbox 2 
2 Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 2: Các Panel 6 
3 Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 3: Giới thiệu Layers 19 
4 Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 4: Các menu cơ bản 29 
5 Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 5: Chỉnh sửa ảnh 41 
6 Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 6: Nghệ thuật số 52 

7 Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 7: Thiết kế và trình bày với Type Character 
Panel 

67 

8 Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 8: Menu Filters 79 

9 Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 9: Xóa bỏ những hình nền phức tạp trong 
Photoshop 

102 

10 Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 10: Sử dụng Layer Mask và Vector Mask 
để xóa ảnh nền 

110 

11 Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 11: Thay đổi màu sắc từ những bức ảnh 
đen trắng 

118 

12 Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 12: Tạo hiệu ứng Light và Glow 125 
13 Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 13: Tạo hiệu ứng phản chiếu từ mặt nước 131 
14 Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 14: Tạo hiệu ứng vùng chuyển động 144 

15 Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 15: Xóa nếp nhăn bằng công cụ Healing 
Brush 

153 

16 Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 16: Xóa đối tượng bất kỳ khỏi bức ảnh 160 

17 Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 17: Xử lý ảnh hàng loạt với Photoshop 
Actions 

166 

18 Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 18: Tạo hiệu ứng ảnh lồng nhau 178 
19 Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 19: Tạo ảnh Out of bound 189 
20 Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 20: Tạo hình ảnh nắm đấm qua màn hình 198 
21 Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 21: Tạo hiệu ứng gợn nước trong bức ảnh 227 

22 Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 22: Giới thiệu về tính năng Fill Content 
Aware 

239 

23 Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 23: Tạo ảnh nghệ thuật 243 

24 Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 24: Cài đặt, chia sẻ và sử dụng Photoshop 
Action 

262 

25 Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 25: Xóa bỏ ảnh nền tự động với 
Photoshop Action 

265 

26 Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 26: Tạo hiệu ứng tia sét 271 

27 Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 27: Tạo hiệu ứng Motion trên đối tượng 
bất kỳ 

291 

28 Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 28: Tạo bong bóng trong bức ảnh 299 
29 Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 29: Tạo hiệu ứng phóng to trong bức ảnh 312 
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Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 1: Toolbox 

Photoshop là một trong những chương trình chỉnh sửa ảnh mạnh với mọi trình độ, kỹ năng nhưng lại là chương trình 
"đáng sợ nhất" đối với những người mới bắt đầu. Trong loạt bài này, Quản Trị Mạng sẽ hướng dẫn từng bước cơ bản cho 
người mới bắt đầu sử dụng Photoshop đặc biệt là Shop CS5; tìm hiểu về các công cụ và những thao tác cơ bản nhất. 

 

Sau khi cài đặt xong, bạn sẽ thấy giao diện của CS5 thay đổi khá nhiều so với phiên bản cũ, trông chuyên nghiệp hơn với nhiều 
tính năng "lạ" hơn. 
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Tùy chỉnh không gian làm việc 

Bạn sẽ muốn thử xem qua các panel và palette sẵn có xem cái nào phù hợp với công việc của mình. Trong những lựa chọn này, 
bạn sẽ thấy có sự sắp xếp khác nhau về phần bảng màu và panel phù hợp với từng mục đích công việc. Điều này khá thuận tiện 
khi bạn muốn có những chỉnh sửa khác nhau cho bức ảnh ở chế độ Design hay Painting.. 

 

CS5 có chế độ lưu những tùy chỉnh không gian làm việc theo ý thích của bạn lại để có thể sử dụng sau này. 

 

Nhấp vào >> để xem thêm về các tùy chọn không gian làm việc. Tạo một "New Workspace" và đặt tên nó theo ý bạn. Hãy chắc 
chắn kích vào 2 tùy chọn Keyboard Shortcuts và Menus cho không gian làm việc mới của bạn. 

Chọn không gian làm việc bạn vừa tạo và tùy ý đặt các panel cần thiết cho công việc. 

 

Tùy chỉnh Toolbox 

 

 

 

Toolbox là nơi bạn có được tất cả các thao tác xử lý ảnh từ trò chuột. Theo mặc định, nó bị 
khóa ở phía cạnh trái của màn hình làm việc. Bằng cách nhấp vào phím mũi tên << bạn có thể 
mang toolbox này đặt tại bất kỳ vị trí nào trên phần không gian làm việc. 
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Tùy chọn Palette 

Ở phía trên màn hình làm việc, ngay dưới thanh menu, bạn sẽ thấy các bảng các tùy chọn. Khi lựa chọn các công cụ khác nhau 
trên toolbox, bạn sẽ thấy các tùy chọn này thay đổi tùy vào từng công cụ. 

 

Các công cụ trên Toolbox 

 

Rectangular Marquee Tool (phím tắt: M): Đây là công cụ lựa chọn dạng cơ bản, lựa chọn vùng theo dạng 
hình khối cơ bản (có thể là hình chữ nhật, elip, 1 dòng đơn hoặc 1 cột đơn. Nếu muốn lựa chọn theo dạng 
hình vuông hoặc hình tròn cân đối thì giữ Shift trong quá trình khoanh vùng. Nếu muốn thay đổi khung chọn 
giữa hình chữ nhật và hình ellip thì nhấn Shift + M (hoặc chuột phải vào biểu tượng công cụ trên thanh 
Toolbox và chọn hình như ý). 

 
Move Tool (phím tắt: V): Đây là công cụ di chuyển. Nếu bạn đang chọn một vùng, sử dụng công cụ này để di 
chuyển vùng chọn đó. Bạn cũng có thể di chuyển nhiều layer một lúc sau khi đã chọn layer cần di chuyển. 

 

Lasso Tool (phím tắt: L): Đây là một công cụ lựa chọn khác, công cụ này cho phép bạn vẽ nhanh một vùng 
chọn. Vùng chọn này có thể là một hình dạng đặc biệt tùy theo từng phần trên bức ảnh của bạn. Giữ Shift + L 
để thay đổi chế độ chọn khoanh vùng (Lasso) hay đa giác (Polygonal hoặc Magnetic). 

 

Quick Selection Tool (phím tắt: W): Đây là công cụ chọn vùng gần đúng. Kích biểu tượng bút vẽ vào một 
vùng của bức ảnh, Photoshop sẽ đọc và cố gắng lấy vùng chọn có màu sắc tương đồng. Nhấn Shift + W để 
thay đổi giữa công cụ Quick Selection Tool và Magic Wand Tool. 

 

Crop Tool (phím tắt: C): Vẽ thành một vùng chọn hình chữ nhật, sau đó cắt lấy bức ảnh nằm trong vùng chọn 
đã vẽ. Công cụ này rất hữu ích thường được sử dụng để cắt xén một bức ảnh có không gian hơi "thừa". Nhấn 
Shift + C để thay đổi giữa công cụ Slice và Slice Select, một công cụ hữu ích để tạo ra nhiều hình ảnh từ một 
hình duy nhất, thường sử dụng trong việc lên hình ảnh cho một website. 

 
Eyedropper Tool (phím tắt: I): Chọn một màu bất kỳ từ tài liệu mà bạn đã mở. Shift + I để thay đổi giữa các 
công cụ: Color Sampler, Ruler và Note Tool. 

 

Spot Healing Brush Tool (phím tắt: J): Rất hữu ích trong việc xóa các vết ố, trầy xước không mong muốn 
trên ảnh. Nhấn Shift + J để thay đổi giữa Healing Brush, Patch Tool và công cụ Red Eye (dùng để xử lý mắt 
đỏ) 

 

Brush Tool (phím tắt: B): Đây là công cụ phứt tạp duy nhất trên Toolbox. Rất nhiều bài trên Quản Trị Mạng đã 
hướng dẫn sử dụng công cụ này để vẽ các hình ảnh lặp đi lặp lại. Nhấn Shift + B để lựa chọn lần lượt công cụ 
Pencil, Color Replacement Tool, và Mixer Brushes. 

 

Clone Stamp Tool (phím tắt: S): Đây cũng là một công cụ brush sửa ảnh khác, giữ Alt và kích chuột vào vùng 
nền "nguồn" và sau đó kích chuột trái chọn vùng nền muốn "phủ" vùng "nguồn" lên. Nhấn Shift + S để chọn 
các công cụ đóng dấu khác nhau. 

 
History Brush Tool (phím tắt: Y): Làm việc song song với History Palette, bạn có thể "lấy lại màu gốc" với 
công cụ này. Sử dụng như một công cụ lọc, bạn chọn phần muốn lấy lại màu nền như ảnh gốc (phần được 
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chọn phải nằm trong vùng đã bị thay đổi nền). Nhấn Shift + Y để thay đổi giữa History Brush Tool và Art 
History Brush Tool. 

 

Eraser Tool (phím tắt: E): Đây là công cụ dùng để xóa một vùng ảnh. Nếu ảnh là layer Background hoặc bị 
khóa thì vùng bị xóa sẽ lấy theo màu Background Color. Nhấn Shift + E để chuyển giữa chế độ xóa Eraser, 
Background Eraser, hay Magic Eraser. 

 

Gradient Tool (phím tắt: G): Kích và kéo gradient màu phủ đầy lên layer hoặc vùng mà bạn chọn bằng màu 
foreground và background trên thanh công cụ. Có rất nhiều tùy chọn gradient màu bạn có thể sử dụng. Mở 
rộng trong công cụ này còn có Paint Bucket Tool - dùng để phủ một màu đơn cho 1 vùng hoặc 1 layer đang 
chọn. Nhấn Shift + G để chuyển đổi giữa 2 chế độ phủ màu. 

 

Blur, Sharpen, and Smudge Tools: mặc định, công cụ này không có phím tắt. Có ba công cụ chỉnh sửa ảnh 
nằm trong nút công cụ này. Smudge là thanh công cụ đặc biệt có thể tạo hiệu ứng vuốt màu tuyệt vời trên hình 
ảnh của bạn. Chuột phải vào nút công cụ để chọn những công cụ khác nhau: Blur và Sharpen. 

 
Dodge and Burn Tools (phím tắt: O): Dodge và Burn là công cụ chỉnh sửa giúp làm sáng hoặc tối một vùng 
cho bức ảnh. Nhấn Shift + O để thay đổi lựa chọn giữa các công cụ. 

 

Pen Tool (phím tắt: P): Đây là một công cụ "gây ác mộng" cho người dùng mới bắt đầu. Các công cụ Pen rất 
khó trong việc sử dụng nhưng là một ưu điểm của Photoshop. Shift + P sẽ cho phép bạn chuyển đổi giữa các 
công cụ làm việc với path (đường dẫn). 

 
Type Tool (phím tắt: T): Cho phép bạn nhập một đoạn nội dung, mặc định là theo chiều ngang. Nhấn Shift + T 
để chọn công cụ Vertical Type Tool (nhập nội dung theo chiều dọc) và Type Mask Tools. 

 

Path Selection and Direct Selection Tools (phím tắt: A): Đây là một công cụ chỉnh sửa các phân đoạn trong 
một đoạn đường dẫn (path). Có thể bỏ qua công cụ này trừ khi bạn sử dụng Pen Tool để vẽ 1 đoạn đường 
dẫn. Nhấn Shift + A để chuyển đổi giữa Path Selection và Direct Selection. 

 
Custom Shape Tool (phím tắt: U): Đây là công cụ để tạo các hình vector hoặc clipart từ một thư viện hình có 
sẵn. Nhấn Shift + U để lựa chọn giữa các công cụ vẽ hình chữ nhật, tam giác, các đường nét và hình clipart. 

 
Zoom Tool (phím tắt: Z): Đây là công cụ dùng để zoom to và nhỏ ảnh. Phóng to với việc nhấn chuột trái và thu 
nhỏ bằng cách nhấn thêm Alt trong khi kích chuột. Đây là công cụ cơ bản nhất trên thanh công cụ. 

 

Hand Tool (phím tắt: H): Cuộn tài liệu mà không cần sử dụng con trỏ chuột hay phím mũi tên. Nhấn và giữ 
phím Space bất cứ khi nào bạn cần sử dụng công cụ này, nhả phím Space khi không cần sử dụng đến nó 
nữa. 

 

Background/Foreground: Đây là bảng 2 màu sắc đang được sử dụng để chỉnh sửa ảnh. Màu trên là 
Foreground, màu dưới là Background. Nhấn phím X trên bàn phím để chuyển đổi màu Foreground thành 
Background và ngược lại. Nhấn phím D để đưa 2 màu này về mặc định là trắng và đen. 

 

Quick Mask Mode (phím tắt: Q): Đây là một chế độ thay thế cho việc tạo các lựa chọn phức tạp với các công 
cụ Brush, Eraser và Paint Bucket. Nhấn phím Q để chuyển đổi giữa việc chọn chế độ Quick Mask Mode và 
chế độ thường. 
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2. Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 2: Các Panel 

Một trong những điều hay nhất của Photoshop cũng là điều tệ nhất: đó là quá tải các tùy chọn. Hãy xem lướt qua các 
panel mặc định để có thể nắm được những tính năng nào cần dùng trong quá trình sử dụng Photoshop để bạn có thể tìm 
lại khi cần. 

 

Panel mặc định 
được đặt ở phía 
bên phải cửa sổ 
làm việc của 
Photoshop. Nó 
chứa mọi thiết 
lập hữu ích cho 
người mới sử 
dụng 
Photoshop, bạn 
có thể điều 
chỉnh, ẩn hoặc 
hiện chúng. 
Không gian làm 
việc của 
Photoshop có 
thể rộng hơn 
giúp bạn thoải 
mái làm việc khi 
bạn cho ẩn các 
thanh panel đi. 

 
 

Mặc định thiết lập 
của các panel 
trong phần làm 
việc Essentials 
sẽ có dạng như 
sau. Ngoài cửa 
sổ làm việc 
Essentials bạn 
còn có thể chọn 
các khung làm 
việc khác như 
Design, 3D… 
bằng việc kích 
vào để lựa 
chọn thêm. Ngoài 
ra để khôi phục 
lại các panel 
trong từng khung 
làm việc bạn có 
thể lựa chọn 
Reset trong 
menu ngữ cảnh 
khi kích vào 

. 
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Các panel có thể được gộp lại bằng cách kích vào ở phía bên phải trên của panel. 

 

Bạn có thể kéo panel đi bất kỳ vị trí nào thuận tiện cho việc sử dụng bằng cách kích và kéo panel tương ứng ra khỏi vị trí cố định 
của nó. 
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Đương nhiên, panel cũng có thể được đặt lại đúng vị trí như ban đầu bằng cách kéo về sát cạnh phải của cửa sổ Photoshop, cho 
đến khi bạn thấy xuất hiện một thanh màu xanh phía bên phải cửa sổ. 

 

Tìm hiểu các panel mặc định 

Trong khung làm việc Essentials có một vài panel mặc định. Nó hiển thị ở phía trên cùng (bên cạnh menu Help) 

Mini Bridge: Adobe Bridge là một chương trình duyệt file ảnh tương tự như Faststone, XnView hay Google Picasa. CS5 
đã tích hợp một phiên bản nhỏ Bridge để cho phép bạn duyệt ảo các thư mục ảnh của mình một cách đơn giản hơn qua panel. 
Điều này thực sự hữu ích và giúp bạn tiết kiệm khá nhiều thời gian trong việc quản lý ảnh. 
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Việc duyệt ảo các thư mục ảnh trong Photoshop rất hữu ích. Bridge sẽ chỉ tải khi bạn mở panel và chọn Start Browsing. Các công 
cụ trực quan sẽ điều hướng tới các thư mục trên máy tính; các file/thư mục quan trọng và thường sử dụng sẽ có thể được thêm 
vào phần Favorites để truy cập nhanh khi cần. 

 

History: đây là một trong những tính năng quan trọng nhất trên Photoshop, History cho phép người dùng undo lại nhiều 
mức công việc đã làm. 
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Như bạn thấy trong hình dưới, hình bên trái là các thao tác đã làm với bức ảnh, hình bên phải là thao tác undo gần như lại toàn bộ 
công việc đã làm. 

 

Sử dụng panel History, bạn có thể back lại các công việc gần nhất đã làm với bức ảnh hoặc thậm chí khôi phục lại ảnh gốc (trong 
trường hợp chỉnh sửa không đúng theo ý muốn) bằng cách kích vào phần trên cùng của panel History. 

 

Color: đây là một panel đơn giản, nó chính là phần màu sắc mà bạn đặt cho foreground và background 
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Bạn có thể điều chỉnh giá trị màu Red, Green và Blue từ 0 – 255. Giá trị càng cao màu càng sáng và ngược lại. Ngoài ra bạn cũng 
có thể chọn màu từ thanh màu ở phía dưới panel, nó có vẻ dễ dàng chọn hơn. 

Ngoài ra bạn cũng có thể tùy chỉnh các tùy chọn màu khác bằng cách kích vào và đặt slider cho những chế độ màu khác 
nhau. 

Swatches: Đây là một nguồn tài nguyên hay cho người mới bắt đầu và cả với các chuyên gia, swatches là một bảng màu 
sắc đã được lưu. 

 

Mặc định, CS5 sẽ lưu 122 màu sắc chủ yếu cho bạn sử dụng. 

 

Bạn có thể tạo một swatch mới từ màu foreground bằng cách kích vào và chọn “New Swatch” 

 

Màu sắc bạn chọn để lưu sẽ hiển trị trong bảng Swatch. 

Styles: Là một panel chứa các Layer Effects được lưu, Styles có thể là một cách định dạng khá thú vị cho người mới bắt 
đầu và cũng giúp cho những chuyên gia tiết kiệm thời gian trong việc tái sử dụng các định dạng layer phổ biến. 
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Rất đơn giản, bạn chỉ cần kích vào bất kỳ styls mặc định nào để có thể nhanh chóng sử dụng lại chúng sau này. Nếu không muốn 

chọn một định dạng nào cụ thể cho layer, bạn hãy chỉnh sửa lại chúng bằng tay hoặc kích luôn vào nút để gỡ bỏ hoàn toàn 
các hiệu ứng layer. 

 

Rất nhiều hiệu ứng mặc định 

 

 

Bạn có thể chọn nhiều hơn nữa các định dạng có sẵn bằng cách kích vào để chọn thêm. 
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Adjustments: đây là panel điều chỉnh tạo ra các lớp cho bức ảnh bạn thêm sống động và đẹp hơn. Bạn có thể sử dụng 
các tính năng Hue/Saturation, Contrast hay Levels cho những bức ảnh. Tính năng này thực chất là tạo một layer mới lên trên bức 
ảnh của bạn và mọi điều chỉnh đều thực hiện trên layer mới này. 

 

Kích “Levels” để tự động tạo một layer adjustment mới. 
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Bạn sẽ thấy các tùy chọn thanh trượt để điều chỉnh về độ tương phản của hình ảnh. 

 

Những thay đổi này có thể được Undo mà không cần sử dụng History hay các chức năng Undo khác, chỉ cần xóa các layer điều 
chỉnh đã được tạo 

 

Nhiều lớp điều chỉnh có thể được tạo cùng lúc và nếu cần sử dụng lớp điều chỉnh nào thì bạn chỉ cần ẩn đi các lớp điều chỉnh 
khác bởi chúng là những layer riêng biệt. 
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Masks: Panel marks là một phương thức để loại bỏ các phần của layer, đưa chúng về dạng transparency. Đây là một 
cách khá hay để bỏ background từ một layer mà không cần sử dụng hiệu ứng 

 

Panel Mask là một tính năng độc đáo trong CS5, nó có thể giúp những người dùng mới cắt bỏ background từ các bức ảnh mà 
không tốn nhiều công sức. 
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Layers: Layer là một tính năng 
chuẩn của Photoshop, nó cho phép người 
dùng tạo ra những bức ảnh 2D từ nhiều 
phần có thể chỉnh sửa. 

 

 

 

 

Một lớp chỉnh sửa nghệ thuật mới làm đẹp hơn cho bức ảnh (hoặc xấu đi) mà không làm ảnh hưởng tới lớp ảnh gốc. 
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Một lớp có thể được sao chép, mask và rất nhiều thao tác khác. Adjustments cho các lớp cũng được tạo và quản lý trong panel 
Layers này. 

 

 

Các layer được xếp chồng lên nhau, kết hợp với nhau để tạo ra những bức ảnh hoàn hảo. 

 

 

Các chế độ Opacity và Blending cũng được quản lý trong panel này. Hình ảnh chỉnh sửa với các lớp có thể tạo nhiều hình ảnh 
phong phú và rất dễ dàng cho việc chỉnh sửa lại. 
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Channels: Các bức ảnh số hiện thị màu sắc theo sự kết hợp của các màu cơ bản. Các màu cơ bản này sẽ hiển thị độc 
lập trong panel Channels của Photoshop. Người mới sử dụng có thể bỏ qua panel này. 

 

Nếu bạn 
quan tâm 
tới việc sử 
dụng 
Channels, 
hãy lưu bức 
ảnh lại 
trước khi 
thử nghiệm. 

 

 

Paths: Đây 
là một thành 
phần khá 
phức tạp của 
Photoshop, 
các path dựa 
trên thành 
phần chính 
là vector 
(tương tự 
như 
Illustrator). 
Vector thực 
chất không 
khó hiểu 
nhưng công 
cụ Pen thì lại 
rất khó và 
gây bực bội 
cho người 
mới sử 
dụng. 
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3. Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 3: Giới thiệu Layers 
 

Một trong những thành phần chuẩn của Photoshop là Layers, nó chính là nền tảng để bạn có thể tạo nên những bức ảnh 
đẹp. Trong bài này, Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu một vài thao tác sử dụng layer cơ bản để làm nổi bật một bức ảnh. 

 

Bảng Layers là một trong những thành phần quan trọng nhất của Photoshop, bất cứ khi nào sử dụng Photoshop bạn cũng mất rất 
nhiều thời gian vào việc thao tác trên panel này. 
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Nếu không thấy hiển thị thành phần này trong cửa sổ làm việc, bạn có thể mở lại nó bằng cách vào menu Window > Layers (hoặc 
nhấn phím F7) 

 

Dùng công cụ Lasso để tạo ra một hình dạng bất kỳ, trong trường hợp này, từ Layer sẽ được vẽ ra. Nhưng Lasso sẽ chưa tạo một 

layer mới, do đó bạn phải kích vào trong bảng Layers (hoặc nhấn Ctrl + Shift + N) để tạo 1 layer trắng. 
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Bạn có thể đưa vào layer mới này một file ảnh mới hoặc bất kỳ thành phần nào tùy vào mục đích chỉnh sửa ảnh của bạn. Mặc 
định, một layer mới được tạo ra sẽ ở dạng không nền (transparent) 

Nếu muốn thêm nền vào layer mới này, bạn chỉ cần vào Edit > Fill và chọn màu cần đặt. 

 

Màu nền layer mới trong ví dụ chúng tôi vừa làm là màu đen. Sau khi đã đổ màu cho đối tượng vừa vẽ xong, hãy bỏ vùng chọn đi 
để thực hiện 1 thao tác khác. Để bỏ lựa chọn của một vùng, bạn chỉ cần nhấn Ctrl + D trên bàn phím. 

 
 

Nhấn Ctrl + D để bỏ lựa chọn 

Như bức ảnh trong ví dụ này, chữ Layer đã đè lên hỉnh ảnh đầu tên lửa và gây xấu cho bức ảnh, trong trường hợp này bạn cần 
chỉnh sửa lại vị trí của chữ Layer sao cho hợp lý. 

Sử dụng công cụ Move Tool (phím tắt V) để di chuyển các layer được chọn trong panel Layers của Photoshop. 
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Theo như hình ảnh trên thì vị trí tàu con thoi vẫn bị chữ Layer che khuất, bạn có thể kéo, xoay nó theo một vị trí khác để không 
làm xấu đi bức ảnh gốc. 

Để xoay layer bạn có thể chọn layer cần xoay, nhấn Ctrl + T trên bàn phím, đưa trỏ chuột vào góc của hình chữ nhật bao quanh 
layer và quay. 
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Ngoài thành phần Layer vừa tạo, bạn có thể chèn nhiều lớp layer khác nhau lên bức ảnh, mỗi layer là một thành phần độc lập thì 
sẽ giúp bạn chỉnh sửa linh hoạt hơn. 

 

Nếu có một layer nào đó không phù hợp khi có các layer khác thì bạn có thể ẩn nó đi bằng cách kích vào biểu tượng ở 
layer tương ứng muốn ẩn. Hiện lại layer thì làm cách ngược lại, kích vào ô vuông trống ở đầu mỗi layer. 
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Để tạo chữ chú 
thích cho ảnh, bạn 
chọn công cụ Type 
Tool (phím tắt: T) 
và nhập vào nội 
dung chú thích. 
Nội dung này có 
thể thay đổi được 
nếu sau này bạn 
cần chỉnh sửa lại. 

 

 

Với một nội dung 
chú trích trên nền 
ảnh không nổi bật 
lắm, bạn có thể sử 
dụng tùy chọn 
Blending Options để 
thêm hiệu ứng cho 
layer đang được 
chọn. Chuột phải 
vào bất kỳ layer nào 
cần tạo hiệu ứng và 
chọn Blending 
Options trên menu. 

 

 

Với tùy chọn này bạn sẽ thấy hộp thoại Layer Style xuất hiện. Tại đây bạn có thể lựa chọn hiệu ứng đổ bóng, tạo viền.. và rất 
nhiều hiệu ứng khác cho đối tượng. 
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Bạn có thể dùng nhiều kiểu hiệu ứng khác nhau cho cùng một đối tượng/layer miễn sao giúp đội tượng đó nổi bật hơn trên một 
nền ảnh phức tạp. 

 

Ngay cả khi đã chọn xong hiệu ứng, nếu cần thay đổi lại nội dung đối tượng (trong trường hợp này là font chữ Aplollo 11) thì vẫn 
có thể làm được. 
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Trong panel Layer, bạn có thể kiểm soát được mọi layer cũng như hiệu ứng của layer. Nếu cần ẩn đi hiệu ứng hoặc layer nào vẫn 

chỉ cần kích vào biểu tượng . Có rất nhiều kiểu hiệu ứng layer khác nhau trong panel Layer tùy thuộc vào từng đối tượng 
bạn tạo. 

 

Trong panel Layers, bạn có thể kích vào để tạo một lớp layer màu khác, còn được gọi là layer Adjustment 
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Bức ảnh sau đã được tạo thêm một lớp Adjustment 

 

Lớp Adjustment này cũng được liệt kê trong panel Layers và nó chỉ ảnh hưởng đến các lớp nằm dưới nó. Bạn hãy thử thay đổi vị 
trí lớp để nhận thấy sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các lớp. Lớp Adjustment này cũng có thể chỉnh sửa hiệu ứng tương tự như như 
các layer thông thường. 

Có nhiều hiệu 
ứng tùy chọn 
để chỉnh sửa 
các lớp 
Adjustment, 
trong đó có cả 
thành phần 
Gradient. 

 

Bạn có thể 
chỉnh sửa 
một vài tùy 
chọn với hiệu 
ứng Gradient 
như kiểu, 
màu sắc, góc 
độ… 
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Các lớp Adjustment được ẩn hoặc chỉnh sửa bằng cách kích đúp chuột vào chúng trên danh sách trong panel Layers 

 

Việc thao tác với các lớp trong panel Layers sẽ giúp tăng khả năng sử dụng Photoshop, qua đó có được những hiệu ứng như 
mong muốn trên bức ảnh mà bạn cần chỉnh sửa. 
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4. Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 4: Các menu cơ bản 
 

Photoshop có một hệ thống menu rất lớn với các tùy chọn mà không một người dùng nào có thể bỏ qua. 

 

Bài hướng dẫn này của Quản Trị Mạng sẽ có một cái nhìn tổng quát các menu, thông qua đó sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc 
tìm kiếm công cụ để chỉnh sửa ảnh phù hợp. 

Thanh Menu 

 

Đây là một thanh menu tổng quát các chức năng, nó nằm phía trên cùng cửa sổ làm việc của Photoshop. Mỗi một nút là một menu 
tổng quát, chúng ta sẽ lượt qua một loạt những menu này. 

Menu File 
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Ngoài những tính năng hiển nhiên như New, Open, Close thì menu này còn chứa rất nhiều tính năng khác mà sẽ khiến bạn phải 
bối rối 

Browse in Bridge: Đây là một chương trình đi kèm với Photoshop để duyệt hình ảnh. Nó cho phép người dùng quản lý ảnh dưới 
dạng hình ảnh (chứ không phải chỉ tên file), tương tự như Google Picasa. Bridgle là một chương trình khá hay tuy nhiên nó có thể 
gây phiền nhiễu nếu bạn vô tình mở vì nó tốn khá nhiều thời gian để tải. 

Browse in Mini Bridge: Mini Bridge là một phiên bản live của Bridge duyệt ngay trong Photoshop (không phải mở chương trình 
mới như Browse in Bridgle). Rất dễ sử dụng nhưng lại mất thời gian để tải. 

 

Open As: Đây có vẻ như là một mục tính năng có vấn đề (hoặc có thể đã hỏng). Ý tưởng nhà sản xuất đưa ra là với tính năng này 
có thể mở một loại file khác (ví dụ như một tập tin PSD có phân lớp) dưới dạng file ảnh. 

Open As Smart Object: Tạo một smart object từ một file bất kỳ chỉ đơn giản bằng cách mở nó. Việc thay đổi kích thước và chỉnh 
sửa Smart Object không ảnh hưởng tới tập tin gốc ban đầu, do đó nếu bạn có kế hoạch thay đổi kích thước 1 đối tượng nhiều lần 
thì bạn nên mở nó trong chế độ Smart Object. 

Share my Screen và Create New Review: Đây là các tính năng Adobe CS Live chỉ được cung cấp tới những người dùng có đăng 
ký bản quyền và có tạo một tài khoản trên Adobe.com. 

 

Device Central: Một chương trình riêng biệt hỗ trợ các ứng dụng cho điện thoại di động và smartphone. 
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Save for Web and Devices: Một loại ứng dụng dùng để nén file thành các file dạng JPG, GIF, PNG hoặc các định dạng WBMP 
phù hợp cho việc đăng tải lên web. Trong trường hợp này, Devices dùng để chỉ các dòng máy smartphone. 

Revert: Tải lại file từ điểm lưu lại gần nhất. Bạn sẽ mất tất cả các thay đổi và History khi thực hiện thao tác này, tuy nhiên việc này 
cũng có lợi ích riêng trong một số trường hợp. 

Place: Chèn một file mới vào file đang mở, cho phép bạn thay đổi kích thước và chỉnh sửa như một đối tượng Smart Object. 

Automate and Scripts: Tùy chọn này giúp cho những chuyên gia sử dụng Photoshop thực hiện được nhanh chóng các chỉnh sửa 
lặp đi lặp lại. Scripts là một tiện ích khác thú vị và đáng để xem xét, kể cả với người dùng cơ bản. 

Menu Edit 

Đây là một menu khá rõ ràng với những tính năng hữu ích nhất trên PS. 
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Undo, Step Forward, Step Backward: Undo là một tính năng phổ biến và rất thường dùng trong nhiều chương trình hiện nay. 
Step Forward và Step Backward là để di chuyển qua lại giữa các bước trên panel History. Đây là một cách đơn giản để sử dụng 
History Panel. 

Cut, Copy và Copy Merged: Có thể bạn đã quá quen thuộc với những hành động như Cut, Copy, Paste trong các menu Edit (của 
những chương trình phổ biến như MS Word). Copy Merge là tính năng vô cùng hữu ích, nó có thể sao chép một tài liệu đa lớp 
như thể đó là những lớp đã được sáp nhập. 

Fill: Công cụ này thường bị bỏ qua mặc dù nó là một công cụ khá hay. Fill sẽ “lấp đầy” một vùng chọn, một layer hoặc chanel 
bằng màu foreground hoặc background, màu trắng, đen hoặc màu của chính nội dung bức ảnh. CS5 có một cơ chế lấp đầy hình 
ảnh gần giống như thật với việc tái tạo lại một phần hình ảnh bằng các đối tượng nền xung quanh phần khuyết đó. 

 

Stroke: Tạo một đường viền xung quanh đối tượng được lựa chọn với bất kỳ màu nào mà bạn sử dụng. Bạn có thể điều chỉnh độ 
dày đường viền này hoặc lựa chọn đường viền được tạo là viền trong, chính giữa hay bao ngoài đối tượng. 

 

Content Aware Scale: Sử dụng công cụ tương tự như trong Content Aware Fill với phạm vi là một phần của hình ảnh. Bạn có thể 
tùy chỉnh kích thước của đối tượng với tùy chọn này. 

Puppet Warp: Đây là một tính năng mới khá phức tạp trên CS5, nó cho phép người dùng có thể bóp méo hoặc kéo hình ảnh theo 
những cách thức khá phức tạp. 
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Transform và Free Transform: Đây là một công cụ hữu ích dùng để thay đổi kích thước một hình ảnh, chỉnh sửa và tạo ra các 
điểm để có thể kéo méo hình (nếu cần). 

Keyboard shortcuts: menu này dùng để chỉnh sửa và gán một số phím tắt bàn phím tùy chỉnh cho mỗi mục menu trên 
Photoshop. Nó thực sự rất cần cho bất kỳ người sử dụng nào quen dùng phím tắt. 

Menu: Cho phép người dùng chỉnh sửa trình đơn hiện tại, ẩn đi tính năng mà họ ghét hoặc không bao giờ sử dụng, và làm nổi bật 
các tính năng cần thiết. 

 

Preferences: Chứa nhiều vấn đề khác mà bạn cần chỉnh sửa với Photoshop. 

Menu Image 

Menu Image cho phép bạn thay đổi về độ sâu của màu, hình ảnh và nhiều tính năng khác. Các tùy chọn hữu ích nhất ở đây là gì? 

 

Mode: Chế độ màu bạn có thể thiết lập cho ảnh như RGB hay CMYK, cũng như các dạng bit màu khác như Lab hoặc Indexed. 
Bạn không nên sử dụng bất kỳ dạng màu nào ngoài RGB trừ khi bạn quan tâm kỹ hơn tới việc định dạng ảnh và ảnh kỹ thuật số. 
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Adjustments: Một menu phụ với các thành phần điều chỉnh độ sáng, độ tương phản, Levels, Curves, cũng như Hue/Saturation. 
Có một loạt các tùy chọn khác, và dưới đây là một số thành phần quan trọng nhất: 

- Brightness/Contrast: Đây là thành phần cơ bản để điều chỉnh độ tương phản sáng/tối 
trong các bức ảnh. Là một công cụ hay và dễ sử dụng cho người mới bắt đầu. 

- Levels: Một cách tinh chỉnh hơn về phạm vi giá trị tương phản trong các bức ảnh. 

- Curves: Một cách điều chỉnh giá trị và chanel phức tạp hơn, nó cho phép người dùng 
điều chỉnh giá trị, nhắm tới mục tiêu với độ chính xác cao hơn. Tính năng này thường 
được các chuyên gia sử dụng. 

- Exposure: Cũng là một trình đơn khác để điều chỉnh độ tương phản sáng/tối. Tùy chọn 
này được sử dụng nhiều cho các nhiếp ảnh kỹ thuật số. 

- Hue/Saturation: Điều chỉnh màu sắc hình ảnh cũng như độ tươi sáng và sống động của 
ảnh. 

- Invert: Đảo ngược hai màu trắng đen của ảnh. Tất cả các màu sắc khác trên ảnh sẽ hiển 
thị theo chế độ đối lập màu hiện tại. 

- Posterize: Đây là một bộ lọc giảm màu sắc hình ảnh về giới hạn một số màu cơ bản. 

- Threshold: Đây cũng là một bộ lọc màu khác để chuyển bức ảnh của bạn về dạng 2 màu cơ bản là trắng và đen, hoàn toàn 
không có màu xám. 

Auto Tone, Auto Contrast, Auto Color: Photoshop sẽ cố gắng cải thiện tự động bức ảnh của bạn bằng việc điều chỉnh Tones, 
Contrast và Color. Nó được gợi ý từ Photoshop Elements (một trình sửa ảnh tương tự nhưng ở dạng cơ bản), đây là công cụ hay 
cho người mới sử dụng. 

Image Size: Không nên nhầm lẫn thành phần này với Canvas Size, vì với lựa chọn này kích thước của toàn bộ file ảnh sẽ bị thay 
đổi. 
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Canvas Size: Tăng kích thước trống xung quanh bức ảnh. 

 

Image Rotation: Quay bức ảnh theo một góc 90o hoặc 180o, ngoài ra cũng có thể tự tùy chỉnh góc độ quay của ảnh bằng cách 
chọn Arbitrary. 

Duplicate: Tạo một file ảnh mới là bản sao của file hiện tại. Tập tin mới sẽ không có thành phần History đã sửa. 

Menu Layer 

Đây là nơi chứa các thao tác chỉnh sửa và làm việc với lớp đối tượng. Menu Layer có rất nhiều menu phụ và các tùy chọn phức 
tạp. Bạn có thể xem lại phần 3 của loạt bài hướng dẫn này. 
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New: Các menu phụ trong menu này cho phép bạn tạo ra các lớp mới cũng như các tùy chọn để chuyển lớp hiện có thành lớp 
Background (nếu cần). Bạn cũng có thể nhóm các lớp đang chọn thành một nhóm (việc lựa chọn nhiều lớp sử dụng Shift hoặc Ctrl 
– tương tự như thao tác với các file trong thư mục). Tùy chọn này sẽ tạo ra các “thư mục” lưu trữ những lớp đã được chọn để 
nhóm. 

Duplicate Layer: Cho phép người dùng tạo một bản sao của lớp đang được chọn và lưu trữ nó vào đúng file đang mở hoặc tạo ra 
một file mới. 

New Fill Layer/New Adjustment Layer: Đây là cách tạo ra 2 loại lớp màu mới phủ lên trên lớp ảnh hiện tại. Bạn có thể tùy chỉnh 
2 lớp mới tạo này một cách dễ dàng để tạo ra những bức ảnh sống động. 

Layer Mask/Vector Mask: Công cụ dùng để lọc hoặc ẩn một phần (hay tất cả) các lớp đang hoạt động. Có sự khác biệt khá cơ 
bản giữa hai loại Mask này đó là Mask theo vector và theo điểm ảnh. 

Clipping Mask: Đây là một tính năng khá khó hiểu, nó dùng để đặt một lớp hoặc nhóm lớp thành Mask để minh bạch cho lớp 
dưới nó. 

Group Layers/Hide Layers: Nhiều lớp có thể được chọn trong panel Layers và được nhóm/ẩn trong menu này. 

 

Align/Distribute: Công cụ này dùng để sắp xếp các lớp trong không gian làm việc/không gian ảnh. Với công cụ này, bạn có thể 
căn đối tượng vào giữa ảnh hoặc chỉnh khoảng cách đều giữa các đối tượng một cách dễ dàng. 

Merge Down: Kết hợp các lớp hiện tại (hoặc nhóm lớp) với các lớp dưới nó. 

Merge Visible/Flastten Image: Kết hợp tất cả các lớp trong file của bạn. Merge Visible sẽ bỏ qua tất cả các lớp ẩn trong panel 
Layers, trong khi Flatten Image sẽ bỏ chúng đi hoàn toàn. Merge Visible sẽ tạo ra các khoảng transparen ngoài những lớp ảnh đã 
kết hợp, còn Flatten Image sẽ tạo ra một lớp Background theo màu mà bạn định sẵn ở Background color. 
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File gốc trong panel Layers, hiển thị các lớp hiện tại 

 
File sau khi đã kết hợp bằng Merge Visible, vẫn giữ nguyên lớp transparen 

 
File sau khi đã kết hợp bằng Flatten Image, nền background màu trắng  

đã được thêm vào sau khi kết hợp. 
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Các Menu quan trọng khác 

Phần còn lại của các menu trong Photoshop gần như là khá phức tạp cho người mới sử dụng. 

Menu Select: Menu này làm việc với các công cụ Marquee, 
Lasso và Wand trêm panel Layers. Select All, Deselect và 
Reselect là các công cụ chọn đối tượng. Khi bạn đang lựa 
chọn 1 phần đối tượng, Invert sẽ có tính năng đảo ngược 
phần lựa chọn của bạn, nghĩa là phần ảnh được chọn ban 
đầu sẽ thành không chọn, và phần ảnh không được chọn 
ban đầu sẽ thành được chọn. Bạn cũng thể chọn tất cả các 
lớp trong panel Layers từ công cụ trên menu này, ngoài ra 
còn có thể điều chỉnh các lựa chọn từ menu phụ Modify. Tùy 
chọn chế độ Quick Mask cũng được điều chỉnh tại menu 
Select này. 

 

Menu Filter: Đây là một thư viện template sẵn có cho người 
sử dụng Photoshop. Filter cho phép bạn lựa chọn các loại 
biến dạng khá thú vị cho bức ảnh. Có cái thực sự hữu ích, 
có cái không, tùy thuộc vào mục đích của người sử dụng. 
Filter là một thành phần khá lớn trong PS và cần phải có 
một bài viết riêng để khai thác các thư viện trong menu này. 
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Menu View: là một menu chứa rất nhiều các thành phần ít 
dùng của Photoshop như việc thay đổi kích thước và hình 
dạng của điểm ảnh, ngoài ra còn chứa các thao tác cơ bản 
như Zoom in, Zoom out. Với menu Print Size, bạn có thể 
xem trước kích thước in hoặc nhanh chóng zoom 100% với 
Actual Pixels. Trong menu này, bạn cũng có thể tắt những 
điều gây phiền nhiễu như Snap, Rulers cũng như xóa 
Guides hay Slices. 

 

Menu Windows: Đây là menu quản lý việc hiển thị/không 
hiển thị của các panel, Options, Toolbox... trên màn hình.  
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Menu Help: là menu cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, nó chứa mọi thông tin cơ bản của một ứng dụng. Thông 
qua nó bạn có thể kiếm tra, tìm kiểu về các công cụ mà mình chưa nắm rõ hoặc thông số cụ thể về phiên bản của phần mềm. 
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5. Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 5: Chỉnh sửa ảnh 

Photoshop có tên “Photoshop” là có lý do của nó, vì nó là một chương trình chuyên chỉnh sửa ảnh. Bài này Quản Trị 
Mạng sẽ giới thiệu sơ qua một số kỹ thuật chỉnh sửa ảnh cơ bản và tìm hiểu làm cách nào để có thể cải thiện một bức 
ảnh gia đình. 

 

Cắt ảnh để có khung nhìn đẹp hơn 

Thông thường khi chụp một bức ảnh kỹ thuật số, kết quả sẽ là một bức ảnh với khung nhìn hơi rộng, khung nhìn loãng làm mờ đi 
trọng tâm của hình ảnh. Một trong những điều cần làm đầu tiên đối với bức ảnh là “thử nghiệm” công cụ cắt xén ảnh Crop. 
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Bấm C để chọn công cụ Crop. Sử dụng chuột để nhấp và kéo tạo thành một khung chữ nhật bên trong bức ảnh (nếu cần xén ảnh 
theo hình vuông thì giữ Shift trong quá trình nhấp kéo chuột) 

 

Với khung chữ nhật đã được vẽ ra, bạn có thể di chuyển, thay đổi lại kích thước cho chính xác hơn trước khi nhấn Enter để xén 
ảnh. 
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Bạn có thể undo lại thao tác với phím Ctrl + Z (undo nhiều lần thì nhấn Ctrl + Alt + Z) và thực hiện lại thao tác xén ảnh nếu chưa 
ứng ý. 

 

Điều chỉnh độ tương phản với công cụ Levels 

Hình ảnh chụp thiếu ánh sáng có thể khiến bức ảnh của bạn trở nên ảm đạm hoặc tối tăm không rõ các chi tiết. Các công cụ điều 
chỉnh độ sáng và tương phản là một lựa chọn hợp lý trong trường hợp này, công cụ tốt nhất để sử dụng thường là Levels. 

 



44 of 317 

Mở bức ảnh cần chỉnh sửa, nhấn phím Ctrl + L để mở hộp thoại Levels. Theo mặc định thì nó giống như hình dưới. 

 

Ba nút thanh trượt đại diện cho phần Shadows (vùng tối nhất), Midtones (phần tối trung bình) và Highlights (vùng sáng nhất) của 
bức ảnh. Bằng cách điều chính chúng như hình minh họa trên, vùng sáng được mở rộng ra, điểm Midtone được kéo gần hơn về 
phía Shadows để mở rộng hơn khoảng cách giữa phần Midtone với Highlights giúp bức ảnh sáng hơn một cách tự nhiên. 
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Nhấp OK để đóng chế độ chỉnh sửa. Ngay lập tức bạn sẽ thấy chi tiết bức ảnh trông sáng hơn, bầu trời bức ảnh dưới không còn 
ảm đạm, u ám như ảnh ban đầu. Có thể sẽ phải chỉnh sửa vài lần thì bức ảnh trông mới sáng thật tự nhiên. 

 

Điều chỉnh màu nhạt bớt 

Một trong những vấn đề lớn nhất với những ảnh chụp trong nhà là quá nhiều màu sắc khiến người xem rối mắt. Dưới đây là một 
cách đơn giản để giảm bớt màu sắc của một bức ảnh, với ví dụ này là giảm bớt màu vàng. 
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Bạn vào phần Image > Adjustments > Selective Color 

 

Selective Color là một công cụ cho phép bạn điều chỉnh hình ảnh thông qua các màu sắc chủ đạo. Đó là: màu Đỏ (Red), Xanh lục 
(Green) và Xanh dương (Blue) là các màu cơ bản của ánh sáng; màu Xanh sáng (Cyan), Tím (Magenta), Vàng (Yellow) và Đen 
(Black) là màu sắc chỉnh của việc in ấn; ngoài ra còn màu Trắng (White) và Trung tính (Neutrals). 
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Trong bức ảnh ví dụ của chúng tôi có hơi nhiều tông màu vàng, do đó trong trường hợp này sẽ chọn “Yellows” từ menu Color sổ 
xuống. Bạn có thể sử dụng các thanh trượt để điều chỉnh màu sắc cho phù hợp nhất. 

 

So với hình ảnh ban đầu, hệ thống ánh sáng hiện tại của bức ảnh trông đã tự nhiên hơn, hình ban đầu có vẻ hơi nhiều màu vàng 
quá. 
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Làm sắc nét ảnh mờ mà không làm hỏng màu sắc 

Đôi khi ánh sáng trong nhà có thể mang lại hiệu ứng ấm áp và huyền ảo cho các bức ảnh của bạn. Tuy nhiên, việc huyền ảo “quá” 
mạng lại những nét mờ trên bức ảnh. Có rất nhiều bộ lọc trên Photoshop có thể làm sắc nét cho hình ảnh nhưng sẽ làm sai lệch đi 
màu sắc hoặc làm méo hình ảnh. Với một số thao tác sau sẽ giúp bạn làm sắc nét lại bức ảnh nhưng vẫn giữ nguyên vẹn được 
màu sắc ấm áp ban đầu. 

 

Lab color là một không gian màu sắc như RGB và CMYK. Nó không thường được sử dụng lắm nhất là trong thế giới nhiếp ảnh 
chuyên nghiệp, thường được sử dụng nhiều hơn với các tập tin ảnh nghệ thuật kỹ thuật số. 

Để chuyển ảnh vào chế độ Lab color, bạn vào Image > Mode > Lab Color 
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Thay đổi ảnh sang Lab color sẽ mang lại một sự thay đổi về chế độ phân màu nhưng bạn sẽ không thể nhìn thấy bằng mắt 
thường. 

 

Chuyển sang panel 
Channels cạnh Layers. 
Nếu không tìm thấy, 
bạn có thể bật nó lên 
bằng cách vào menu 
Window > Channels. 

 

 

Chọn channel 
Lightness, bạn sẽ thấy 
một phiên bản ảnh 
không màu sắc như 
hình 

 

 

Nếu ảnh bạn không thấy channel Lighness hoặc ảnh của bạn không phải chế độ không màu thì hãy thực hiện lại các thao tác trên. 
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Vào Filters > Sharpen > Unsharp Mask. Unsharp Mask có thể tăng độ tương phản và miết sắc các nét hình ảnh hơn. Điều chỉnh 
các giá trị sao cho hình ảnh không tạo nên độ sắc nét quá để vẫn giữ được vẻ tự nhiên của bức ảnh. 

 

Thông thường, bộ lọc Unsharp Mask có thể tạo ra nhiều khoảng tối, vì thế để hình ảnh tự nhiên hơn, bạn cần điều chỉnh Level để 
giảm bớt sự thô của điểm tối. 
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Nhấn Ctrl + L để mở công cụ Level. Điều chỉnh Midtones và Highlights (tương tự như ví dụ ở đầu bài) để làm giảm bớt những 
điểm tối bị tạo ra từ bộ lọc Unsharp Mask 

 

Cuối cùng là chuyển lại bức ảnh về chế độ màu RGB: Image > Mode > RGB. Kết quả cuối cùng đã phù hợp với mong muốn của 
bạn chưa, nếu chưa có thể thực hiện lại các bước trên để chỉnh sửa sao cho phù hợp. Khi lưu lại ảnh thì nhớ không lưu trữ đè lên 
ảnh gốc vì biết đâu ảnh sau khi chỉnh sửa của bạn lại “xấu” hơn ảnh gốc. 
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6. Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 6: Nghệ thuật số 
 

Đối với bạn đọc ưa thích nghệ thuật, Photoshop cung cấp khá nhiều tùy chọn cho việc vẽ kỹ thuật số. Cho dù việc vẽ của 
bạn là "nghề" hay chỉ đơn giản là muốn vẽ cho vui, hoặc để học tập thì công cụ vẽ của Photoshop cũng rất bổ ích. 

 

Nếu bạn luôn muốn trở thành dân vẽ ảnh nghệ thuật số nhưng chưa bao giờ dành nhiều thời gian để tìm hiểu Photoshop thì bài 
hướng dẫn này sẽ giúp bạn bắt đầu một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. 

Bắt đầu với công cụ Brush 

 



53 of 317 

Brush (phím tắt là B) là công cụ quan trọng nhất của Photoshop. Nó có thể là công cụ phức tạp nhất so với các công cụ trong 
chương trình và thường thì dân mới vào “nghề” ít sử dụng đến nó. Có một loạt các tùy chọn trên panel Brush, bạn sẽ phải làm 
quen lần lượt với các mẫu vẽ nghệ thuật trên panel này. Nếu không tìm thấy panel Brush, hãy vào Window > Brush để mở bảng 
điều khiển. 

 

CS5 cho phép lựa chọn được nhiều hơn các công cụ Brush trong bảng tùy chọn trên màn hình. Tại đây bạn có thể điều chỉnh mức 
độ mờ, kích thước và các tùy chọn khác… 

 

Bạn sẽ thấy nhiều tùy chọn khác cho công cụ Brush bằng cách kích chuột phải vào vùng làm việc. Đối với mục đích của bài 
hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tránh sử dụng brush phức tạp trong hình đầu tiên, và chủ yếu sử dụng bảng tùy chọn từ menu chuột 
phải (hình trên). 

Hướng dẫn sử dụng Brush Tool 

Nhấn Ctrl + Shift + N để tạo ra một file mới. Làm từng bước theo hướng dẫn dưới đây để có thể nắm rõ hơn về cách sử dụng các 
công cụ Brush có sẵn. 
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Đây là một thiết lập dạng cơ bản để có thể nắm rõ cách làm việc của Brush. Nhấp chuột phải để mở ra menu ngữ cảnh và chọn 
brush đầu tiên “Soft Round”. Bạn có thể điều chỉnh kích thước của đầu vẽ với thanh trượt trên cùng (Size) 

 

Một đường stroke màu đen sẽ được vẽ ra nền trông tương tự như thế này 

 

Vào bảng tùy chọn ở phía trên khung làm việc và thiết lập Opacity xuống 50% 

 

Vẫn kích và kéo chuột vẽ một đường stroke lên màn hình làm việc, đường vẽ sau này cùng một màu sắc nhưng mờ hơn so với 
nét vẽ đầu tiên. 
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Chuột phải lên nền màn hình làm việc để mở menu ngữ cảnh một lần nữa, lần này bạn chọn tùy chọn thứ hai “Hard Round” 

 

Vẫn để thiết lập Opacity như thiết lập trước, đường nét vẽ ra sẽ có “độ cứng” hơn so với kiểu Brush đầu tiên. Tùy chỉnh từng 
thành phần trên thanh tùy chọn để trải nghiệm từng sự thay đổi khác nhau. 

 

 

Tương tự như Opacity là thiết lập Flow. Trả lại thiết lập Opacity về 100% và thiết lập Flow thành 50% 

 

Bạn sẽ thấy ngay lập tức các đường vẽ khác nhau. 
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Phóng to hình ảnh chúng ta sẽ thấy nét vẽ có điểm khác biệt gì. Với Opacity thì nét vẽ mượt hơn còn Flow thì tạo ra những hình 
ảnh liên tục của nét vẽ (hình tròn). Sự khác biệt này đôi khi làm người dùng cảm thấy bối rối. 

 

“Airbrush Mode” là một tùy chọn khá khó hiểu. Gần như mọi phiên bản gần đây của Photoshop đều có biểu tượng Airbrush này 
trong bảng tùy chọn. Kích vào nó để chúng ta cùng tìm hiểu sự khác biệt. 

 

 

Tùy chọn này sẽ tạo ra một nét vẽ có “độ mềm” rộng hơn 
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Vẽ cảm giác thật hơn với Tablet 

Vẫn sử dụng brush vừa chọn, bạn hãy thử trên talbet đồ họa và chọn tùy chọn ở ngoài cùng bên phải “Tablet pressure controls 
size” 

 

Một nét vẽ với đầu vẽ bắt đầu rất nhỏ và độ mờ ít và dần phát triển ra. 

 

Còn có một tùy chọn khác là “Tablet pressure controls opacity” sẽ tương tự thay đổi độ mờ đục của nét vẽ từ nhẹ sang đậm 
hơn 

 

 

Dưới đây là ứng dụng của dòng đầu tiên trong bảng Brush với việc thiết lập độ mờ nhạt của nét vẽ theo nhiều cách thú vị. 
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Và các nét vẽ khác 
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Vẽ tranh thời kỹ thuật số với brush 

Thay vì việc scan một bức ảnh vẽ tay, bạn có thể chụp lại bức ảnh và dùng các công cụ brush để tô lại ảnh sao cho giống ảnh vẽ 
thông thường bằng mực. 

 

Bạn nên làm việc ở độ phân giải in tốt nhất. Một khi đã phát họa xong hình ảnh, bạn có thể vào Image > Image Size để chỉnh lại 
kích thước. 
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300 pixels/inch là một độ phân giải in khá chuẩn. Mở rộng hình ảnh này lên 10 inch tạo ra một bức ảnh rộng 3,000 pixel, với kích 
thước này bạn có thể vẽ bất cứ hình ảnh nào phù hợp. 

 

Tạo một lớp điều chỉnh màu sắc (adjustment) lên trên layer ảnh. Tùy chỉnh bất cứ màu sắc hay ánh sáng ảnh thế nào là phù hợp 
nhất. 

 



61 of 317 

Theo ví dụ này chúng tôi sẽ để màu sắc ánh sáng là màu hồng, thay đổi Blending Mode với tùy chọn Blend Mode là Screen. 

  

Tạo một layer mới để bắt đầu vẽ một lớp ảnh 
số. 

 

Chọn công cụ Brush hoặc Pencil để vẽ lại bức ảnh 
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Nếu bạn có tablet thì việc vẽ này vừa nhanh chóng lại dễ dàng. 

 

Một kích thước brush đơn sẽ dễ dàng vẽ lên khung các đường nét với độ dày mỏng khác nhau 

Để thêm màu sắc vào hình ảnh, bạn nên tạo layer mới (Ctrl + Shift + N) sau đó tạo một group cho nó. Phải đảm bảo phần layer 
màu sắc nằm dưới lớp nét vẽ ban đầu. 
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Thành phần Fill kết hợp với công cụ brush sẽ giúp nhanh chóng tô màu cho một khu vực hình ảnh. 

 

Nếu bạn sử dụng fill màu trên nhiều lớp, bạn sẽ muốn check “All Layers” ở phía bên phải của các tùy chọn. 

 

Thêm lớp mới cho mỗi màu sắc mới hoặc chỉ làm việc trên một lớp duy nhất – việc này tùy thuộc vào sở thích của bạn. 
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Việc làm việc với các lớp màu độc lập sẽ giúp dễ dàng chỉnh sửa hơn với các viền màu thừa 
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Với một hình ảnh phẳng hoàn toàn chưa có những lớp bóng thì hình ảnh vẫn còn thiếu đi độ “thật”. Giảm đi phần Flow và thiết lập 
Opacity bình thường, bạn có thể “đánh lên phần bóng” của hình ảnh. 
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Trong khi bức hình trên là thực hiện bằng chuột trên máy tính thông thường thì bức hình dưới đây được vẽ chỉ trong khoảng thời 
gian 20’: 

 

Chỉ cần điểm thêm một số điểm sáng tối nữa là bức tranh vẽ của bạn sẽ thực sự hoàn hảo. 
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7. Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 7: Thiết kế và trình bày với Type Character 
Panel 

Những chương trình như Photoshop cho phép người dùng hiện nay dễ dàng hơn trong việc thiết kế và học thiết kế. Chỉ 
cần học cách sử dụng Type Character Panel là đã có thể dễ dàng cá nhân hóa những bức ảnh của bạn. 

 

Panel Fonts và Character 

Trong khi các chương trình như Adobe Illustrator là lựa chọn phù hợp để xử lý hình khối trừu tượng của các font chữ, thì 
Photoshop chỉ đơn giản là sử dụng các thành phần font chữ có sẵn. Tuy nhiên, nó cũng có một vài tùy chọn chỉnh sửa cơ bản để 
việc trình bày chữ không quá đơn điệu. 

Panel Character có thể tìm thấy bằng cách vào Window > Character (nếu bạn không nhìn thấy nó ở panel phía bên phải màn 
hình làm việc). Panel này chứa khá nhiều tùy chọn với chữ mà bạn có thể thử qua. 

 

Font Family: Tại đây bạn có thể lựa chọn font cho đối tượng chữ (như font Arial, Times New Roman…) 

Font Style: Thông thường một font được cài đặt ra sẽ đi kèm với một hệ thống font có liên quan bao gồm kiểu đậm, kiểu 
nghiêng… (ví dụ như Arial, Arial Bold, Arial Narrow, Arial Condensed, Arial Rounded MT, Arial Black…) 
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Font Size: Đây là nơi bạn sẽ thay đổi kích thước của font chữ. Tự nhập số vào ô hoặc sử dụng trình đơn thả xuống để chọn. 

Leading: Thông thường Photoshop mặc định đặt một khoảng cách phù hợp giữa các dòng trong cùng một nội dung văn bản, tuy 
nhiên trong một số trường hợp nào đó bạn cần thay đổi lại khoảng cách này thì đây là lựa chọn cần sử dụng tới. 

Kerning và Tracking: Lựa chọn này cho phép tăng hoặc giảm khoảng trống giữa các chữ cái. Giá trị 0 là khoảng cách mặc định, 
tăng hoặc giảm giá trị này sẽ tương đương với việc tăng/giảm khoảng trống. 

Vertical Scale và Horizontal Scale: Đây là điều khiển dùng để kéo dài hoặc tăng độ dẹt của chữ, giá trị nhập ở đây tương ứng 
với tỉ lệ % chữ ban đầu. 

Baseline Shift: Tùy chọn này dùng để đẩy những chữ đang được bôi đen lên cao hơn (hoặc thấp xuống) so với các chữ còn lại. 
Tùy chọn này phù hợp để đánh chỉ số trên (hoặc dưới) trong một đoạn văn bản. Giá trị >0 sẽ tương đương với việc đẩy chữ lên 
cao, giá trị <0 tương đương đẩy chữ xuống thấp. 

Text Color: Đây là lựa chọn điều chỉnh màu sắc cho chữ đang được chọn. 

Language: Tùy chọn này dùng để thiếp lập các ngôn ngữ không phải tiếng Anh trong một số trường hợp cần thiết. 

Anti-Aliasing: Tùy chọn dùng để chỉnh chữ theo từng pixel điểm ảnh. Lượt qua một loạt lựa chọn trong tùy chọn này bạn sẽ thấy 
điểm khác biệt với từng kiểu khác nhau. 

Faux Bold và các tùy chọn Character khác 

 

Faux Bold: Nếu kiểu font chữ hiện tại bạn đang chọn đã là chữ đậm nhưng vẫn chưa ưng ý về độ “đậm” của 
nó, bạn có thể sử dụng thêm tùy chọn này để tăng thêm độ dày cho chữ. 

 
Faux Italic: Tương tự như Faux Bold, tùy chọn này dùng để tăng thêm độ nghiêng của chữ. 

 

Uppercase: Chuyển toàn bộ font chữ của bạn thành chữ hoa. Rất hữu ích trong việc văn bản đang cần 
chuyển sang chữ hoa là đoạn văn bản dài. 

 

Small Caps: Vẫn là lựa chọn để tạo chữ hoa cho toàn bộ đoạn văn bản, tuy nhiên tùy chọn này có khác biệt 
là những chữ thường được tạo thành hoa sẽ nhỏ hơn một chút so với những chữ đã được viết hoa sẵn. 

 
Superscript: Thay đổi chữ hoặc đối tượng chữ đang được chọn thành chỉ số trên, ví dụ như 28 

 
Subscript: Thay đổi chữ hoặc đối tượng chữ đang được chọn thành chỉ số dưới, ví dụ như C6H12O6. 

 

Underline: Thêm một đường gạch chân vào dưới đoạn văn bản đã chọn 

 
Strikethrough: Thêm một đường gạch ngang thông qua tất cả các văn bản đang chọn. 
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Options Panel và Type Tool 

Có một vài tùy chọn không có trong Character Panel nhưng bạn có thể tìm thấy trong thanh công cụ phía trên màn hình làm việc – 
Options Panel – khi đang chọn công cụ Type (T) 

 

 

Text Orientation: Tùy chọn này dùng để điều chỉnh hướng của văn bản theo chiều dọc 
hay chiều ngang. 

 

 

Alignment: Thiết lập canh lề cho các đối tương văn bản đã được xác đinh theo lề trái (Left 
Aligned), lề phải (Right Aligned) hay canh giữa (Center Aligned) 

 

 

Warp Text: Uốn đối tượng văn bản theo một hình dạng xác định, hình dạng này cũng có 
thể điều chỉnh độ cong/nghiêng sao cho phù hợp. Tùy chọn này thường được sử dụng 
trong trường hợp đối tượng văn bản tạo ra là biểu ngữ.. 

 

Thiết kế một bìa sách dạng đơn giản 

Thiết kế phải đi kèm với ứng dụng thực tế thì người dùng mới nắm rõ được những kiến thức cơ bản áp dụng hữu ích như thế nào. 
Hướng dẫn trong mục này là tạo một bìa sách cơ bản, cuốn sách On The Origin of Species By Mean of Natural Selection của tác 
giả Charles Darwin. 
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Nhấn Ctrl + L để mở công cụ Levels và điều chỉnh lại bức ảnh của Darwin. Trong thiết kế thì việc bố trí vị trí phù hợp để trình bày 
các thành phần là khá cơ bản. 

 

Khi bức ảnh đã được làm tối đi, vào Image > Mode > Grayscale, giữ Ctrl và kích chuột vào channel Gray trong Panel Channels. 
Thao tác này sẽ tạo ra một vùng lựa chọn tất cả các vùng màu còn trắng của bức ảnh. 

 



71 of 317 

 

Nhấn Ctrl + Shift + N để tạo một lớp mới 

 

Vào Edit > Fill để phủ lớp màu trắng lên vùng lựa chọn của lớp 
vừa tạo. 

 

Bức ảnh biểu tượng Darwin giờ đã nổi bật khỏi nền đen và bạn có thể sử dụng như một phần tử để tạo bìa 
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Nhấn Ctrl + N để tạo một file mới ở kích thước cần tạo bìa của bạn. 

 

Và đây là khung làm việc rất dài, tương đương với quyển sách 
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Chọn màu foreground bất kỳ trong hộp công cụ, màu tối là phù hợp hơn cả. 

 

Vào 
Edit > 
Fill để 
đổ màu 
Foregr
ound 
cho 
nền 
sách 

Nền lúc 
này sẽ có 
màu 
rượu 
vang như 
đã chọn 
trước đó. 
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Nhấn phím V để lựa chọn công cụ Move. 
Mở tập tin gốc có bức ảnh Darwin đã sửa 
trước đó và kéo layer ảnh bạn vừa sửa 

vào ảnh khung làm việc của ảnh mới với 
công cụ Move. 

Lớp ảnh 
vừa kéo 
nên nằm 
phía trên 
lớp nền 
của file 
mới. 

 

Nhấn phím T hoặc chọn công cụ Type 

 

Không phải tất cả các font chữ đều phù hợp. Font theo pixel 
điểm là không phù hợp trong trường hợp này. 



75 of 317 

 

Một font cổ điển sẽ phù hợp hơn. 
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Để chọn được font chữ phù hợp không hoàn toàn đơn giản, 
nó có thể là việc khó khăn và gây tốn thời gian nhất, nhưng 
lại là việc quan trọng nhất của thiết kế. 

 

 

Thay đổi kích thước font và chia tiêu đề sách thành 2 dòng. 
Khi đã chọn được font phù hợp, điều chỉnh Character Panel 
để có được định dạng phù hợp. 
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Sau khi điều chỉnh xong kích thước, bạn cần điều chỉnh thêm về Leading 
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Sau đó là đến vấn đề khoảng cách giữa các chữ cái. Tăng 
kích thước của Tracking để cho tiêu đề dễ đọc 

 

Bổ xung thêm thông tin vào tiêu đề với font chữ nhỏ hơn và 
sắp xếp lại ảnh Darwin 

 

 

Bạn có thể bổ xung thêm các yếu tố hình ảnh phụ họa vào để 
bớt phần đơn điệu của trang bìa. 

 

Chỉ cần vài điểm xuyến cơ bản, bạn đã có được một bức ảnh bìa sách khá đơn giản mà vẫn đẹp. Thiết kế không phải là việc tìm 
hay vẽ được một hình ảnh nào đó đẹp mà là việc phải tìm được chỗ để đặt hình ảnh đó một cách phù hợp. 
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Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 8: Menu Filters 

 

Một trong những thành phần ưa thích của người dung trên Photoshop là menu Filters – đây là một thành phần với nhiều 
hiệu ứng hình ảnh khá thú vị. Trong bài viết này, Quản Trị Mạng sẽ tiếp tục chia sẻ đến bạn đọc cách sử dụng thành phần thú vị 
này để tạo ra các bức ảnh độc đáo. 

Các thành phần hiệu ứng Filter 

Đây là cách dễ dàng nhất để tiếp cận các hiệu ứng hình ảnh của Photoshop. Sử dụng các hiệu ứng Filters sẽ khiến các bức ảnh 
của bạn trông khá lạ nhưng chính vì lẽ đó nên nhìn hình ảnh sẽ không thật và không thể nhầm lẫn được là sản phẩm này “made in 
Photoshop”. Menu Filtes giống như một hộp bút chì màu khổng lồ mà trẻ em thường sử dụng: tô màu, làm sáng, đánh bóng… 

Thử nghiệm với các Filters thường được sử dụng một cách sáng tạo, cố gắng chọn một thành phần ứng dụng cần thiết thay vì sử 
dụng tất cả hiệu ứng vào một bức ảnh. 

Bộ lọc Filters chỉ đơn giản là chương trình xử lý các ảnh hiện tại theo nhiều cách khác nhau. Nếu bạn có một bức ảnh bị hỏng, 
rách nát.. sử dụng một cách sáng tạo các hiệu ứng Filters sẽ giúp khôi phục lại bức ảnh. 

Bắt đầu với một hình ảnh như logo HTG, như hình ảnh này bạn sẽ thấy rõ nó là một bức ảnh chất lượng thấp. Đối với trường hợp 
này chỉ cần sử dụng Threshold filter (Image > Adjust > Threshold) chỉ đơn thuần thong báo là hình ảnh ban đầu là ảnh JPG có 
độ phân giải thấp. 

 

Filters có thể làm những gì? 
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Bắt đầu với một bức ảnh để so sánh, chúng ta sẽ xem xét ngắn gọn thông qua một số bộ lọc hình ảnh xem sự khác nhau là như 
thế nào. Không cần nói dài dòng, những hình ảnh sau đây chính là mô tả tốt nhất 

 
Filter > Artistic > Colored Pencil 

 
Filter > Artistic > Cutout 

 
Filter> Artistic> Watercolor  
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Filter> Blur> Blur Gassian 

 
Filter> Blur> Motion Blur 

 
Filter> Blur> Radial Blur  
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Filter> Blur> Smart Blur  

 
Filter> Brush Strokes> Accented Edges  

 
Filter> Distort > Pinch 
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Filter> Distort > Shear 

 
Filter > Distort > Spherize 

 
Filter > Noise > Add Noise 
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Filter > Noise > Reduce Noise 

 
Filter > Pixelate > Color Halftone 

 
Filter > Pixelate > Crystalize 



85 of 317 

 
Filter > Pixelate > Mosaic 

 
Filter > Pixelate > Pointilize 

 
Filter> Render> Clouds 
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Filter > Render > Difference Clouds 

 
Filter> Render> Lens Flare 

 
Filter > Sharpen > Unsharp Mask 
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Filter > Sketch > Bas Relief 

 
Filter > Sketch > Reticulation 

 
Filter > Sketch > Graphic Pen 
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Filter > Stylize > Extrude 

 
Filter > Stylize > Find Edges 

 
Filter > Texture > Patchwork 
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Filter > Texture > Stained Glass 

 
Filter > Texture > Texturizer 

 
Filter > Other > Maximum 
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Filter > Other > Minimum 

Kết hợp các bộ lọc bạn sẽ có kết quả tốt hơn 

Như các bài viết trước đây chúng tôi đã nêu ra, nếu kết hợp các thành phần một cách khéo léo, bạn sẽ có được các hiệu ứng 
tuyệt vời. 

 

Hướng dẫn sau sẽ cho bạn thấy cách nhanh chóng để chuyển một bức ảnh chụp màu thành một bức ảnh theo nghệ thuật cổ điển. 
Rất nhiều chương trình có cung cấp bộ lọc ảnh nhưng thường rất khó sử dụng và kết quả không đẹp cho lắm. Chỉ một vài phút sử 
dụng Photoshop, bạn có thể có một bức ảnh đẹp mà ai nhìn cũng khó mà phát hiện ra ảnh đã được chỉnh. 

Bức ảnh dưới đây là của vua Bhutan, nhưng bạn có thể lấy bất kỳ bức ảnh nào mà mình muốn chuyển đổi. Bạn nên chọn một bức 
ảnh có độ phân giải cao, độ tương phản giữa sáng và tối tốt. 
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Nhấn Ctrl + Shift + U để nhanh chóng chuyển hình ảnh sang gam màu sáng 
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Sau đó nhấn Ctrl + U để mở bảng Hue/Saturation và thiết lập Colorize với các giá trị Hue/Saturation/Lightness như dưới đây 

 

Vào Hue/Saturation/Lightness và thiết lập Radius thành 1.0, hoặc cao hơn nếu bạn muốn. 

 

Hình ảnh lúc này là một màu nâu đỏ với các cạnh "mềm" từ Gaussian blur 

 



93 of 317 

Nhấn Ctrl + Shift + N để tạo một lớp mới 

 

Đổ màu nền đen cho lớp mới bằng cách vào Edit > Fill và chọn Black trong phần Use. 

 

Sau đó vào Filters > Render > Clouds để có được kết quả như hình sau 
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Lớp mây nên có dạng như thế này, nếu bạn sử dụng Filtes > Render > Difference Clouds trông nó sẽ rất khác. 

Thiết lập Layer Effect thành Screen trong phần Layers Palette. Đồng thời giảm Opacity xuống 50%. 

 

Tạo thêm một bản sao của lớp đang làm việc bằng cách kích chuột phải vào tên lớp trong Layer Panel và chọn Duplicate 
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Chọn lớp bản sao mới vừa tạo, vào Filters > Noise > Add Noise và sử dụng thiết lập tương tự như hình sau. Điều quan trọng là 
sử dụng thiết lập Monochromatic 

 

Lớp này sẽ tạo ra một hiệu ứng hơi nhiễu trên hình ảnh của bạn. Tuy nhiên những điểm nhiễu này vẫn còn hơi “thô” nên bạn cần 
làm “mềm” nó đi 
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Vào Filter >Blur > Gaussian Blur một lần nữa. Thiết lập tương tự như hình sau 

 

Lúc này, bức ảnh của bạn đã khá đẹp một cách cổ điển, tuy nhiên cần “truốt” thêm một chút nữa 
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Nhấn vào ở phía dưới Layer Panel để mở ra Adjustment Layers, chọn Levels 

 

Thiết lập Levels như hình sau. Mũi tên màu đen di chuyển sang bên phải làm cho vùng tối của ảnh càng tối hơn, mũi tên màu 
trắng di chuyển sang trái sẽ tang độ trắng của bức ảnh lên. 
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Nhấn Ctrl + Shift + Alt + E để tạo một bản sao bức ảnh và đặt nó lên trên cùng các lớp. 

 

Trên lớp bản sao mới tạo, vào Filter > Sharpen > Unsharp Mask và sử dụng các giá trị tương tự như hình dưới. Thao tác này sẽ 
làm sắc các phần tối và sáng của bức ảnh hơn 
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Thiết lập hiệu ứng của lớp này thành Darken và chỉnh Opacity thành 25% 

 

Tạo tiếp bản sao của lớp này bằng cách nhấp chuột phải vào nó và chọn Duplicate 

 

Thiết lập hiệu ứng Lighten cho lớp bản sao mới này và chỉnh Opacity của nó cũng thành 25% 



100 of 317 

 

Hình ảnh lúc này đã khá đẹp nhưng màu sắc vẫn chưa phải là gam màu của ảnh cũ thực sự 
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Vào Layer Palette và nhấn để mở ra lớp Adjustment lần nữa. Tạo một lớp hiệu ứng Hue/Saturation ở trên cùng, sử dụng các giá 
trị thiết lập ở hình sau 

 

Bức ảnh của bạn lúc này đúng chính xác là ảnh cũ. Các thiết lập trong bài này có thể thay đổi một chút do bức ảnh bạn sử dụng 
không giống với ảnh trong ví dụ này, tuy nhiên các bước thì tương tự. 
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Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 –  
Phần 9: Xóa bỏ những hình nền phức tạp trong Photoshop 

 

Trong phần tiếp theo của loạt bài hướng dẫn về Photoshop, chúng tôi sẽ mô tả những bước cơ bản để xóa ảnh nền – 
background khỏi bức hình, bằng cách kết hợp một số công cụ quen thuộc. Ví dụ, với Magic Eraser, bạn hoàn toàn có thể 
xóa được những ảnh nền đơn giản, nhưng với trường hợp phức tạp hơn, bạn sẽ làm thế nào. Ví dụ như bức ảnh sau: 

 

Trước tiên, các bạn kích chuột phải vào Background Layer trong khung Layers Palette và chọn Layer from Background… : 

 

Chương trình sẽ tự động đổi thành Layer 0. Nhấn OK: 
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Trong phần Layers Palette lúc này sẽ chỉ chứa 1 lớp Layer 0 duy nhất. Nhấn L để chọn công cụ Lasso Tool, kiểm tra lại phần 
Control Palette trên gần menu ngang, và điều chỉnh sao cho giống hình sau: 

 

Điều quan trọng nhất ở đây là tắt tính năng Anti-Alias, sau đó tiến hình cắt hình nền rìa như sau: 

 

Không cần lo lắng nếu phần rìa quá nham nhở, chúng ta có thể chỉnh lại ở những bước sau: 
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Sau khi hoàn tất bước này, các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + J để chuyển phần lựa chọn sang 1 lớp mới với Layer Via Cut. 
Bạn có thể xóa bỏ Layer 0 và chỉ làm việc trên lớp mới vừa tạo. Tiếp tục, nhấn E để chọn công cụ tẩy, chuyển chế độ thành Pencil 
và chỉnh thông số như sau: 

 

Sau đó tiếp tục tẩy những phần thừa quá lộ liễu trên khung hình: 

 

Hãy cẩn thận với từng động tác tại bước này, di chuyển chuột nhẹ nhàng và chính xác, chọn những phần gần bức ảnh nhất, 
nhưng không được làm mất đi chi tiết chính: 
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Khi mắc lỗi, bạn có thể quay trở lại bước làm trước đó bằng phím tắt Ctrl + Z hoặc Ctrl + Alt + Z. Sau khi hoàn tất bước này, bức 
ảnh lúc này sẽ trông giống như sau: 

 

Không cần thiết phải xóa tất cả các chi tiết thừa tại bước này, điều quan trọng là tạo được 1 đường viền gần chính xác nhất với 
chi tiết chính của ảnh cần xử lý – ở đây là hình con ếch. Để xóa nhanh những chi tiết của phần bên ngoài, giữ Ctrl và chọn Layer 
1: 

 

Sau đó bấm Delete để xóa vùng chọn bên ngoài. Tiếp theo, mở bảng Channels Palette và chọn biểu tượng để tạo mới Alpha 
Channel: 
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Chọn phần Alpha Channel mới này (thông thường sẽ có tên là Alpha 1), đồng thời chương trình sẽ hiển thị danh sách các lớp 
tương ứng. Nhấn Ctrl + 4 vào lớp RGV: 

 

Và chọn Edit > Fill, chuyển chế độ Contents về Use: White và nhấn OK: 

 

Sau đó, Alpha chanel sẽ được phủ màu trắng cùng với vùng chọn bên ngoài. Nhấn Ctrl + D để bỏ vùng chọn. Tiếp tục, nhấn và 
giữ Gradient Tool để hiển thị Contextual Menu, sau đó chọn Paint Bucket Tool và để Foreground Color là Black: 
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chọn những phần bạn không muốn đổ màu đen lên đó, hãy cẩn thận với từng chi tiết: 
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Tiếp đó, nhấn Ctrl và chọn Alpha 1 Channel để chọn phần mới bạn vừa tạo: 

 

Sau đó, nhấn Ctrl + ~ để quay trở lại lớp RGB, chọn Layers Palette và nhấn Ctrl + Shift + J để chuyển bức ảnh sang 1 layer mới. 
Bạn có thể xóa layer cũ hoặc giấu nó đi: 
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Bức ảnh sau khi thực hiện bước này sẽ trông giống như sau: 

 

Chúng tôi thường chọn công cụ để điều chỉnh Color Fill và Adjustment Layer, rất tốt trong việc loại bỏ bớt những chi tiết nhỏ và 
hay lẫn vào bức ảnh chính. Các bạn có thể chọn các màu nền khác nhau để kiểm tra lại xem còn chi tiết nào thừa xung quanh bức 
ảnh hay không: 

 

Chúc các bạn thành công! 
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Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 –  
Phần 10: Sử dụng Layer Mask và Vector Mask để xóa ảnh nền 

Trong công đoạn xử lý ảnh đồ họa thì việc xóa bỏ ảnh nền là 1 trong những việc phức tạp và mất nhiều thời gian nhất. Có 
khá nhiều cách để thực hiện việc này, và trong bài viết sau, chúng tôi sẽ trình bày cách làm với công cụ Layer Masks và Vector 
Masks. 

 

Layer Mask là gì? 

Có thể hiểu theo cách nôm na đơn giản đây là 1 lớp ảnh ẩn, có chức năng “thông báo” với Photoshop nơi “che giấu” những thông 
tin về lớp được lựa chọn. Chính xác hơn, đó là 1 loại alpha channel được dùng để phủ lên những chi tiết trên bức ảnh cần xử lý, 
đơn giản vì những chi tiết này đã được phân tách khỏi bức ảnh bởi những channel khác. 

 

 

 



111 of 317 

Phương pháp đơn giản: sử dụng Layer Mask như thế nào? 

 

Mở bức ảnh cần xử lý, sau đó tạo Duplicate Layer. Chương trình sẽ tự động đổi tên layer mới thành Background copy, nhấn OK: 

 

Sau đó, chọn biểu tượng để tạm giấu lớp Background nguyên bản, như hình bên trái dưới đây: 

 

Nhấn để tạo 1 bề mặt phủ mới trên lớp này. Hãy chắc chắn rằng bảng điều khiển Layer của các bạn sẽ trông giống như hình 
bên phải. Sau đó, nhấn B để chọn công cụ Brush Tool, kích chuột phải vào bất cứ điểm nào trên bức ảnh điều chỉnh thuộc tính, độ 
dày và kích cỡ. Mức mặc định Hard Round khá phù hợp trong trường hợp này, đồng thời giữ nguyên mục Hardness là 100%: 
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Các bạn nên lưu ý đến chế độ màu Foreground/Background trước khi thực hiện, nhấn phím tắt D để chuyển qua lại giữa 2 
màu đen và trắng này. Trên lớp phủ mới này, bạn di chuột tới đâu thì màu sẽ biến mất, như hình dưới đây: 
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Khác với cách sử dụng công cụ Eraser, cách sử dụng những lớp mặt nạ này có thê bật hoặc tắt, cho phép người dùng quay lại xử 
lý bức ảnh gốc một cách nhanh chóng: 

 

Tùy từng bức ảnh mà những bước xử lý yêu cầu độ tỉ mỉ và chính xác khác nhau: 

 

Hãy bắt đầu với những phần chi tiết khó nhất, có nhiều màu đan xen, gần với đối tượng chính cần xử lý, ở đây là hình con bươm 
bướm: 
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Khi đã xử lý xong phần có diện tích nhỏ, thay đổi kích thước Brush để thao tác với các vùng còn lại: 

 

Và đây là kết quả của chúng tôi sau khi cặm cụi thực hiện đến từng chi tiết nhỏ nhất: 

 

Sử dụng Vector Mark để xóa Background: 
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Những bước tiến hành tiếp theo yêu cầu người sử dụng cần có kinh nghiệm xử lý và áp dụng bằng công cụ Pencil: 

 

Vector mask không mấy khác so với Layer Mask, ngoài trừ việc sử dụng vector nguyên gốc để tạo phần lớp Alpha mask channel. 
Để tạo ra những vector nguyên bản này, chúng ta sẽ dùng Pen để thiết lập một diện tích bao phủ với vùng cần làm việc: 

 

Nhấn P để chọn công cụ Pen, sau đó khéo léo vẽ sát với phần hình chính của chúng ta, cố gắng bỏ qua những góc nhọn và nhỏ 
quá: 
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Khi hoàn tất quá trình này, hình ảnh và lớp vùng chọn của bạn sẽ trông giống như sau: 
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Sau đó, chọn Layer > Vector Mask > Current Path để tạo Vector Mask từ phần Work Path hiện tại. Vùng chọn hiện tại sẽ trở thành 
Vector mask, công đoạn xóa bỏ ảnh nền không có gì khó khăn: 

 

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm 1 số video hướng dẫn sau: 

Clip 1: Adding a layer mask 
Clip 2: Layer mask selection 
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Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 –  
Phần 11: Thay đổi màu sắc từ những bức ảnh đen trắng 

 

Đã bao giờ bạn muốn đổ màu cho những bức ảnh đen trắng để mang lại vẻ cũ kỹ, cổ điển hoặc cũ nát? Hãy thử so sánh với 
những tấm hình thực tế và bắt tay vào thực hiện quá trình đó với các chức năng cơ bản của Photoshop. 

Bắt đầu với ảnh màu xám: 

 

Trước tiên, chúng ta cần phân biệt rõ ràng những bức ảnh có màu đen và trắng không thực sự là ảnh xám – Grayscale. Như ở bài 
thử nghiệm này, sau khi mở tấm hình, hãy kiểm tra chế độ màu: 

 

Chọn Image > Mode > RGB để chuyển về mục RGB. Nếu đó là ảnh Grayscale hoặc một chế độ màu bất bỳ khác, Photoshop sẽ tự 
động chuyển đổi. 

Sử dụng chế độ Blending để đổ màu: 
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Đây có thể coi là cách đơn giản nhất, thay vì việc phải tạo nhiều lớp – Layer với các tông màu riêng rẽ khác nhau, chúng ta chỉ 
cần tạo 1 Layer duy nhất và nhóm các chế độ Blending. Các bước thứ tự thực hiện như sau: 

- Nhấn Ctrl + Shift + N để tạo New Layer. 

- Chọn phần New Layer, nhấn Ctrl + Shift + G để gộp Layer mới. 

- Chọn nhóm Layer mới này và chuyển Blending Mode về Color (như hình trên). 

Một số cách khác để đổ màu mà không cần tới Painting: 

Tại bước này, chúng ta đã có thể thay đổi màu sắc trong bất cứ Layer nào nếu muốn, nhưng phải làm thế nào? Hãy bắt đầu với 
cách cơ bản nhất, là sử dụng công cụ Lasso Tool hoặc Pen Tool: 

 

Cả 2 công cụ này đều tạo ra kết quả gần giống nhau trong trường hợp này, các bạn cần chọn vùng thao tác thật cẩn thận và 
không được ngắt quãng, sau đó tô màu cần thiết qua Bucket Fill hoặc chọn Edit > Fill. Có thể kết quả đạt được không thực sự mỹ 
mãn và hoàn thiện, nhưng đây lại là cách nhanh nhất. Các bạn hãy tiếp tục tham khảo phần dưới để làm bằng công cụ Photoshop 
Brush. 

Sử dụng Brush Tool: 
 
Chúng ta sẽ trở lại bước tạo nhóm Layer và chuyển Blending Mode “Color”. Chọn Layer trắng và chọn công cụ Brush Tool: 
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Nhấn B để chọn Brush Tool, sau đó kích chuột phải và bức ảnh và chọn tiếp Soft Round như hình trên. Tiếp đến, bấm vào phần 
Foreground Color trên thanh Toolbar để hiển thị Color Picker: 

 

Nên nhớ các bạn cần chọn những tông màu thật tự nhiên, sao cho phù hợp với chi tiết chính trong bức ảnh. Ví dụ như ở đây là 
màu của làn da: 
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Sau đó, tô màu lên những phần phù hợp, xóa bỏ những phần thừa bằng công cụ Erazer: 

 

Điều chỉnh thêm thông số Opacity để mang lại vẻ tự nhiên hơn: 

 

Tạo thêm Layer mới (Ctrl + Shift + N) nếu muốn tô thêm màu khác: 
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Lưu ý rằng các bạn nên kết hợp hài hòa giữa việc đổ màu và điều chỉnh các thông số khác như Opacity. 

Cải thiện màu qua tính năng Hue/Saturation:  

Tiếp tục dưới đây, chúng ta sẽ tìm màu sắc phù hợp để tô cho phần trang phục bên ngoài. Các bước thực hiện khá tuần tự và 
đơn giản, chỉ cần sáng tạo và tập trung một chút. Trước tiên, hãy chọn 1 tông màu sao cho thật phù hợp: 

 

Và tô lên phần bất kỳ của trang phục để lẫy mẫu: 

 

Sau đó, nhấn Ctrl + U để hiển thị bảng điều khiển Hue/Saturation: 
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Điều chỉnh các thông số Hue, Saturation, và Lightness sao cho thật khớp với các chi tiết trong bức hình. Ví dụ như ở đây, các bạn 
có thể thấy màu đỏ đã chuyển sang màu đỏ nâu: 

 

Sau đó, nhấn Alt và biểu tượng trong bảng điều khiển Layer, để tạm giấu tất cả các Layer còn lại. Bấm nút I để chọn công cụ 
Eyedropper, và nhấn vào vùng màu tô vừa thực hiện để chuyển thành màu nền: 
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Thực hiện tương tự như vậy với các chi tiết khác nhau trong khung hình. Và sau vài bước làm như trên, các bạn sẽ thu được kết 
quả như sau: 

 

Tất nhiên, để có thể đạt được kết quả như hình mẫu trên, các bạn sẽ phải bỏ ra không ít thời gian và công sức, cũng như sự tỉ mỉ 
đến từng chi tiết. Quá trình này có thể rất khó khăn và phức tạp, nhưng khi đã làm chủ được những công cụ cũng như kỹ năng 
cần thiết trong Photoshop, chúng tôi tin rằng các bạn sẽ trở thành những nhà thiết kế chuyên nghiệp trong tương lai. Chúc các bạn 
thành công và một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc, may mắn trong cuộc sống cũng như sự nghiệp! 
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Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 12: Tạo hiệu ứng Light và Glow 

Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những bước cơ bản để tạo và áp dụng hiệu ứng Light và Glow 
trong Photoshop. Và khi hoàn tất những công đoạn này, chúng ta sẽ dễ dàng tạo được một số hiệu ứng đẹp mắt như khói, 
những đường cong huyền ảo, ngôi sao và ánh sáng lấp lánh... 

Hiệu ứng Smoke: 

Trước tiên, chúng ta hãy bắt đầu với việc tạo ra những làn khói mờ ảo trong ảnh nền, hiệu ứng này dựa trên những đám mây và 
phủ màu bằng các Layer khác nhau. 

- Tạo 1 ảnh mới có kích thước 600 x 500px 

- Đổ nền bằng màu đen (Edit > Fill...) 

- Tạo Layer mới (Layer > New > Layer...) và chọn Layer mới này 

- Sử dụng Elliptical Marquee Tool với các thông số như sau: Width 350px - Height 250px - Feather 80px (có thể nhìn thấy các thiết 
lập này gần menu ngang khi bạn chọn Elliptical Marquee Tool, trong ô Style chuyển từ Normal về Fixed Ratio), sau đó vẽ 1 vòng 
quanh vùng lựa chọn. 

- Chọn tiếp màu foreground là đen và background là màu trắng, tạo mây trên Layer đang thao tác (Filter > Render > Clouds), các 
chi tiết của cloud sẽ được tạo theo cách ngẫu nhiên. Nếu bạn cảm thấy không hài lòng thì nhấn Ctrl + Z và tạo lại. 

- Sau đó, tạo thêm 1 Layer mới bên trên Layer cloud và chuyển chế độ Blending thành Overlay: 

 

- Chọn mã màu Foreground #06c2ff và Background là #00ff7d, sử dụng Gradient Tool để đổ màu vào Layer mới này, kết quả sẽ 
trông giống như sau: 
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Tạo chữ trên nền Overlay: 

Tiếp đến, chúng ta sẽ viết 1 dòng text bất kỳ trên Layer vừa tạo bằng công cụ Type Tool, sau đó chuyển chế độ Blending của 
Layer Text thành Overlay. Lúc này, bức hình sẽ trông giống như sau: 

 

Tạo hiệu ứng đường ánh sáng: 

Nếu muốn làm cho bức ảnh của chúng ta thêm phần lung linh, huyền ảo, các bạn hãy tạo thêm 1 đường ánh sáng bằng công cụ 
Pen Tool, với các lựa chọn khác nhau: 

- Pen Tool: được sử dụng để vẽ các đường cong từ điểm bắt đầu, nhấp chuột để tạo các nét uốn theo yêu cầu. Các bạn 
không cần lo lắng nếu quá trình này không thực sự hoàn hảo vì chúng ta có thể sửa lại sau. 

- Add Anchor Point Tool: nếu muốn thêm các điểm nối bất kỳ trên các đoạn đã có sẵn. 

- Remove Anchor Point Tool: khác với công cụ trên, khi cần xóa bớt điểm nối cố định. 

- Convert Point Tool: chuyển đổi hoặc di chuyển các điểm gắn cố định thành một dạng khác. 

Khi hoàn thành, kết quả sẽ trông giống như hình dưới đây: 
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Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo thêm hiệu ứng tỏa sáng xung quanh. Tạo 1 Layer mới phía trên Layer Text, chọn công cụ Brush Tool, 
nhấn chuột phải vào vị trí bất kỳ trên bức ảnh và thiết lập Master Diameter về giá trị 3px, Hardness 100%, chọn màu Foreground 
là trắng. 

Chuyển sang công cụ Pen Tool, kích chuột phải và chọn Stroke Path... từ menu, chắc chắn rằng ô Simulate Pressure đang được 
chọn và nhấn OK. Tại đây, các bạn sẽ thấy có những nét nhòe dọc theo đường cong đã vẽ, chúng ta sẽ tạm giấu những vết nhòe 
đó đi: 

- Nhấn Windows > Path để mở chức năng Path 

- Sau đó chọn các thành phần để che bớt đi. 

Khi đến bước này, chúng ta sẽ thêm một số ánh sáng với màu sắc khác nhau. Kích chuột phải trên Layer và chọn Blending 
Options > Outer Glow, chuyển mã màu thành #16b5e5. Kết quả của chúng ta sẽ trông giống như sau: 

 

Tạo hiệu ứng Sparkle: 

Tiếp theo, chúng ta sẽ thêm một số hiệu ứng lấp lánh theo dọc đường cong. Quá trình này khá đơn giản, các bạn chọn Layer vẽ 
đường cong đó, và dùng Brush Tool để thêm một vài điểm chấm nho nhỏ với kích thước 1 – 4px. Kết quả của chúng ta: 
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Hiệu ứng Motion Blurred Glow: 

Tại bước sau, chúng ta sẽ tạo thêm hiệu ứng chuyển động mờ vào các đường cong đã vẽ trước đó. Kích chuột phải vào Layer 
của đường cong và chọn Duplicate Layer, nhấn OK. Khi đó, chúng ta sẽ có 2 Layer tương tự và đường cong có độ sáng cao hơn. 
Chọn Layer nguyên bản và làm mờ nó (Filter > Blur > Motion Blur...) với thiết lập Angle -30 và Distance 40. 

Tiếp theo, chuyển chế độ Opacity của Layer đó thành 40%, hiệu ứng này tỏ ra thực sự hiệu quả với những bức ảnh có màu nền 
tối. Khi hoàn thành, kết quả tại bước này sẽ trông giống như sau: 

 

Hiệu ứng Star: 

Hiệu ứng tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng là tạo ngôi sao: 

 

Trước tiên, tạo 1 Layer mới và thao tác trực tiếp trên Layer này, thay đổi chế độ màu nền thành trắng. Thay đổi Brush Size 3 px và 
Brush Hardness thành 100%, tiếp tục sử dụng Pen Tool và vẽ 1 đường thẳng với chiều cao khoảng 100 px. Sau đó, kích chuột 
phải và chọn Stroke Path từ menu, chắc chắn rằng ô Simulate Pressure đang được đánh dấu, nhấn OK. Giờ đây, trên Layer sẽ 
xuất hiện nét cọ dọc theo đường vẽ, việc của chúng ta bây giờ là che đường vẽ đó đi. 

Tạo mới 1 Duplicate Layer, xoay lớp này 90° qua chức năng Edit > Transform > Rotate. Sau đó gộp 2 Layer này vào với nhau 
(nhấn chuột phải vào Layer ở trên và chọn Merge Down). Tiếp tục nhân đôi Layer này và xoay góc 45°, thu nhỏ tỉ lệ lớp mới xuống 
70% (Edit > Transform > Scale), thay đổi độ Opacity thành 70%. Sau đó, gộp tiếp 2 lớp này với nhau, và thay đổi tỉ lệ khung hình 
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xuống 40%. Copy hiệu ứng từ lớp vẽ đường cong tới lớp vẽ hình ngôi sao, chỉnh lại chế độ Outer Glow bằng cách thay đổi Size từ 
5 thành 2 (kích chuột phải vào Layer và chọn Blending Options > Outer Glow): 

 

Hiệu ứng Bokeh:  

Đây là hiệu ứng cuối cùng chúng ta đề cập tới trong bài viết này. Tạo mới 1 Layer và làm việc trực tiếp tại đây, chọn công cụ 
Ellipse Tool và vẽ 1 vòng tròn với kích thước 50 px. Kích chuột phải vào Layer và chọn Blending Options, thay đổi các thông số kỹ 
thuật như sau: Color Overlay #cccccc, Stroke Size 2px, Position inside và Color white. Sau đó, tạo tiếp 1 lớp mới bên dưới Layer 
vừa rồi, nhấn chuột phải và chọn Merge Down, thêm 1 điểm mờ Gaussian Blur vào lớp này bằng Filters > Blur > Gaussian Blur. 
Tiếp tục, thay đổi chế độ Blending thành Overlay và Opacity về 14%. Tạo thêm 2 lớp mới và thay thế áp dụng cách tạo hiệu ứng 
trên, cho tới khi đạt được kết quả tương tự như sau: 

 

 



130 of 317 

Dưới đây là 1 bức ảnh mẫu khá nổi tiếng khi áp dụng hiệu ứng Light và Glow một cách hài hòa bằng Photoshop: 

 

Hoặc tham khảo thêm video mẫu dưới đây: 

Clip 3: How to make an smoke 
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Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 13: Tạo hiệu ứng phản chiếu từ mặt nước 
 

Trong phần tiếp theo của loạt bài hướng dẫn về Photoshop CS5, chúng tôi sẽ trình bày những bước cơ bản để tạo hiệu 
ứng phản chiếu từ mặt nước đối với bất kỳ tấm ảnh nào. Thực chất quá trình này khá đơn giản, chỉ cần nắm rõ phần cơ bản 
và khéo léo hòa trộn, cùng với một chút tinh tế, các bạn sẽ tạo ra những tác phẩm không khác gì ảnh thật. 

 

Ảnh mẫu  

Để bắt đầu, chúng ta cần nhân đôi Layer nguyên bản của ảnh gốc bằng cách nhấn Ctrl + J (Windows) hoặc Command + J (Mac): 

 

Mục đích của chúng ta là tạo hiệu ứng phản chiếu từ mặt nước, nghĩa là chiều từ trên xuống. Do vậy cần thiết phải thêm “nếp 
nhăn” vào phía cuối của bức ảnh, để tạo khoảng trống cho những chi tiết phản chiếu. Chọn menu Image > Canvas Size, thiết lập 
thông số kỹ thuật như hình dưới: 
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Nhấn OK, và Photoshop sẽ thêm khoảng trống ở phía dưới bức ảnh như sau: 
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Tiếp theo, chúng ta cần xoay ngược bức ảnh theo chiều từ trên xuống. Lựa chọn Layer ở trên trong bảng điều khiển, chọn menu 
Edit > Transform > Flip Vertical: 

 

Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng công cụ Move Tool từ bảng điều khiển Tools hoặc nhấn nút V: 

 

Giữ phím Shift và kéo từ từ phần ảnh đã xoay ngược sao cho khớp với phần giới hạn: 
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Giờ đây, chúng ta đã có được lớp hình ảnh phản chiếu của đối tượng, việc tiếp theo là tạo ra những gợn nước để trông giống như 
thật. Hãy tạo mới 1 Layer bằng cách chọn biểu tượng New Layer trong bảng điều khiển: 
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Sau đó, đổ màu cho Layer mới này bằng màu trắng. Sử dụng phím tắt D để chuyển Foreground thành màu trắng và Background 
thành màu đen, nhấn Ctrl + Backspace (Windows) hoặc Command + Delete (Macs) để đổ màu Background lên lớp lựa chọn: 

 

Tiếp tục, nhấn menu Filter > Sketch > Halftone Pattern, cửa sổ Filter Gallery của Photoshop sẽ hiển thị. Tại đây, các bạn chọn 
lựa chọn filter Halftone Pattern ở phía bên phải. Mục đích của việc này là tạo ra các đường kẻ ngang đen trắng lẫn nhau, số lượng 
đường kẻ này càng nhiều thì mật độ gợn sóng càng dày. Sử dụng Pattern Type, thiết lập Lines và các thông số như hình dưới 
đây: 

 

Nhấn OK và Photoshop sẽ áp dụng hiệu ứng: 
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Trước khi “biến” màu đen trắng thành những làn sóng nước, chúng ta cần làm mịn và tạo thêm hiệu ứng chuyển động. Chọn 
menu Filter > Blur > Gaussian Blur, cửa sổ Gaussian Blur hiển thị. Tại đây, các bạn thay đổi giá trị của thông số Radius và xem 
hiệu ứng trên bức ảnh thay đổi ra sao: 
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Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo thêm 1 lớp ảnh hoàn toàn mới bên ngoài các lớp cũ. Chọn Layer chứa các đường kẻ ngang và sử dụng 
tính năng Duplicate Layer: 

 

Nhấn OK để đóng cửa sổ này lại. Lưu lớp mẫu này lại để sử dụng trong những trường hợp sau này, ví dụ như tại đây chúng tôi 
lưu thành file water-ripples.psd. 

Khi đến bước này, chúng ta sẽ không cần sử dụng đến lớp vẽ đường kẻ ngang nữa, do vậy có thể xóa Layer này đi, chỉ cần kéo 
và thả lớp này vào biểu tượng Trash Bin ở phía dưới: 

 

Trước khi ghép thêm lớp thay thế, các bạn cần gộp 2 Layer ảnh vào với nhau. Chọn Layer 1 và nhấn Shift + Ctrl + Alt + E 
(Windows) hoặc Shift + Command + Option + E (Mac). Kết quả sẽ như hình dưới đây: 



138 of 317 

 

Layer 2 được tạo ra sau khi chúng ta tiến hành gộp 2 lớp  

Tiếp đến, chúng ta đã sẵn sàng tạo hiệu ứng làn nước gợn sóng dựa trên lớp thay thế vừa tạo. Chọn Layer đã gộp ở bước trên, 
nhấn Filter > Distort > Displace, cửa sổ tiếp theo hiển thị, thiết lập các thông số như sau: Horizontal Scale 4, Vertical Scale 0, 
Stretch To Fit và Repeat Edge Pixels: 

 

Nhấn OK, hệ thống sẽ hỏi bạn lựa chọn file nào để áp dụng, chọn water-ripples.PSD đã tạo ở trên và Open, kết quả của chúng 
sẽ trông như sau: 
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Dễ dàng nhận ra rằng chúng ta đã có thêm 1 vấn đề nho nhỏ, cần phải che bớt lượng sóng gợn ở nửa trên bức ảnh. Để làm việc 
này các bạn cần sử dụng Layer Mask, nhấn Ctrl + click (Windows) hoặc Command + click (Macs) trên Layer 1: 
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Bạn sẽ thấy toàn bộ vùng được lựa chọn xuất hiện ở nửa dưới bức ảnh, sau đó chọn biểu tượng Layer Mask ở phía dưới: 

 

Photoshop sẽ phủ thêm 1 lớp Layer Mask ở phía trên, và vì chúng ta đã chọn toàn bộ vùng nửa dưới của ảnh nên khi thêm Layer 
Mask, phần còn lại sẽ bị ẩn đi: 
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Về cơ bản, tất cả những bước kỹ thuật đã gần hoàn chỉnh, việc cần làm bây giờ là phối màu của làn nước phản chiếu bên dưới để 
mang lại vẻ tự nhiên. Những chi tiết ở phía dưới mặt nước trông vẫn không thật, đó là do vẫn còn các chi tiết quá giống với phần 
trên, ví dụ ở đây là mái tóc. Để làm việc này, các bạn cần áp dụng filter Gaussian Blur, chọn lớp Layer Mask trong bảng điều 
khiển: 

 

Nhấn Filter > Blur > Gaussian Blur để áp dụng hiệu ứng Gaussian Blur trên lớp này (có thể giữ nguyên các thông số kỹ thuật). 
Việc cuối cùng bây giờ là tạo màu tự nhiên cho làn nước bằng cách chỉnh Hue/Saturation. Giữ Alt (Windows) hoặc Option 
(Macs), nhấn biểu tượng New Adjustment Layer ở phía dưới và chọn Hue/Saturation: 
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Cửa sổ New Layer hiển thị, các bạn đánh dấu vào ô Use Previous Layer To Create Clipping Mask và OK: 

 

Đánh dấu ô Colorize và điều chỉnh các thông số màu sắc Hue, Saturation và Lightness sao cho phù hợp 

 

Điều chỉnh lại độ Opacity xuống khoảng 25% để mang lại vẻ tự nhiên cho lớp màu vừa tạo: 
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Tiến hành so sánh bức ảnh gốc và thành quả của chúng ta: 

 

Trước khi xử lý 

 

Sau khi xử lý 

Như các bạn có thể thấy rằng kết quả đạt được khác rất nhiều so với ảnh gốc, chỉ với những thao tác cơ bản và sự tỉ mỉ, khéo léo 
trong các chi tiết và quá trình xử lý . Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm video hướng dẫn sau: 

Clip 4: Creating a water reflection 
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Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 14: Tạo hiệu ứng vùng chuyển động 

Trong bài hướng dẫn sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện những bước cơ bản để tạo hiệu ứng chuyển động và 
làm mờ những phần hình ảnh được phối màu, sau đó lựa chọn từng điểm của đối tượng chính, kéo dài về 1 phía để tạo 
hiệu ứng chuyển động của màu sắc. Về cơ bản, Layer Mask và Brush là 2 công cụ chính được áp dụng tại bài thử nghiệm này. 

 

Ảnh mẫu 

Trước tiên, chúng ta cần tạo 1 bản sao lưu của bức ảnh gốc. Chọn Layer > New > Layer via Copy hoặc nhấn phím tắt Ctrl + J 
(Windows) hoặc Command + J (Mac): 

 

Layer vừa tạo sẽ được Photoshop đặt tên là Layer 1: 
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Trước khi tiến hành phối màu cho bức ảnh, hãy bỏ những gam màu gốc bằng cách khử tính bão hòa. Chọn Image > 
Adjustments > Desaturate hoặc nhấn phím tắt Shift + Ctrl + U (Win) hoặc Shift + Command + U (Mac): 

 

Toàn bộ màu trong ảnh sẽ chuyển thành đen trắng, ví dụ như sau: 
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Tiếp theo, các bạn chọn Image > Adjustments > Color Balance: 

 

Tính năng Color Balance của Photoshop cho phép người dùng lựa chọn các màu khác nhau dành cho Shadows, Midtones và 
Highlights. Ví dụ trong bài thử nghiệm này, chúng tôi thay đổi thông số Yellow trong mục Color Levels về -40, đánh dấu vào ô 
Preserve Luminosity: 

 

Tiếp theo, chọn Shadows, thay đổi Red thành +70 và Yellow về -60: 

 

Nhấn OK để đóng cửa sổ Color Balance và áp dụng các sự thay đổi về màu sắc, bức ảnh mẫu của chúng ta sẽ trông giống như 
sau: 
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Khi đến bước này, các bạn cần sử dụng Single Column Marquee Tool trong bảng điều khiển: 

 

Công cụ này sẽ chọn từng cột điểm ảnh trong bức hình, tại đây chúng ta sẽ chọn phần chính giữa: 
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Sau đó, chọn menu Layer > New > Layer via Copy hoặc nhấn phím tắt Ctrl + J (Windows) hoặc Command + J (Mac) để copy 
những dòng pixel đã lựa chọn vào lớp mới này, Photoshop sẽ tự động đổi tên thành Layer 2: 

 

Tiếp tục, chúng ta sẽ mở rộng phần lựa chọn này qua menu Edit > Free Transform hoặc phím tắt Ctrl + T (Windows) hoặc 
Command + T (Mac): 

 

Sau đó, các bạn chọn 1 đường kẻ dọc bên phải và kéo dài về cùng phía: 
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Tiếp tục kéo hết phần bên phải của bức ảnh, nhấn Enter (Windows) hoặc Return (Mac) để áp dụng sự thay đổi: 

 

Và tại đây, chúng ta sẽ tiến hành làm mờ hình ảnh trong phần kéo dài thêm này để tạo hiệu ứng, chọn menu Filter > Blur > 
Gaussian Blur: 

 

Cửa sổ thiết lập của Gaussian Blur hiển thị, tăng giá trị Radius thành 4 và nhấn OK: 
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Các bạn có thể thấy sự khác biệt trong nửa bên phải của bức hình: 

 

Tất cả những gì cần làm khi đã đến bước này là hòa trộn các đường kẻ mờ với bức ảnh bằng Layer Mask: 

 

Chọn biểu tượng Layer Mask trong bảng điều khiển, các bạn sẽ thấy xuất hiện thêm 1 phần ngay bên phải của Layer 2, nghĩa là 
lớp che phủ đã được tạo: 
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Sau đó chọn Brush Tool từ thanh công cụ: 

 

Thay đổi Foreground Color thành màu đen bằng cách nhấn 
nút D: 

 

Sử dụng Brush thao tác lên phần nửa bên phải, mục đích của chúng ta là giảm độ mờ của phần này và làm nổi các chi tiết của 
bức ảnh gốc lên. Các bạn có thể thay đổi kích thước của Brush bằng phím [ hoặc ]. Dưới đây là ảnh sau khi sử dụng Brush tại 
bước này: 

 

Nếu gặp phải lỗi trong khi thao tác, nhấn X để thay đổi màu Foreground và Background và thiết lập Foreground thành màu 
trắng. Tô lên phần ảnh bị lỗi để lấy lại màu gốc, sau đó nhấn X và tiếp tục với màu đen. Bên cạnh đó, các bạn có thể thay đổi 
thông số Opacity để tăng thêm hiệu ứng chuyển tiếp giữa phần di chuyển và bức ảnh: 
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Làm tiếp tục vài lần như vậy cho tới khi bạn cảm thấy thực sự hài lòng với kết quả, ví dụ như sản phẩm dưới đây: 

 

Chúc các bạn thành công! 
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Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 –  
Phần 15: Xóa nếp nhăn bằng công cụ Healing Brush 

Trong bài tiếp theo trong loạt bài viết hướng dẫn về Photoshop, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và sử dụng Healing 
Brush – có thể coi đây là một trong những công cụ chỉnh sửa tốt nhất, đặc biệt đối với các đối tượng như làn da, khóe mắt... 
Chúng ta có thể biến những người 40, 50 hoặc 60 tuổi trở về khoảng thời gian trước đó, lấy lại vẻ tươi trẻ cho làn da. 

 

Ảnh mẫu 

Trước tiên, chúng ta bắt đầu bằng việc thêm 1 lớp mới hoàn toàn ở bên trên Background. Giữ Alt (Windows) hoặc Option (Mac) 
và nhấn vào biểu tượng New Layer trong bảng điều khiển: 

 

Cửa sổ New Layer hiển thị, đặt tên cho lớp mới này là wrinkles và nhấn OK: 
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Nhấn OK, và kể từ bước này trở đi, chúng ta sẽ chỉ thao tác trên Layer wrinkles này mà thôi: 

 

Tiếp theo, chọn công cụ Healing Brush từ menu Tools: 

 

Khá giống với Spot Healing Brush, công cụ Healing Brush được sử dụng dựa trên việc thay thế các cấu trúc cơ bản của những 
vùng màu nhất định. Ở chế độ mặc định, Healing Brush chỉ lựa chọn mẫu từ Layer đang sử dụng, nhưng có vẻ khá bất tiện nên 
chúng ta sẽ thay đổi mục lựa chọn Sample Mode từ Current Layer thành All Layers từ danh sách: 

 

Bên cạnh đó, các bạn nhớ bỏ dấu check tại ô Aligned, theo kinh nghiệm thì khi sử dụng Clone Stamp Tool thì nên chọn mục 
Aligned, còn với Healing Brush thì không cần: 

 

Về cơ bản, quá trình sử dụng Healing Brush diễn ra trong vòng 2 bước. Đầu tiên, chúng ta chọn phần ảnh đẹp, mịn để lấy mẫu, 
sau đó di chuyển sang phần cần thao tác để làm mịn. Điểm quan trọng ở đây là phải kết hợp sao cho khéo léo và phù hợp, vì 
phần diện tích trong khu vực khóe mắt là không nhiều và khác biệt với những phần còn lại trên khuôn mặt. Với những người trẻ 
tuổi, thì làn da quanh khóe mắt thường mịn và trải dài hơn, do vậy chúng ta chỉ cần áp dụng được quá trình này trên những người 
lớn tuổi hơn là đạt yêu cầu. Để chắc chắn hơn trong quá trình chọn lựa này, chúng ta hãy phóng to phần đuôi mắt và giữ phím Alt 
(Windows) hoặc Option (Mac) để biến con trỏ làm việc của Healing Brush thành biểu tượng như hình dưới đây: 
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Sau khi chọn được vùng da mẫu vừa ý, nhả nút Alt (Windows) hoặc Option (Mac), di chuyển Healing Brush tới phần “trẻ” nhất 
của khóe mắt. Các bạn hãy chú ý đến việc thay đổi kích thước của Brush bằng phím tắt [ hoặc ]. Trong quá trình này, chúng ta để 
ý thấy dấu + bé xuất hiện trên vùng lựa chọn mẫu di chuyển theo công cụ. Toàn bộ diện tích bên dưới biểu tượng này được sao 
chép chính xác khi bạn thao tác: 

 

Khi nhả chuột, Photoshop sẽ thay thế những phần da nhăn nheo, cũ kỹ bằng phần da mịn, với màu sắc và độ sáng tương ứng. 
Nhu các bạn có thể thấy rằng, những nếp “chân chim” đã dần dần biến mất: 
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Để tránh việc sử dụng nhiều lần 1 vùng da mẫu cố định, các bạn hãy chọn lựa những phần khác nhau sau khi lấy mẫu. Vì nếu lấy 
mẫu liên tục như vậy thì hoàn toàn không có tác dụng gì cả, rõ ràng các phần da trên khuôn mặt đều khác nhau. Chúng ta cần 
nhanh tay và tinh mắt, nhấn phím Alt (Windows) hoặc Option (Mac) để chọn những vùng khác nhau tùy vào độ sâu của phần 
khóe mắt và số lượng phần da mẫu có thể sử dụng. Trong những trường hợp đặc biệt, hãy lấy mẫu liên tục và liền nhau, còn nếu 
bạn gặp lỗi, nhấn Ctrl + Z (Windows) hoặc Command + Z (Mac), sau đó thực hiện lại. 
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Kết quả của chúng ta sau khi thực hiện quá trình trên 

Khi đã “dọn dẹp” khu vực chạy dọc theo khóe mắt, chúng ta tiếp tục với phần bên trong. Lấy mẫu từ vùng da gần nhất, và thay thế 
dần dần các phần xung quanh: 

 

Tiếp tục lặp lại như vậy, cho tới khi đường kẻ này gần biến mất: 
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Quá trình này thường diễn ra khá lâu và phức tạp, đòi hỏi mọi người phải tỉ mỉ, kiên nhẫn và bình tĩnh. Đây là thành quả của 
chúng ta sau khi áp dụng phương pháp trên với cả 2 bên mắt: 

 

Với kết quả như trên, có thể nói rằng chúng ta đã gần đến đích cuối cùng. Nhưng nếu xét về mặt tự nhiên, một người với độ tuổi 
như trên mà không có một nếp nhăn nào thì lại không hợp lý. Để khắc phục, chúng ta cần thay đổi lựa chọn Opacity của lớp mặt 
nạ, ví dụ ở đây, 50% là khoảng giá trị hợp lý với phần lớn các trường hợp: 
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Và đây là kết quả hoàn thiện của chúng ta: 

 

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm video hướng dẫn mẫu tại đây: 

Clip 5: How to make someone look younger 
 



160 of 317 

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 16: Xóa đối tượng bất kỳ khỏi bức ảnh 
 

Thông thường, bạn sẽ làm cách nào để xóa 1 đối tượng bất kỳ trong bức ảnh, quy trình thực hiện như thế nào? Trong 
phần tiếp theo của loạt bài hướng dẫn về Photoshop, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và thực hành để làm việc này. 

Những công cụ chính: 

 

Thực chất, quá trình xóa bỏ những đối tượng trong ảnh không quá khó khăn và phức tạp, mục đích chính là che bớt đi những chi 
tiết không cần thiết, ví dụ như ở đây chúng ta sẽ xóa bỏ hình ảnh người đàn ông hút thuốc và giữ lại cô gái. Những công cụ không 
thể thiếu trong quá trình này bao gồm: 

- Clone Stamp và Pattern Stamp 

- Eraser và Brush 

- Pen, Quick Selection, Lasso và Crop 

 
Để thực hiện, các bạn hãy theo dõi thật kỹ video hướng dẫn mẫu sau đây: 

Clip 6: Remove a person with the clone stamp tool 
 

Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra công cụ Clone Stamp được dùng để lấy mẫu từ các phần diện tích ảnh nền xunh quanh, chỉ cần 
chú ý đến những công đoạn mấu chốt sau đây: 

- Nhấn phím S để chọn công cụ Clone nhanh chóng từ Tools Panel. 

- Luôn luôn tạo 1 bản sao lưu của Background Layer trước khi chỉnh sửa nhiều chi tiết (kích chuột phải vào Layer và chọn 
Duplicate). 

- Nhấn Alt với công cụ Clone Tool, nhấn vào bất kỳ phần nào trên bức ảnh để lấy mẫu. 

- Khi đang tiến hành lấy mẫu, hoạt động của con trỏ chuột luôn ở trạng thái Aligned. 

- Tắt hoặc bỏ chế độ Aligned tại trên thanh công cụ. 
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- Thay đổi kích thước của công cụ bằng cách nhấn chuột phải (như trong video hướng dẫn). 

- Sử dụng Lasso Tool để copy và paste các phần hình ảnh khá tương đương với nhau. 

Tính năng Content-Aware Fill trong Photoshop:  

 

Một tính năng khác nữa của Photoshop CS5 được đề cập đến ở đây là Content-Aware Fill. Đối với nhiều người thì đây có thể coi 
là công cụ tuyệt vời để xóa bỏ những đối tượng không cần thiết trong bức ảnh. Trước tiên, dùng Lasso (hoặc nhấn phím L) và 
chọn vùng đối tượng cần thao tác: 
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Chọn menu Edit > Fill > Content-Aware: 

 

Đối với những đối tượng đơn giản thì Content-Aware mang lại hiệu quả đến bất ngờ, nhưng bên cạnh đó, tính năng này vẫn còn 
một số hạn chế nhất định. Ví dụ như sau đây: 

 

Các bạn hãy nhớ rằng, Content Aware Fill không hoạt động 1 mình, mà cần phải được kết hợp với 1 số thao tác khác. Như bức 
hình trên, chi tiết chính cần loại bỏ là hình ảnh của cầu thủ đang ném bóng, đi kèm theo đó là rất nhiều đường viền cỏ. Khi áp 
dụng Content Aware theo cách như trên thì chúng ta sẽ nhận được kết quả như sau: 
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Dễ dàng nhận ra rằng, khi xử lý với những hình ảnh có nền khá đơn giản, ít thành phần và màu sắc, Content Aware sẽ mang lại 
hiệu quả tốt hơn. Còn trong trường hợp ngược lại, công cụ sẽ làm lẫn lộn giữa những chi tiết nhỏ xung quanh. 

Hoàn thiện bức ảnh với công cụ Pattern Stamp:  

 

Quay lại với bài làm mẫu của chúng ta, ở công đoạn trước, chúng ta đã xóa bỏ được phần hình ảnh của người đàn ông, nhưng dễ 
dàng nhận ra những vết tích để lại trên phần ảnh vừa xóa. Chọn công cụ Marquee Tool (hoặc nhấn M) và chọn 1 phần mẫu bất 
kỳ: 
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Sau đó, chọn menu Edit > Define Pattern để tạo mới 1 Pattern từ vùng lựa chọn và nhấn OK: 

 

Tiếp theo, chọn công cụ Pattern Stamp Tool: 

 

Trong phần Options Panel, các bạn tìm đúng mẫu Pattern mới: 

 

Nhấn chuột phải trên bức ảnh để điều chỉnh kích cỡ, bao gồm Size và Hardness: 



165 of 317 

 

Sau đó, thao tác trên phần ảnh nền tại vị trí của người đàn ông để lại sao cho thật mịn màng và tự nhiên. Khi kết hợp thành thục 
các công cụ và thao tác như đã trình bày ở trên, chúng ta sẽ thu được kết quả hoàn thiện như sau: 

 

Chúc các bạn thành công! 
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Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 –  
Phần 17: Xử lý ảnh hàng loạt với Photoshop Actions 

 

Bạn sẽ làm gì nếu phải xử lý hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn bức ảnh với yêu cầu trong 1 khoảng thời gian 
ngắn? Đó sẽ là vấn đề khó khăn và phức tạp đối với nhiều người, nhưng bạn sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian vì trong bài 
viết sau đây, chúng tôi sẽ trình bày và hướng dẫn về tính năng hỗ trợ vô cùng tuyệt vời, đó là Photoshop Action. 

>>> Resize ảnh nhanh chóng với Action của Photoshop 

---------------------------------------- 

Resize ảnh nhanh chóng với Action của Photoshop 

Bạn có rất nhiều ảnh chụp phong cảnh, gia đình và bạn bè nhưng không thể chia sẻ với mọi người vì một lý do rất đơn 
giản: ảnh quá to nên dung lượng quá lớn. Việc chỉnh sửa lại kích thước cả một "núi" ảnh đó quả là nản lòng. Chức năng Action 
của Photoshop sẽ giúp bạn thực hiện dễ dàng điều đó. 

Clip 7:   

--------------------------------------------------------------------------- 

Hiểu theo cách đơn giản, Photoshop Actions là quá trình lặp 1 thao tác nhất định trên nhiều đối tượng. Mỗi khi bạn dùng công cụ, 
thay đổi màu sắc, kích thước Brush... tất cả những hành động này đều được ghi lại và áp dụng trên bất kỳ file nào sau đó. Nhưng 
tất cả chỉ thực sự hoàn hảo nếu bạn thao tác chuẩn xác trong khâu làm mẫu ban đầu, còn nếu mắc lỗi thì bạn sẽ mất nhiều thời 
gian hơn so với cách làm thủ công ban đầu: 

 

Trong bài thử nghiệm này, chúng ta sẽ tiến hành làm mẫu trên bức ảnh sau: 
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Tạo Action mới: 

Actions là thành phần mặc định của Photoshop Essentials trong phiên bản CS5. Nếu bạn không tìm thấy mục này trong phần 
History, hãy nhấn Window > Actions hoặc sử dụng phím tắt Alt + F9: 

 

Chọn biểu tượng trong Actions Panel và New Set để tạo action của riêng bạn: 

 

Đặt tên và nhấn OK: 
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Xem lại trong bảng điều khiển Panel, bạn sẽ thấy tổ hợp các action xuất hiện trong danh sách: 

 

Nhấn để tạo New Action: 

 

Lưu ý rằng bạn có thể sử dụng phím tắt đối với từng hành động tương ứng, và Photoshop cho phép người dùng gán các phím cụ 
thể từ F2 đến F12: 
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Mỗi khi tạo mới 1 action nào đó, Photoshop sẽ tự động bắt đầu ghi lại toàn bộ thao tác của bạn, không tính khoảng thời gian chờ 
giữa các bước: 

 

Ghi nhớ thao tác làm mẫu: 

 

Sau khi mở ảnh mẫu, hãy bắt đầu quá trình làm mẫu bằng cách nhấn nút có biểu tượng như dưới: 

 

Sử dụng lệnh File > Place để chèn ảnh mẫu dành cho Actions. Photoshop có thể áp dụng quá trình làm mẫu này đối với nhiều 
ảnh, nhưng nếu chưa thành thạo thì rất có thể người sử dụng sẽ gặp lỗi. Do vậy, hãy thật cẩn thận trong quá trình này: 

 

Khi đã đặt khung hình theo tiêu chuẩn vào ảnh mẫu, nhấn Enter để chọn: 
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Chọn Background Layer trong bảng điều khiển và kích đúp vào lớp này: 

 

Sau đó, 1 lớp mới sẽ được tạo, nhấn OK: 

 

Di chuyển lớp polaroid xuống phía dưới Layer 0: 
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Kích chuột phải vào Layer 0 và chọn Create Clipping Mask: 

 

File ảnh JPG sẽ được cắt theo tỉ lệ của khung hình mẫu. Trong khi thực hiện các thao tác trên, Photoshop sẽ ghi lại toàn bộ hoạt 
động, di chuyển của con trỏ, sử dụng Brush, thay đổi màu sắc... chính xác đến từng tọa độ: 

 

Lựa chọn để thay đổi Layer về chế độ Screen. Quá trình này sẽ làm cho bức ảnh biến mất 
khi di chuyển sang phần trắng của lớp polaroid: 
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Khi vẫn đang chọn Layer 0, các bạn chọn Edit > Transform > Scale, có thể dùng chuột để thay đổi kích thước Layer 0, nhưng 
Actions hoạt động tốt hơn nhiều với thông số kỹ thuật cụ thể. Thay đổi Width và Height theo tỉ lệ, ví dụ ở đây chúng tôi chuyển về 
giá trị 30%: 

 

Sau khi thay đổi kích thước và vị trí tương ứng, nhấn Enter để áp dụng: 

 

Sau đó, giữ Ctrl và chọn Layer polaroid để tạo vùng chọn xung quanh lớp đó: 
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Chọn tiếp Image > Crop: 

 

Và cắt bỏ những phần thừa không cần thiết bên ngoài: 
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Để tạo thêm 1 chút lạ mắt, chúng tôi se xoay bức ảnh theo 1 góc nhất định bằng mục Image > Image Rotation > Arbitrary: 

 

Dưới đây là kết quả sau khi xoay bức ảnh 3 độ: 

 

Sau đó, chúng ta sẽ lưu file ảnh kết quả vào 1 thư mục nào đó: 
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Lưu ý rằng Photoshop vẫn ghi lại toàn bộ các thao tác của bạn từ trước. Nhưng khi đến bước đặt tên này, bắt buộc bạn phải thay 
đổi tên file, còn nếu giữ nguyên thì Photoshop sẽ chỉ lưu thành 1 file có tên duy nhất. Sau đó, đóng file ảnh mẫu này lại và nhấn 
nút Stop tại bảng điều khiển Actions: 

 

Toàn bộ các thao tác được ghi lại và liệt kê cụ thể tại đây: 
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Chỉnh sửa hàng loạt ảnh với Action vừa to: 
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Đây là phần thú vị của quá trình này sau khi tạo thành công Action, tất cả những gì cần làm tại đây là mở tất cả những bức ảnh 
cần chỉnh sửa và nhấn nút Play selection như hình dưới: 

 

Và chờ đợi, kết quả đạt được của chúng ta như sau: 

 

Quá trình này chỉ thực sự rắc rối và khó hiểu ở bước làm mẫu, nhưng chỉ cần tập trung và cẩn thận, các bạn đã có thêm 1 kỹ năng 
khá toàn diện và hiệu quả khi phải đối mặt với số lượng ảnh không nhỏ cần xử lý. Chúc các bạn thành công! 
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Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 18: Tạo hiệu ứng ảnh lồng nhau 
 

Trong phần tiếp theo của loạt bài hướng dẫn về Photoshop, chúng tôi sẽ trình bày 1 số bước cơ bản để tạo hiệu ứng ảnh 
lồng nhau. Mục đích chính của chúng ta là hướng sự tập trung của người xem vào đối tượng chính, sau khi được chỉnh sửa sẽ 
nằm gọn bên trong 1 khung ảnh khác. 

 

Ảnh mẫu được sử dụng trong bài viết này 

Trước tiên, chúng ta sẽ nhân đôi lớp ảnh gốc bằng chức năng Duplicate Layer hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + J (Windows) hoặc 
Command + J (Mac), sau đó chương trình sẽ tự đổi tên lớp mới thành Layer 1: 

 

Và để dễ phân biệt và xử lý trong các bước sau, các bạn nên đổi tên các lớp khác nhau. Ở đây, chúng tôi sẽ đổi Layer 1 thành 
Smaller version: 
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Tiếp theo, chúng ta cần phải tạo thêm 1 lớp mới bên dưới Smaller version. Chọn Smaller version, giữ phím Ctrl (Windows) hoặc 
Command (Mac) và chọn biểu tượng New Layer ở phía cuối bảng điều khiển: 

 

Và Photoshop sẽ tạo mới 1 Layer nằm giữa 2 Layer có sẵn: 
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Tương tự như trên, chúng ta sẽ tiến hành đổi tên để dễ phân biệt với các lớp khác, ở đây là Clipping mask: 

 

Từ giờ trở đi, chúng ta chủ yếu thao tác trên Layer mới này. Tiếp theo, các bạn chọn công cụ Rectangle hoặc nhấn phím U: 

 

Dùng công cụ này và vẽ 1 hình tứ giác xung quanh đối tượng chính: 
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Sau đó, các bạn sẽ thấy lớp Clipping mask từ 1 Layer bình thường đã trở thành Layer vector shape: 

 

Tiếp theo, nhấn phím Alt (Windows) hoặc Option (Mac) và di chuyển đường kẻ giữa 2 lớp Smaller version và Clipping mask, cho 
tới khi biểu tượng của con trỏ chuyển thành hình tròn như sau: 

 

Trông có vẻ như chưa có gì khác với bức ảnh của chúng ta, nhưng trong bảng điều khiển, các bạn có thể thấy lớp Smaller version 
đã lùi 1 ít vào bên phải, nghĩa là nó đang được cắt bằng lớp vector shape ở ngay bên dưới: 
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Vẫn tại lớp Clipping Mask này, các bạn nhấn biểu tượng Layer Styles ở bên dưới và chọn Stroke: 

 

Cửa sổ Layer Style hiển thị, các bạn thay đổi thông số thiết lập theo hình sau: 

 

Ở đây có 3 lựa chọn được đánh dấu đỏ, đầu tiên là mục Stroke Size – có tác dụng tạo đường viền với kích cỡ như vậy bao quanh 
vùng lựa chọn. Tiếp theo là Position – chuyển thành Inside để những hiệu ứng xuất hiện phía bên trong đường viền, thay đổi 
Color thành white để đổ màu vào khoảng trống của đường viền: 
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Cũng trong bảng điều khiển Layer Style này, hãy chọn mục Drop Shadow – lưu ý rằng chỉ nhấn vào dòng chữ Drop Shadow, 
không đánh dấu vào ô check box bên cạnh. 

 

Việc này sẽ thay đổi lựa chọn giữa của hộp thoại Layer Style từ Stroke thành Drop Shadow. Tiếp tục, các bạn thiết lập Opacity 
trong khoảng 50%, Angle thành 130° và Distance - 10 pixels: 

 

Tiếp theo, các bạn có thể cân nhắc việc sử dụng Free Transform để xoay góc hoặc thay đổi kích thước của đường viền xung 
quanh nếu muốn. Nhấn phím tắt Ctrl + T (Windows) hoặc Command + T (Mac) để bắt đầu, nhấn và giữ nút Shift trong khi thao 
tác để giữ nguyên tỉ lệ của khung hình: 
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Khi cảm thấy vừa ý, nhấn Enter (Windows) hoặc Return (Mac) để áp dụng thay đổi của quá trình này. Nếu tìm được góc xoay 
hợp lý với khung cảnh xung quanh, bức ảnh sẽ trở nên sống động hơn rất nhiều. Tiếp theo là công đoạn phức tạp, sử dụng công 
cụ Eyedropper để lấy màu trong vùng ảnh nhỏ: 

 

Ví dụ như tại đây, chúng ta sẽ chọn vùng màu trên chiếc mũ bảo hiểm: 

 

Khi tiến hành lấy màu mẫu thì các bạn để ý rằng màu Foreground color của thanh công cụ đã chuyển thành màu xanh nước 
biển: 
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Chọn lớp Background và nhấn New Adjustment Layer trong bảng điều khiển và chọn tiếp Hue/Saturation: 

 

Hộp thoại Hue/Saturation hiển thị, các bạn đánh dấu vào ô Colorize: 

 

Nhấn OK để áp dụng thay đổi, chúng ta sẽ thấy hiệu ứng xuất hiện trên bức ảnh như sau: 
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Khi đã hoàn thành bước này có nghĩa là chúng ta đã gần đạt được mục đích, chỉ còn 1 bước nữa là áp dụng hiệu ứng Radial Blur 
vào ảnh nền. Nhưng trước đó, các bạn cần nhân đôi lớp ảnh nền 1 lần nữa, nhấn Ctrl + J (Windows) hoặc Command + J (Mac), 
đổi tên lớp vừa tạo thành Radial Blur: 

 

Tiếp theo, các bạn nhấn Filter > Blur > Radial Blur, hộp thoại Radial Blur sẽ hiển thị. Tại đây, chúng ta thiết lập các thông số kỹ 
thuật như sau: Blur Method – Zoom, Quality – Best, Amount – 40, mục Blur Center chỉ định hiệu ứng sẽ “xuất phát” từ vị trí nào 
trong vùng chọn: 



187 of 317 

 

Nhấn OK, và kết quả của chúng ta tại bước này sẽ trông giống như sau: 

 

Tùy từng bức ảnh và thông số thiết lập khác nhau, như ví dụ ở đây, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra hiệu ứng Blur hơi quá nhiều, 
do vậy sẽ cần thêm 1 số thao tác hòa trộn với lớp Background. Rất đơn giản, các bạn chỉ cần thay đổi thông số Opacity trong 
khoảng 60% là vừa đủ: 
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Và đây là kết quả của chúng ta sau khi hoàn tất toàn bộ các bước hướng dẫn trên: 

 

Chúc các bạn thành công!  
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Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 19: Tạo ảnh Out of bound 
 

Trong bài tiếp theo của series hướng dẫn về Photoshop, chúng tôi sẽ trình bày một số bước cơ bản để tạo hiệu ứng của 
những bức ảnh vượt khung hình – Out of bound. Cụ thể tại đây, từ 2 bức ảnh gốc, chúng ta sẽ tạo ra hình ảnh của 1 vận động 
viên thể thao đang cố gắng "vượt" ra khỏi màn hình của chiêc TV. 

 

Để chuẩn bị, các bạn cần tìm được ảnh mẫu với tỉ lệ kích thước sao cho phù hợp, trước tiên là ảnh hiển thị bên ngoài (ở đây là 
chiếc TV), và bên trong là đối tượng chính chúng ta sẽ thao tác và tập trung các hiệu ứng vào đó. Trước tiên, chúng ta sẽ mở ảnh 
của chiếc TV: 
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Việc xử lý những góc cạnh của thiết bị này hết sức đơn giản và dễ dàng, vì chỉ cần chọn những đường thẳng bằng công cụ 
Polygonal Lasso của Photoshop: 

 

Và chọn 4 góc tương ứng như sau: 

 

Tiếp theo, mở bức ảnh sẽ xuất hiện bên trong chiếc TV này: 
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Sau đó, nhấn Ctrl + A (Windows) hoặc Command + A (Mac) để chọn toàn bộ bức ảnh, và nhấn tiếp Ctrl + C (Windows) hoặc 
Command + C (Mac) để copy toàn bộ vùng chọn này. Quay trở lại bức ảnh chứa đối tượng hiển thị bên ngoài (ở đây là chiếc TV) 
và chọn Edit từ thanh menu > Paste Special > Paste Into: 

 

Nếu bạn đang sử dụng Photoshop CS4 hoặc những phiên bản trước đó, chỉ cần chọn Edit > Paste Into, kết quả sẽ như sau: 
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Khi nhìn vào bảng điều khiển Layer, chúng ta sẽ thấy rằng Photoshop đã thêm 1 lớp mới bên cạnh bức ảnh xuất hiện bên trên 
Background Layer. Đồng thời, Photoshop cũng đã sử dụng lớp lựa chọn bên ngoài để khởi tạo Layer Mask cho bức ảnh, và đó là 
lý do tại sao chúng ta chỉ nhìn thấy chi tiết bên trong chiếc Tv cho dù kích thước thật của ảnh lớn hơn chiếc TV nhiều: 

 

Giữ nút Shift và nhấn vào lớp Layer Mask như hình dưới: 

 

Quá trình này sẽ tạm thời tắt bỏ lớp Layer Mask và chiếc TV sẽ bị ẩn đằng sau: 
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Tiếp theo, thay đổi thông số Opacity từ 100% xuống còn 60%: 

 

Và khi đó, 2 ảnh sẽ hòa trộn với nhau như sau: 

 

Sau đó, nhấn Ctrl + T (Windows) hoặc Command + T (Mac) để sử dụng tính năng Free Transform để thay đổi kích thước sao 
cho khớp với tỉ lệ của chiếc TV: 
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Tiếp theo, sử dụng những công cụ quen thuộc của bạn (Lasso Tool, Pen Tool... ) để chọn phần diện tích ảnh bên ngoài rìa chiếc 
TV. Ví dụ như ở đây, chúng ta sẽ làm cho phần đầu của vận động viên và chiếc thuyền lướt sóng “thò” ra bên ngoài: 

 

Sau đó, giữ nút Shift và nhấn Layer Mask 1 lần nữa, thay đổi thông số Opacity về 100% như cũ: 



195 of 317 

 

Và phần hiển thị của chiếc TV sẽ trở lại như cũ: 

 

Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành thêm vùng lựa chọn đã tạo ở bên trên vào lớp Layer Mask này, chọn lớp Layer Mask bên cạnh: 
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Chọn tiếp menu Edit > Fill: 

 

Hộp thoại Fill hiển thị, thay đổi lựa chọn Use thành White: 

 

Nhấn OK để áp dụng thay đổi và đóng cửa sổ này lại. Sau đó nhấn tiếp Ctrl + D (Windows) hoặc Command + D (Mac) để bỏ 
vùng chọn: 
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Sau đó, gộp 2 Layer này lại, và chúng ta sẽ có bức ảnh cuối cùng như sau: 

 

Chúc các bạn thành công! 

Clip 8: Out of bounds effect made simple 
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Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 20: Tạo hình ảnh nắm đấm qua màn hình 
 

Trong bài hướng dẫn sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo và tìm hiểu cách tạo ra bức ảnh với nắm đấm xuyên qua 
màn hình, khá giống với quá trình tạo ảnh Out of bound. Sau khi kết thúc, các bạn sẽ có được tác phẩm như sau: 

 

Trước tiên, tạo 1 văn bản mới với kích thước 1000 x 800 px, độ phân giải 72 pixel/inch: 
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Sau đó, thêm 1 Layer mới bằng cách nhấn vào biểu tượng New Layer ở phía dưới bảng điều khiển: 

 

Layer mới sẽ xuất hiện trên Background với tên là Layer 1: 

 

Tiếp theo, chọn công cụ Polygonal Lasso Tool: 

 

Sau đó, vẽ 1 hình đa giác bất kỳ ở vùng giữa bức ảnh – đây sẽ là phần nắm đấm của chúng ta “chui ra” từ phần không gian đằng 
sau. Các bạn có thể vẽ hình bất kỳ, nhưng tốt nhất là trông giống như sau: 
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Tiếp đó, chúng ta sẽ tiến hành đổ màu cho vùng chọn này, nhấn menu Edit > Fill: 

 

Hộp thoại Fill của Photoshop sẽ hiển thị, thay đổi mục lựa chọn Use thành Black: 
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Nhấn OK, và chúng ta sẽ có bức hình giống như sau: 

 

Nhấn tiếp Ctrl + D (Windows) hoặc Command + D (Mac) để bỏ vùng chọn xung quanh. Tiếp tục, giữ Ctrl (Windows) hoặc 
Command (Mac) và chọn biểu tượng New Layer ở dưới bảng điều khiển: 

 

Thông thường, Photoshop sẽ thêm 1 Layer mới trực tiếp ngay bên trên Layer lựa chọn, nhưng khi chúng ta giữ phím Ctrl 
(Windows) hoặc Command (Mac) và chọn New Layer, Photoshop sẽ tạo lớp mới ở dưới Layer đang chọn: 
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Tiếp theo, chọn công cụ Lasso Tool: 

 

Sau đó, chúng ta sẽ vẽ hình đầu tiên của mảng giấy bị rách. Cần phải cẩn thận trong bước làm này, vì mỗi 1 miếng rách đều có 
hình dạng và bóng đổ nhất định, nếu như trên kia các bạn vẽ hình đa giác có bao nhiêu cạnh thì tại đây, chúng ta sẽ phải tạo ra 
từng đó mảnh rách. Hình phác thảo sơ bộ: 
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Khi hoàn tất miếng đầu tiên, giữ phím Shift và tiếp tục vẽ miếng tiếp theo: 

 

Và đây là kết quả sau quá trình này: 
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Để tiếp tục, các bạn chọn menu Edit > Fill, thay đổi lựa chọn Fill thành Color: 

 

Bảng Color Picker hiển thị, và chúng ta cần chọn màu sắc phù hợp, như ví dụ tại đây là màu xám nhạt. Thông số cụ thể như sau: 
R 230, G 230, B 230: 

 

Nhấn OK để áp dụng sự thay đổi. Sau đó nhấn tiếp Ctrl + D (Windows) hoặc Command + D (Mac) để xóa bỏ vùng lựa chọn: 
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Tại những bước tiếp theo, chúng ta sẽ lần lượt tạo hiệu ứng đổ bóng cho các mảnh giấy rách này. Trước tiên, chọn Layer 1: 

 

Chọn biểu tượng Layer Styles ở phía dưới: 
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Chọn tiếp Outer Glow trong danh sách hiển thị: 

 

Bảng điều khiển Layer Style của Photoshop hiển thị, thay đổi Blend Mode từ Screen thành Multiply, và màu sắc dưới ô Noise 
thành màu đen: 

 

Nhấn OK để áp dụng thay đổi và đóng cửa sổ Color Picker nhưng vẫn giữ nguyên phần Layer Style bên ngoài. Tiếp tục thay 
điều chỉnh các thông số tại đây như Opacity và Size sao cho mang lại hiệu quả cao nhất: 
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Nhấn OK để đóng hộp thoại Layer Style này, và hình ảnh của miếng giấy rách sẽ trông giống như sau: 

 

Khi đến bước này, chúng ta sẽ phải giải quyết 1 vấn đề nho nhỏ với hiệu ứng đổ bóng không chỉ xuất hiện với miếng giấy trung 
tâm mà còn cả với phần viền trắng bên ngoài. Nhưng tại đây, chúng ta chỉ cần áp dụng hiệu ứng này với mảnh giấy chính. Và để 
khắc phục, các bạn cần chuyển đổi lớp Layer Style thành các lớp riêng biệt tương ứng. Nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực ra lại 
khá đơn giản, nhấn chuột phải (Windows) + click hoặc Control + click (Mac) trực tiếp lên lớp Layer Effect như hình dưới: 

 

Chọn Create Layer từ menu hiển thị: 
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Photoshop sẽ tự động chuyển đổi Layer Style thành 1 lớp mới với tên gọi là Layer 1's Outer Glow ngay bên dưới Layer 1: 

 

Tiếp theo, sử dụng Clipping Mask để hiệu ứng chỉ áp dụng với Layer ngay bên dưới: 

 

Hệ thống sẽ hiển thị như sau: 

 



209 of 317 

Và trong khung hình, chúng ta sẽ thấy hiệu ứng đổ bóng chỉ xuất hiện xung quanh đối tượng chính: 

 

Tiếp theo chọn Layer 2: 

 

Nhấn biểu tượng Layer Styles ở phía dưới và chọn Drop Shadow để tạo hiệu ứng bóng đổ: 
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Hộp thoại Layer Style hiển thị, tại đây các bạn điều chỉnh thông số kỹ thuật như sau: 

 

Nhấn OK, và chúng ta sẽ thu được kết quả như hình dưới đây: 

 

Tương tự như lúc chúng ta thao tác với lớp Layer Style Outer Glow, hãy chuyển đổi Layer hiệu ứng đổ bóng này thành 1 Layer 
bình thường. Nhấn chuột phải (Windows) hoặc Control (Mac) và chọn Layer có hiệu ứng, như hình dưới đây: 
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Chọn tiếp Create Layer từ menu hiển thị, với 1 vài trường hợp Photoshop sẽ thông báo rằng 1 số thành phần của hiệu ứng 
không được áp dụng toàn bộ với Layer lựa chọn. Nhấn OK: 

 

Trong bảng điều khiển Layer, chúng ta sẽ có thêm lớp Layer 2's Drop Shadow ngay bên dưới Layer 2: 

 

Chọn tiếp lớp vừa tạo Layer 2's Drop Shadow: 

 

Để mang lại vẻ tự nhiên cho bức ảnh, chúng ta cần phải “trang trí” thêm 1 chút nữa bằng cách sử dụng công cụ Rectangular 
Marquee Tool: 
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Và vẽ 1 hình tứ giác xung quanh toàn bộ ảnh như sau: 

 

Sử dụng menu Filter > Distort > Pinch: 
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Hiệu ứng này sẽ “đẩy” những quả bóng về phía trung tâm của bức ảnh, đồng thời bóp méo các chi tiết tại đây: 

 

Nhấn OK để áp dụng thay đổi và đóng cửa sổ Pinch này lại. Kết quả của chúng ta sẽ như sau: 
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Nhấn Ctrl + D (Windows) hoặc Command + D (Mac) để loại bỏ vùng chọn 

Để giảm bớt “mật độ” của hiệu ứng bóng đổ này, chúng ta cần phải thay đổi thông số Opacity, các bạn tùy chọn giữa khoảng 80 – 
85% là phù hợp. Tại đây chúng tôi để mức 82%: 

 

Sau khi áp dụng thay đổi: 

 

Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành thao tác trên Layer 2: 
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Tạo mới 1 lớp bên trên Layer 2 này: 

 

Kể từ lúc Layer Outer Glow được áp dụng với Layer 2, Photoshop sẽ tự động tạo Layer mới theo cách như vậy: 

 

Tiếp theo, chọn công cụ Brush Tool: 

 

Khi đến bước này, chúng ta sẽ tiến hành tô màu đậm cho những vùng giấy rách rìa bên ngoài. Nhấn phím D để chuyển chế độ 
màu Foreground và Background về mặc định: 
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Với công cụ Brush vừa chọn, các bạn hãy tô những đường viền xung quanh mép giấy như hình sau: 

 

Tiếp tục như vậy với tất cả các phần giấy thò ra bên ngoài, không cần phải quá bận tâm nếu phần màu này quá đậm vì chúng ta 
có thể chỉnh sửa lại sau này: 
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Sau đó, hãy giảm thông số Opacity của lớp này xuống mức tối thiểu có thể, ở đây chúng tôi để 13%: 

 

Kết quả của chúng ta sẽ như sau: 

 

Để hoàn tất toàn bộ quá trình trên, chúng ta sẽ phải tạo thêm Layer mới 1 lần nữa. Chọn biểu tượng New Layer ở phía dưới và 
chúng ta sẽ có Layer 4: 
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Nhấn phím X để thay đổi màu Foreground và Background với nhau, thiết lập Foreground thành màu trắng. Tiếp tục sử dụng 
Brush để tô màu xung quanh phần giữa của bức ảnh, như hình dưới đây: 

 

Thay đổi Opacity của Layer này xuống còn 50%: 

 

Kết quả sau khi áp dụng hiệu ứng: 
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Về cơ bản, chúng ta đã hoàn tất phần nền cần thiết của tác phẩm. Tiếp theo, cần phải tìm bức ảnh có hình nắm đấm, ví dụ như 
trong bài thử nghiệm này: 
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Sử dụng công cụ phù hợp ((Lasso Tool, Quick Selection Tool, Pen Tool... ) để cắt vùng ảnh của nắm đấm: 

 

Sau đó, copy vùng lựa chọn này sang bức ảnh tờ giấy: 
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Kết quả tạm thời của chúng ta sẽ trông giống như hình dưới đây: 

 

Tiếp theo, nhấn Ctrl + T (Windows) hoặc Command + T (Mac) để sử dụng tính năng Free Transform của Photoshop, sau đó 
xoay sao cho khớp với khung hình mẫu ban đầu (giữ phím Shift để không thay đổi tỉ lệ kích thước): 
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Chọn biểu tượng Layer Styles ở phía dưới bảng điều khiển và chọn tiếp hiệu ứng Drop Shadow từ danh sách. Thay đổi các 
thông số Angle và Distance trong bảng Layer Style sao cho phù hợp và mang tính sáng tạo: 

 

Tiếp tục, thay đổi Opacity trong mục Drop Shadow xuống mức 60%: 
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Nhấn OK để áp dụng thay đổi và đóng cửa sổ Layer Style này lại: 

 

Chọn biểu tượng Layer Mask ở phía dưới: 

 

1 lớp thumbnail sẽ xuất hiện bên cạnh Layer vừa chọn: 
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Sau đó, chọn công cụ Brush Tool và màu Foreground là màu đen để tạo bóng đổ xung quanh phần gốc của nắm đấm: 
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So với từng chi tiết cụ thể của các bạn mà tạo vùng đổ bóng xung quanh nắm đấm sao cho phù hợp và tự nhiên, ví dụ như trong 
bài thử nghiệm này: 

 

Việc cuối cùng là gộp tất cả các Layer (chứa hình mẫu và hiệu ứng) thành 1 lớp duy nhất. Chọn Layer ở trên cùng (tại đây là 
Layer 5), giữ phím Shift và chọn Layer 2's Drop Shadow: 
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Sau đó, nhấn Ctrl + G (Windows) hoặc Command + G (Mac) để tạo Group: 

 

Và chúng ta sẽ có Group 1, ngay bên trên lớp Background: 

 

Nếu muốn thay đổi góc độ của toàn bộ đối tượng bên trong, chỉ cần nhấn phím V với Group 1, toàn bộ phần hình ảnh bao gồm 
hiệu ứng sẽ thay đổi theo hướng di chuyển của chuột: 
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Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 21: Tạo hiệu ứng gợn nước trong bức ảnh 
 

Trong phần tiếp theo của loạt bài hướng dẫn về Photoshop, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và thực hành 
những bước cơ bản để tạo bức ảnh với mặt nước đang chuyển động và gợn sóng. Thực chất, Photoshop đã 
có sẵn 1 số bộ lọc để tạo hiệu ứng như trên, nhưng người sử dụng sẽ không thể đoán được từ tên của filter đó 
(không phải Ripple hoặc Ocean Ripple) nếu không tham khảo bài viết dưới đây. 

 

Ảnh mẫu được sử dụng tại bài thử nghiệm này 

Và đây là kết quả sau khi chúng ta hoàn thành: 
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Trước tiên, chúng ta sẽ vẽ 1 vùng bất kỳ trên bức ảnh, nơi những gợn nước sẽ xuất hiện. Chọn công cụ Elliptical Marquee Tool 
tại thanh menu hoặc nhấn phím M 2 lần: 

 

Sau đó, di chuyển vùng lựa chọn này vào vị trí phù hợp của bức ảnh, tùy từng đối tượng và các thành phần xuất hiện mà chúng ta 
sẽ có những sự lựa chọn khác nhau. Ví dụ tại đây: 



229 of 317 

 

Giữ nguyên vùng lựa chọn này, các bạn nhấn Ctrl + J (Windows) hoặc Command + J (Mac) 2 lần để tạo 2 bản sao khác nhau: 

 

Để tiếp tục, chúng ta cần tạm ẩn phần Layer trên cùng (ở đây là Layer 1 copy) bằng cách nhấn vào biểu tượng hình con mắt phía 
bên trái: 
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Và làm việc với lớp ngay bên dưới: 

 

Tiếp tục, giữ phím Ctrl (Windows) hoặc Command (Mac) và chọn lớp cần thao tác (tại đây là Layer 1): 

 



231 of 317 

Quá trình này sẽ tạo ra 1 vùng chọn lựa khác bao quanh phần chính của Layer 1, nghĩa là vùng lựa chọn bên ngoài mà các bạn 
vừa vẽ tại bước trên sẽ xuát hiện trở lại. Lý do tại sao chúng ta lại phải làm như thế này trước khi áp dụng hiệu ứng từ filter là vì 
nếu làm ngược lại thì Photoshop sẽ áp dụng toàn bộ hiệu ứng lên tất cả các lớp và ảnh gốc: 

 

Và đây là phần chính của quá trình này, đó là việc áp dụng hiệu ứng sao cho hợp lý. Để tạo được hiệu quả như ý muốn, chúng ta 
cần sử dụng filter có tên là ZigZag (không phải là Ripple hoặc Ocean Ripple). Các bạn chọn Filter > Distort > ZigZag trong danh 
sách hiển thị: 

 

Bộ lọc này làm việc bằng cách biến những chi tiết trong vùng lựa chọn thành những gợn sóng nước. Tại phần dưới của bảng điều 
khiển là mục Style – các cách tương ứng để tùy chỉnh hiệu ứng của Photoshop. Có 3 lựa chọn chính: Around Center, Out From 
Center và Pond Ripples (mặc định), tương ứng với đó là 3 hiệu ứng khác nhau, và phụ thuộc và diện tích của vùng lựa chọn mà 
người sử dụng sẽ đưa ra phương án áp dụng phù hợp nhất của riêng họ: 



232 of 317 

 

Phần điều khiển Amount có tác dụng thay đổi “cường độ” của các gợn nước sẽ xuất hiện, trong khi thông số Ridges ảnh hưởng 
trực tiếp đến số lượng của gợn nước. Hãy chú ý và dựa vào cảm giác, trực quan của riêng mình để quyết định phương án nào là 
thích hợp hơn cả (hiệu ứng sẽ không được áp dụng thật sự cho đến khi bạn nhấn nút OK). Trong bài thử nghiệm này, chúng tôi 
áp dụng ZigZag 2 lần với thông số Ridges 12, Amount 70 và Style là Pond Ripples: 

 

Nhấn OK, và chúng ta sẽ có kết quả tương tự như sau: 
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Sau đó, chúng ta sẽ cho hiển thị lại lớp Layer trên cùng (ở đây là Layer 1 copy) để tiến hành bước tiếp theo: 

 

Tại đây, chúng ta sẽ áp dụng bộ lọc ZigZag lại lần nữa. Nhấn phím tắt Ctrl + Alt + F (Windows) hoặc Command + Option + F 
(Mac) để sử dụng bộ filter vừa dùng gần đây nhất. Cụ thể lần này vùng áp dụng hiệu ứng sẽ là phần trung tâm của “vũng nước” 
vừa tạo ra ở bước trên, do vậy hãy chuyển mục Style về Out From Center, Ridges thành 4 và Amount thành 100: 
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Nhấn OK để áp dụng sự thay đổi và đóng cửa sổ ZigZag. Chúng ta sẽ có kết quả tương tự như hình dưới đây: 
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Sau đó, chọn menu Select > Transform Selection: 

 

Tính năng Transform Selection này tương tự như Free Transform của Photoshop ngoại trừ quá trình ảnh hưởng đến vùng lựa 
chọn bên ngoài. Giữ Shift + Alt (Windows) hoặc Shift + Option (Mac) và chọn phần góc trên bên trái của vùng lựa chọn (có 
dạng hình chữ nhật), sau đó kéo dần vào phía trung tâm bức ảnh cho tới khi diện tích còn khoảng 50 – 60% kích thước gốc. Nhấn 
Enter (Windows) hoặc Return (Mac) để áp dụng sự thay đổi: 

 

Tiếp tục, chọn menu Select > Inverse hoặc sử dụng phím tắt Shift + Ctrl + I (Windows) hoặc Shift + Command + I (Mac): 
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Quá trình này sẽ làm đảo ngược vùng lựa chọn, khi đến bước này, chúng ta nhấn Backspace (Windows) hoặc Delete (Mac) để 
xóa toàn bộ thành phần xung quanh trung tâm của vũng nước đó. Nhấn Ctrl + D (Windows) hoặc Command + D (Mac) để loại 
bỏ vùng chọn: 

 

Tiếp theo, chọn menu Layer > Merge Down hoặc nhấn phím tắt Ctrl + E (Windows) hoặc Command + E (Mac): 

 

Và sau đó, chúng ta sẽ có 1 Layer mới vừa tạo: 
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Tuy nhiên, việc áp dụng hiệu ứng của bộ lọc ZigZag phía trên đã tạo ra những chi tiết gợn sóng nước với nhiều hình răng cưa, do 
vậy bức ảnh nhìn sẽ không thật sự tự nhiên. Hãy làm “mềm” những chi tiết này bằng Gaussian Blur (menu Filter > Blur > 
Gaussian Blur): 

 

Bảng điều khiển Gaussian Blur của Photoshop hiển thị, điều chỉnh giá trị của Radius thành 0.4: 

 

Nhấn OK, và bức ảnh sẽ trông giống như dưới đây: 



238 of 317 

 

Tùy vào từng bức ảnh và những chi tiết cụ thể, các bạn hãy linh hoạt trong việc tạo thêm gợn sóng nước và áp dụng hiệu ứng 
ZigZag sao cho thật sự hiệu quả. Và dưới đây là kết quả của chúng ta sau khi thực hiện quá trình như trên: 

 

Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo thêm video hướng dẫn theo mẫu khác tại đây: 

Clip 9: photoshop ripple effect  
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Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 22: Giới thiệu về tính năng Fill Content Aware 

Trong bài tiếp theo của series hướng dẫn kỹ thuật về Photoshop, chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo và tìm 
hiểu thêm về 1 trong những tính năng mới: Content-Aware Fill. So với Content-Aware Healing thì chức năng của 
chúng gần giống như nhau, điểm khác biệt duy nhất là cách sử dụng sao cho hiệu quả và phù hợp với bối cảnh. Dựa 
trên cơ chế làm việc và phân tích các phần nội dung chính của bức ảnh, để đưa ra phương án loại bỏ những chi tiết 
thừa trong vùng chọn. Nếu chỉ nói về lý thuyết thì rất khó để hình dung ra được sự khác biệt của Spot Healing 
Brush và Content-Aware Fill, do vậy hãy bắt tay vào thực hành. 

 

Ảnh mẫu sử dụng trong bài thử nghiệm này 

Nếu muốn xóa bỏ hình ảnh của chiếc cột theo cách thông thường, thì phải sử dụng công cụ Clone Stamp Tool, chọn vùng hình 
mẫu bên cạnh và thay thế vào các phần tương ứng. Nhưng hãy xem Content-Aware Fill của Adobe Photoshop CS5 có thể làm 
được những gì. Trước tiên, nhấn Ctrl + J (Windows) hoặc Command + J (Mac) để tạo bản copy của bức ảnh đang chọn. 
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Để phân biệt dễ hơn giữa các lớp này, chúng ta hãy đổi tên sao cho dễ nhớ. Như ví dụ tại đây là content-aware fill: 

 

Để sử dụng Content-Aware Fill, chúng ta phải tạo 1 vùng chọn trước tiên xung quanh chi tiết chính cần loại bỏ hoặc thay thế. 
Như ở đây, hãy chọn Polygonal Lasso Tool trong danh sách: 

 

Vẽ xung quanh chi tiết chính, ở đây là chiếc cột: 
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Sau đó, chọn menu Edit > Fill: 

 

Chọn tiếp Content-Aware trong phần Use, nhấn OK: 

 

Nếu trong các phiên bản Adobe Photoshop CS4 hoặc trước đó, tất cả những gì có thể làm với vùng lựa chọn là đổ màu hoặc mẫu 
có sẵn, nhưng với tính năng Content-Aware này, Photoshop đã có thể kiểm tra, phân loại các phần chi tiết trong bức ảnh, so sánh 
trong và ngoài vùng chọn, và cuối cùng là “biến” chúng thành 1 khối duy nhất, không còn chi tiết nào được coi là thừa. Ví dụ như 
tại đây, sau khi bấm OK, bức ảnh sẽ trở thành như sau: 
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Các bạn có thể thấy, rất đơn giản và dễ dàng, chúng ta gần như không phải tốn chút công sức nào mà vẫn đảm bảo hiệu quả như 
ý muốn. Nhưng nếu để ý kỹ thì vẫn còn một số chi tiết bị hòa trộn hơi nhiều, kết quả của quá trình lặp những hình mẫu liền nhau. 
Việc khắc phục những chi tiết này không quá phức tạp với các công cụ quen thuộc như Healing Brush hoặc Clone Stamp Tool. 

Tại bước này, chúng ta sẽ tiếp tục với 1 chi tiết nho nhỏ nữa, đó là hình đám cỏ ở phần dưới bức ảnh. Lần này, các bạn hãy sử 
dụng Lasso Tool: 

 

Và áp dụng Content-Aware thêm 1 lần nữa: 

 

Nếu kết quả đạt được không thực sự như ý, nhấn Ctrl + Z (Windows) hoặc Command + Z (Mac), sau đó áp dụng lại Content-
Aware Fill thêm lần nữa. Vì mỗi lần sử dụng, bộ lọc sẽ đem lại hiệu quả khác nhau. Hãy tiến hành nhiều lần cho tới khi những chi 
tiết trong ảnh trông thật sự tự nhiên và hài hòa. Chúc các bạn thành công! 
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Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 23: Tạo ảnh nghệ thuật 

Trong bài hướng dẫn dưới đây, chúng tôi sẽ trình bày 1 số bước cơ bản để tạo ra bức ảnh với bầu trời vũ trụ 
cùng với các vì sao, bên trong đó là 2 nhân vật chính, có thể là những vũ công hoặc đơn giản hơn, 1 cặp vợ 
chồng đang khiêu vũ cùng nhau. Tuy nhiên, những yếu tố trên không phải là bắt buộc, các bạn có thể tùy ý lựa 
chọn. Kết quả của chúng ta sau khi kết thúc bài viết này là: 

 

Trước tiên, hãy tạo 1 file ảnh mới hoàn toàn với kích thước 8 x 10 inch, độ phân giải 240 pixels/inch, đặt tên là Dancing In The 
Stars: 
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Nhấn D để chuyển Foreground and Background về chế độ mặc định (màu đen), sau đó nhấn Alt + Backspace (Windows) hoặc 
Option + Delete (Mac) để đổ màu: 

 

Hãy thử tưởng tượng đơn giản, đây là bầu trời và việc tiếp theo cần làm là tạo ra những ngôi sao bằng hiệu ứng Noise. Chọn 
menu Filter > Noise > Add Noise: 

 

Bảng điều khiển Add Noise hiển thị, điều chỉnh thông số Amount thành 120%, chọn Gaussian và Monochromatic ở phía bên 
dưới: 
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Nhấn OK, và bức ảnh của chúng ta sẽ trông giống như sau: 
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Tiếp tục, chúng ta sẽ áp dụng 

Filter > Blur > Gaussian Blur: 

 

Tại đây, thay đổi thông số Radius thành 0.3 pixels đủ để “gom” các hạt Noise lại với nhau: 

 

Tiếp theo, chọn menu Image > Adjustments > Levels hoặc nhấn Ctrl + L (Windows) / Command + L (Mac) để truy cập bảng 
điều khiển Levels: 
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Tại đây, các bạn có thể thay đổi độ sáng tối và tương phản của bức ảnh qua các thông số kỹ thuật bằng cách di chuyển thanh 
trượt màu đen như hình dưới: 

 

Để tăng độ sáng của những ngôi sao, hãy sử dụng thanh trượt màu trắng và kéo về bên trái: 

 

Nhấn OK khi bạn cảm thấy hài lòng, bức ảnh của chúng ta sẽ trông giống như hình dưới đây: 
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Sau đó, thêm 1 lớp mới bằng cách nhấn nút biểu tượng New Layer ở phía dưới bảng điều khiển: 

 

Chọn tiếp công cụ Gradient Tool: 
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Tại đây, chúng ta sẽ thay đổi chế độ màu Foreground và Background mặc định của Photoshop bằng cách nhấn nút D: 

 

Khi đó, các bạn sẽ thấy phần màu 

Gradient  

của 

Photoshop  

như sau: 

 

Tại đây, chúng ta sẽ sử dụng chức năng Gradient Radial tại Options Bar: 

 

Và vẽ 1 đường thẳng từ phía dưới lên trên như hình dưới: 
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Bức ảnh của chúng ta sẽ thay đổi như sau: 
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Chọn tiếp menu Edit > Free Transform hoặc nhấn phím tắt Ctrl + T (Windows) / Command + T (Mac) để sử dụng chức năng 
Free Transform: 

 

1 vùng lựa chọn sẽ xuất hiện xung quanh toàn bộ phần Gradient, kéo phần trên cùng của phần này xuống phía dưới như hình 
sau: 

 

Tiếp tục, thay đổi chế độ của lớp này từ Normal thành Screen để làm cho bức ảnh giống với giải thiên hà và các ngôi sao đang 
tỏa sáng: 
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Kết quả của chúng ta tại quá trình này: 

 

Như vậy có thể coi là đã hoàn thành cơ bản phần phong cảnh nền, tiếp đến là những nhân vật chính của bức ảnh. Tại đây, chúng 
tôi chọn bức ảnh của 1 cặp vợ chồng đang khiêu vũ: 
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Vẽ 1 vùng chọn xung quanh 2 nhân vật chính này bằng công cụ tùy chọn của bạn (Lasso Tool, Magnetic Lasso Tool, Pen 
Tool...): 

 

Sau đó nhấn Ctrl + J (Windows) hoặc Command + J (Mac) để nhân đôi vùng chọn này: 

 

Vẫn lựa chọn lớp ảnh gốc của 2 vợ chồng, nhấn menu Layer > Duplicate Layer: 
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Đặt tên cho Layer mới này là Couple và chọn Dancing In The Stars trong phần Destination, sau đó nhấn OK: 

 

Trên bức ảnh nền của chúng ta sẽ xuất hiện ảnh của đôi vợ chồng: 

 



255 of 317 

Trong bảng điều khiển Layer, thứ tự của các lớp được sắp xếp và phân loại như sau: 

 

Thay đổi lại tỉ lệ kích thước của hình ảnh mới sao cho phù hợp với khung hình: 
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Chọn biểu tượng Layer Mask ở phía dưới: 

 

1 lớp mặt nạ của Layer này sẽ hiển thị phía bên phải: 

 

Để tiếp tục, chúng ta cần phải làm mờ phần phía dưới của cặp vợ chồng. Chọn công cụ Gradient Tool trên thanh Tool và Linear 
gradient: 
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Như ví dụ tại đây, chúng ta bắt đầu thao tác từ phần đầu gối, giữ phím Shift và kéo chuột xuống phía dưới 1 đoạn: 

 

Kết quả của thao tác trên: 
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Tại đây, chúng ta cần thay đổi màu nền của khung cảnh, chọn biểu tượng New Adjustment Layer ở phía dưới bảng điều khiển: 

 

Chọn tiếp Hue/Saturation trong danh sách hiển thị: 

 

Cửa sổ điều khiển Adjustments hiển thị, đánh dấu check vào ô Colorize và thay đổi thông số Hue thành 240 và Saturation thành 
50: 
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Nhấn OK, và chúng ta sẽ có kết quả như hình dưới đây: 

 

Quá dễ dàng để có thể thấy rằng bức ảnh này chưa toát lên ý tưởng chủ đạo của chúng ta, vì phần màu sắc bao phủ không cân 
xứng. Do vậy, hãy thay đổi chế độ hiện tại của lớp này về 

Color, giảm Opacity xuống 60%: 
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Gam màu của bức ảnh đã thay đổi: 

 

Vẫn còn 1 việc cần làm tại đây là phần trên của cô dâu, tai đó ánh sáng và độ tương phản không hề giống với thực tế chút nào. 
Sử dụng tiếp Gradient Tool, và thao tác giống như hình dưới (các bạn nhớ giữ phím Shift để vùng lựa chọn được chính xác hơn): 
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Nếu chưa đạt được kết quả như ý muốn, các bạn hãy thực hiện lại cho tới khi cảm thấy vừa ý. Vì mục đích của chúng ta tại bước 
này là mang lại vẻ tự nhiên trên làn da hiển thị bên ngoài: 

 

Chúc các bạn thành công! 
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Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 –  
Phần 24: Cài đặt, chia sẻ và sử dụng Photoshop Action 

Trong bài hướng dẫn dưới đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách thức chia sẻ, cài đặt các file 
Photoshop Action – tính năng này cho phép người sử dụng dễ dàng thực hiện được cùng 1 thao tác giống 
nhau trên nhiều bức ảnh, tất cả chỉ với 1 vài thao tác nhấn chuột. Đó là cách sử dụng, còn nếu muốn lưu lại, 
chia sẻ, hoặc cài đặt các Action khác thì phải làm thế nào? 

Giả sử rằng, chúng ta đã có file Photoshop Action dùng để cài đặt. Hãy mở Photoshop > Window > Actions, cửa sổ 
điều khiển chính của Actions Panel sẽ hiển thị. Chọn tiếp để mở phần Menu và Load Actions: 

 

Sau đó, trỏ tới thư mục bạn lưu trữ file Photoshop Action (*.atn), chọn và nhấn nút Load: 
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Lưu ý rằng bạn có thể lưu file *.atn này trong thư mục mặc định của Photoshop (C:\Program Files\Adobe\Adobe 
Photoshop\Presets\Actions) hoặc bên trong Dropbox để chia sẻ. Sau đó, hãy mở lại chương trình, bạn sẽ thấy Action mới hiển 
thị như sau: 

 

Trích xuất và chia sẻ file Action: 

Trong trường hợp khác, nếu bạn muốn chia sẻ các Action ưa thích của mình với bạn bè hoặc những người đồng nghiệp khác, hãy 
thực hiện theo các bước sau. Photoshop chỉ hỗ trợ việc lưu nhiều action trong 1 lúc, và không thể áp dụng với từng action đơn lẻ. 
Do vậy, hãy tạo mới bằng cách nhấn nút New Set như hình dưới: 

 

Đặt tên cho bộ set vừa tạo: 

 

Sau đó, chỉ cần kéo và thả action cần lưu vào thư mục set mới: 
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Tiếp tục, nhấn nút có biểu tượng và chọn Save Actions trong menu hiển thị: 

 

Và cuối cùng là đặt tên cho file Action này: 

 

Giờ đây, bạn đã có thể dễ dàng chia sẻ với bất kỳ ai, tất cả chỉ với vài thao tác đơn giản và dễ dàng. Chúc các bạn thành công! 
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Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 –  
Phần 25: Xóa bỏ ảnh nền tự động với Photoshop Action 

Trên thực tế, có rất nhiều cách để xóa bỏ 1 đối tượng hoặc ảnh nền bất kỳ trong Photoshop, và cách chúng 
tôi sắp giới thiệu sau đây được cho là đơn giản và dễ dàng nhất. Cụ thể ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 
cách áp dụng quá trình này với sự hỗ trợ của Photoshop Action. 

Trước tiên, các bạn hãy truy cập vào đây, và download bản Photoshop Action ở phần Transparent Channels. Sau 
đó, chúng ta sẽ tiến hành cài đặt và tích hợp vào Photoshop (tham khảo thêm tại đây): 

 

Sử dụng Transparent Channels: 

Cơ chế hoạt động của Transparent Channels bằng việc “đào bới” các vùng màu xung quanh các Channel chính, đồng thời tập 
trung chính vào quá trình lọc thông tin chính của đối tượng. 
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Có thể Action này không đáp ứng được 100% nhu cầu của người sử dụng, nhưng với hầu hết mọi trường hợp vẫn mang lại hiệu 
quả tối đa và ở mức chấp nhận được. Để loại bỏ những hình nền với tông màu sáng nhẹ, các bạn chọn phần Image > Mode > 
CMYK Color. Tại đây có 2 action chính, và chỉ hoạt động với những chế độ màu nhất định: 

 

Cụ thể, CMYK > Trans Layer sẽ loại bỏ những vùng màu nhẹ khỏi bức ảnh, áp dụng được với nhiều Layer. Do vậy, các bạn chỉ 
cần nhấn nút Play selection: 

 

Ví dụ như sau: 

 

Và kết quả của chúng ta: 
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Tiếp tục: 

 

Hoặc: 
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Còn đối với những hình ảnh khá phức tạp thì có thể chúng ta sẽ phải thực hiện vài lần mới đạt được kết quả như ý: 

 

Loại bỏ ảnh nền đậm màu bằng Transparent Channel: 

 

Thực ra trong bộ set trên có 2 action chúng ta có thể áp dụng. Action thứ nhất để sử dụng với trường hợp ảnh nền có màu trắng 
sáng nhẹ, còn action thứ 2 để dùng với ảnh nền có màu đậm (như hình ví dụ trên). Lưu ý rằng tính năng action này chỉ hoạt động 
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với chế độ RGB Color, nếu bức ảnh của bạn không đáp ứng được yêu cầu trên, hãy chọn phần Image > Mode > RGB Color để 
thiết lập. 

 

Hãy chắc chắn rằng bạn đang chọn phần RGB > Trans Layer trong bộ set Action: 

 

Tất cả những gì bạn cần làm bây giờ là nhấn nút Play selection: 
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Và chờ đợi Photoshop thực hiện nốt phần còn lại của công việc: 

 

Kết quả của chúng ta: 

 

Chúc các bạn thành công! 
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Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 26: Tạo hiệu ứng tia sét 

Trong bài tiếp theo của series hướng dẫn về các thủ thuật trong Photoshop, chúng tôi sẽ 
trình bày những bước cơ bản để tạo hiệu ứng tia sét hoặc sấm chớp. Bài viết được sắp xếp 
theo trình tự cơ bản, trước tiên là tạo những hình ảnh ban đầu, tiếp sau đó là thay đổi độ sáng tối, 
màu sắc và thêm các hiệu ứng cần thiết. Và sau khi hoàn tất bài mẫu này, chúng ta sẽ đạt được 
kết quả như sau: 

 

Trong bài thử nghiệm dưới đây, chúng tôi tiến hành trên phiên bản Adobe Photoshop CS5 (đối với các phiên bản trước đó thì cách 
làm cơ bản không có gì khác biệt). Trước tiên, chúng ta cần 1 bức ảnh mẫu với quang cảnh tương tự như trên. Mở Photoshop, và 
tạo 1 Layer mới từ lớp ảnh nền: 

 

 

Lớp Layer 1 mới vừa tạo 
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Sau đó, chọn công cụ Lasso Tool từ menu bar (hoặc nhấn phím L): 

 

Và vẽ 1 vùng chọn trong bức ảnh, đây chính là toàn bộ phần hiển thị của tia sét: 

 

Chọn menu Edit > Fill để đổ màu cho vùng chọn này: 
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Trong mục Use tại phần Contents, chuyển về lựa chọn White: 

 

Nhấn OK, và bức ảnh của chúng ta sẽ giống như sau: 

 

Tiếp tục, chọn công cụ Brush Tool (hoặc nhấn B): 
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Nhấn phím D trên bàn phím để thay đổi chế độ màu Foreground và Background về mặc định: 

 

Với công cụ Brush đang lựa chọn, các bạn nhấn chuột phải (Windows) hoặc Control + click (Mac) ở bât cứ nơi nào trên bức 
ảnh để mở bảng Brush Picker, tại đây chúng ta cần chọn mẫu có hình tròn, đầy đủ đường viền. Sau đó nhấn Enter (Win) hoặc 
Return (Mac) để áp dụng: 

 

Sau đó, vẽ 1 đường zigzag bất kỳ dựa theo vị trí bạn muốn tia sét hiển thị, các bạn có thể thay đổi kích thước của Brush nhanh 
chóng bằng phím [ hoặc ]. Ví dụ, tại đây chúng ta sẽ vẽ 1 đường như hình dưới: 
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Sau đó, hãy tô màu toàn bộ phần bên trái hoặc phải thành màu đen để tiếp tục thực hiện các bước sau: 

 

Việc tiếp theo cần phải làm là làm mờ phần diện tích giữa vùng màu đen và trắng. Chọn menu Filter > Blur > Gaussian Blur: 

 

Bảng điều khiển chính của Gaussian Blur hiển thị, hãy để ý đến hiệu ứng trên bức ảnh thay đổi thế nào khi chúng ta di chuyển 
thanh trượt Radius. Như trong bài ví dụ này, chúng tôi chọn giá trị Radius bằng 9.1: 

 

Diện tích tiếp xúc giữa phần màu đen và trắng khi áp dụng hiện ứng trên sẽ trở thành tia chớp 
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Nhấn OK, và chúng ta sẽ có kết quả như sau: 

 

Chọn tiếp menu Filter > Render > Difference Clouds: 

 

Khác với một số hiệu ứng khác, không có bảng điều khiển mà Photoshop sẽ tự áp dụng theo thông số ngẫu nhiên: 
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Chọn tiếp menu Image > Adjustments > Invert: 

 

Quá trình này sẽ làm đảo ngược độ sáng trong vùng lựa chọn, làm cho màu sáng chuyển thành tối và ngược lại: 

 

Sau đó chọn tiếp menu Image > Adjustments > Levels: 

 

Bảng điều khiển chính Levels hiển thị, tại đây chúng ta sẽ sử dụng Level để làm tối đi phần màu của các đám mây trong bức ảnh. 
Trước tiên, chọn nút trượt màu đen (như hình dưới) và bắt đầu kéo sang bên phải, các bạn điều chỉnh cho tới khi các đám mây 
đen lần lượt “biến mất” khỏi bức ảnh: 
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Hầu hết các phần trong vùng chọn sẽ trở thành màu đen, chì còn lại 1 vài vùng màu xám nhạt: 

 

Chọn tiếp nút trượt màu xám bên cạnh và bắt đầu kéo về phía bên phải, quá trình này sẽ tiếp tục làm mờ những phần màu xám 
còn lại và chuyển thành màu tối hơn. Nhưng các bạn cần chú ý không nên thay đổi màu quá đậm, sẽ khiến cho tia sét sau này 
mất đi vẻ tự nhiên: 
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Nhấn OK để áp dụng thay đổi và đóng cửa sổ Levels. Bức ảnh của chúng ta tại bước này sẽ trông giống như sau: 

 

Chọn menu Select > Deselect để xóa bỏ phần bên ngoài vùng chọn, hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + D (Win) hoặc Command + D 
(Mac): 

 

Chọn công cụ Brush, nhấn chuột phải (Windows) hoặc Control + click (Mac) bất kỳ nơi nào trong văn bản để hiển thị bảng 
Brush Picker, giữ nguyên sự lựa chọn, thay đổi thông số Hardness thành 50%. Sau đó nhấn Enter (Windows) hoặc Return 
(Mac) để áp dụng: 
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Vẫn giữ nguyên chế độ Background và Foreground như cũ, vẽ đè lên các phần có màu xám để “làm sạch” vùng màu này: 

 

Bên cạnh đó, nếu để ý kỹ đến những phần ngoài của vùng màu đen, chúng ta sẽ thấy kết quả của việc áp dụng hiệu ứng 
Gaussian Blur trước đó. Nếu hình mẫu của bạn không được giống như dưới đây thì cũng không nên quá lo lắng vì chúng ta có 
thể thay đổi lại: 
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Sau đó, các bạn hãy thay đổi chế độ Blend Mode từ Normal thành Screen: 

 

Sau khi áp dụng, toàn bộ phần màu tối của vùng chọn sẽ bị ẩn đi, và chúng ta sẽ có kết quả như sau: 

 

Tiếp tục, chọn menu Edit > Free Transform, hoặc nhấn phím tắt Ctrl + T (Win) / Command + T (Mac) để mở bảng điều khiển 
Free Transform: 
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Photoshop sẽ hiển thị 1 vùng bao quanh lớp Layer đang chọn, các bạn có thể thay đổi vị trí và kích thước của tia sét này, di 
chuyển tới bất kỳ vị trí nào khác trong bức ảnh (chuyển sang chế độ Distord để tự do thay đổi tọa độ các góc của vùng chọn). Khi 
đã cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn, nhấn phím Enter (Wins) hoặc Return (Mac) để áp dụng thay đổi: 

 

Sau đó, hãy chọn menu Layer > New > Layer via Copy hoặc nhấn phím tắt Ctrl + J (Win) / Command + J (Mac) để tạo lớp mới 
từ Layer đang sử dụng: 
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Layer vừa tạo sẽ tự động thiết lập chế độ Screen: 

 

Để tiếp tục, chúng ta sẽ tạo thêm 1 vùng sáng xung quanh tia sét, rất đơn giản chỉ cần làm mờ phần Copy vừa tạo bên trên. Mở 
menu Filter > Blur > Gaussian Blur tương tự như trên. Thay đổi thông số Radius sao cho phù hợp với kích thước của từng bức 
ảnh (tại đây chúng tôi thiết lập ở mức 9): 
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Nhấn OK, và kết quả của chúng ta sẽ như hình dưới đây: 

 

Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng phần hiệu ứng trên chưa đủ “mạnh” để mang lại vẻ sống động cần thiết cho bức ảnh. Nhấn 
Ctrl + J (Win) / Command + J (Mac) để nhân đôi lớp hiệu ứng này. Đối với 1 số trường hợp hiệu ứng lại hơi quá “thừa” sau khi 
thực hiện, do vậy các bạn hãy điều chỉnh thông số Opacity cho phù hợp: 

 

Tại đây, chúng tôi vẫn giữ nguyên 100% Opacity 
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Và đây là kết quả sau khi thực hiện: 

 

Chọn menu Layer > Merge Down hoặc nhấn phím tắt Ctrl + E (Win) / Command + E (Mac) để gộp các lớp gần nhau thành 1 
Layer duy nhất: 

 

Sau đó, chúng ta sẽ chỉ còn 1 ảnh nền Background và lớp Layer 1 (vừa gộp các lớp trên): 
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Nếu muốn thay đổi màu sắc của tia sét, hãy sử dụng Image > Adjustments > Hue/Saturation: 

 

Bảng điều khiển chính của Hue/Saturation hiển thị, đánh dấu vào 2 mục lựa chọn Colorize và Preview. Thay đổi các thông số 
màu tại đây sao cho phù hợp với bức ảnh. Ví dụ tại đây, chúng tôi chỉnh Hue thành 232 và Saturation thành 50%: 

 

Nhấn OK: 
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Giữ phím Alt (Windows) hoặc Option (Mac) sau đó chọn menu Layer > Merge Visible: 

 

Quá trình này sẽ tiếp tục gộp những Layer có sẵn thành 1 Layer mới ở bên trên: 

 

Chọn công cụ Dodge Tool: 

 

Thay đổi các thiết lập của Range thành Highlights, Exposure thành 50% và bỏ dấu check tại ô Protect Tones: 
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Công cụ Dodge Tool này tương tự như 1 kiểu Brush khác trong Photoshop, và chúng ta có thể thay đổi kích thước tương tự 
như với Brush Tool vậy. Nhấn chuột phải (Windows) hoặc Control + Click (Mac) để mở bảng Brush Picker, thay đổi Hardness 
xuống còn 0%, sau đó nhấn Enter (Windows) hoặc Return (Mac) để áp dụng thay đổi: 

 

Cuối cùng, sử dụng Dodge Tool để làm sáng các vùng bị tối màu quá mức cần thiết và thêm 1 số hiệu ứng ánh sáng xung quanh 
tia sét: 

 

Nhấn [ hoặc ] để thay đổi kích thước 
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Thực hiện nhiều lần để làm nổi bật những điểm sáng xung quanh tia sét 

Kết quả của chúng ta sau nhiều lần thực hiện: 

 

Nếu cảm thấy độ sáng tại đây quá mức và làm mất đi vẻ tự nhiên, hãy thay đổi mức Opacity sao cho phù hợp: 
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Mức Opacity ở đây được thay đổi thành 70% 

Và cuối cùng, tác phẩm của chúng ta cũng đã hoàn thiện: 

 

Chúc các bạn thành công! 



291 of 317 

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 27: Tạo hiệu ứng Motion trên đối tượng bất kỳ 

Trong phần tiếp theo của loạt bài hướng dẫn về hiệu ứng trong Photoshop, chúng tôi sẽ trình bày một số 
thao tác cơ bản để tạo Motion dựa trên nhiều lớp của đối tượng, đi kèm với đó là chế độ Blend và tùy chỉnh 
độ Opacity.  

 
Ảnh nguồn: Fotolia  

Và đây là kết quả cuối cùng sau khi các bạn thực hiện thành công bài hướng dẫn: 
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Việc trước tiên cần làm là lựa chọn đối tượng chính để áp dụng trong bức ảnh qua các công cụ như: Lasso Tool, Quick 
Selection Tool, Pen Tool... Trong bài vi dụ này, chúng tôi sử dụng công cụ Quick Selection Tool từ bảng điều khiển chính: 

 

Chọn Quick Selection Tool và di chuột để chọn những phần của đối tượng chính (ở đây là hình vận động viên). Tùy từng bức 
ảnh, các họa tiết và màu sắc, các bạn hãy sử dụng công cụ sao cho phù hợp và chính xác nhất có thể: 
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Sau đó, các bạn chọn menu Layer > New > Layer via Copy, hoặc nhấn phím tắt Ctrl + J (Windows) / Command + J (Mac): 

 

Nếu nhìn vào bức ảnh, chúng ta sẽ thấy chẳng có gì khác, nhưng Photoshop đã tạo mới 1 bản copy của đối tượng đang được lựa 
chọn trên 1 Layer, và tự động đặt tên là Layer 1 ở bên trên Layer gốc: 

 

Sau đó, hãy tiếp tục tạo thêm 1 lớp copy mới bằng thao tác tương tự như vậy. Lúc này, chúng ta sẽ có 2 Layer copy như hình 
dưới: 
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Để tiếp tục, chúng ta chọn Layer 1: 

 

Sử dụng công cụ Move Tool hoặc nhấn phím tắt V: 

 

Sau đó, các bạn hãy di chuyển đối tượng chính theo hướng định tạo hiệu ứng Motion. Ví dụ cụ thể như hình dưới: 
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Thay đổi chế độ Blend Mode tại cửa sổ Layer từ Normal thành Soft Light: 

 

Và kết quả là chúng ta sẽ có hình ảnh mờ ảo của đối tượng chính như sau: 

 

Vẫn lựa chọn Move Tool, nhấn và giữ Alt (Windows) hoặc Option (Mac), sau đó nhấn vào phần bên trong bức ảnh và di chuyển 
theo hướng như trên với khoảng cách xa hơn 1 chút: 
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Sau khi nhìn vào bảng điều khiển Layer, chúng ta sẽ thấy 3 lớp copy của đối tượng chính hiển thị. Việc tiếp theo cần làm là thay 
đổi độ Opacity của những lớp này sao cho phù hợp (khoảng 65%): 
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Kết quả tiếp theo tại bước này: 

 

Tùy vào từng bức ảnh và nhu cầu cụ thể của các bạn, hãy lặp lại những thao tác trên cho tới khi đạt hiệu quả tốt nhất có thể. Và 
hãy lưu ý rằng độ Opacity của những Layer sau luôn phải nhỏ hơn Layer trước:  
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Và đây là kết quả chúng ta trong bài thử nghiệm này: 

 

Rất đơn giản và dễ dàng, chỉ với vài thao tác cơ bản là chúng ta đã tạo được 1 tác phẩm như ý muốn với hiệu ứng khá lạ mắt và 
đạt hiệu quả cao. Chúc các bạn thành công! 
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Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 28: Tạo bong bóng trong bức ảnh 

Trong bài hướng dẫn tiếp theo về chủ đề Photoshop, chúng tôi sẽ trình bày những bước cơ bản để tạo hình 
ảnh bong bóng trong bức ảnh bằng công cụ Brush quen thuộc. 

Trước tiên, chúng ta cần tạo mới 1 văn bản với kích thước 600 x 600 px, độ phân giải 72 pixel/inch, chế độ 
Background Contents là White: 

 

Lựa chọn công cụ Elliptical Marquee Tool từ bảng điều khiển Tool, hoặc nhấn nút M 2 lần: 

 

Nhấn và giữ phím Shift + Alt (Windows) hoặc Shift + Option (Mac) và bắt đầu vẽ từ phần giữa, kéo dần ra bên ngoài. Chúng ta 
sẽ có hình tròn đầu tiên: 
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Mở tiếp menu Layer và chọn New > Layer via Copy hoặc nhấn phím tắt Ctrl + J (Windows) / Command + J (Mac): 

 

Photoshop sẽ thực hiện thao tác copy phần nội dung bên trong vùng chọn sang 1 lớp mới và đặt tên là Layer 1, ngay bên trên 
Layer gốc trong bảng điều khiển: 

 

Sau đó, nhấn vào biểu tượng Layer Styles ở phía dưới: 

 

Chọn phần Inner Glow từ menu hiển thị: 
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Cửa sổ điều khiển Layer Style của Photoshop xuất hiện, các bạn thay đổi chế độ Blend Mode từ Screen thành Multiply, có tác 
dụng chuyển phần Inner Glow thành Inner Shadow. Chọn tiếp chức năng Color Swatch bên dưới chữ Noise và lấy màu đen. Và 
cuối cùng là chuyển Size trong phần Elements trong khoảng 40 px. 

 

Các bạn đừng vội nhấn OK và thoát khỏi hộp thoại Layer Style, vì chúng ta vẫn còn việc cần làm tại đây. Đây là kết quả tạm thời 
của quá trình này: 
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Tiếp đó, đánh dấu check vào ô Gradient Overlay (chọn trực tiếp vào dòng chữ, chứ không phải chỉ chọn ô checkbox): 

 

Quá trình này sẽ thay đổi thay đổi cột giữa trong bảng hộp thoại Layer Style thành Gradient Overlay. Tại đây, các bạn hãy chú ý 
phần Gradient và thay đổi lại sao cho giống hình dưới: 

 

Tiếp theo, hộp thoại Gradient Editor hiển thị, chúng ta sẽ chọn phần Gradient có tên là Black, White như dưới đây. Sau đó nhấn 
OK: 
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Quay trở lại hộp thoại Layer Style, tiếp tục thay đổi Style từ Linear thành Radial: 

 

Và kết quả của chúng ta sau khi thực hiện những bước trên sẽ trông giống như thế này: 
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Vẫn mở bảng Layer Style, các bạn chọn phần giữa của hình tròn và di chuyển tới góc trên bên trái. Sau đó nhấn OK và đóng cửa 
sổ Layer Style: 

 

Tiếp tục, chọn biểu tượng New Layer để tạo thêm 1 lớp mới: 
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Và sử dụng công cụ Brush Tool: 

 

Chọn thông số Foreground là màu đen (hoặc nhấn phím D để thay đổi về lựa chọn mặc định), chuyển sang chế độ Small, Soft - 
Edge round brush, và nhấn vào phần dưới của hình tròn để tạo thêm 1 điểm nữa như hình dưới: 

 

Nhấn và giữ phím Ctrl (Windows) hoặc Command (Mac) và chọn trực tiếp phần Preview Thumbnail của Layer 1, chúng ta sẽ có 
toàn bộ phần lự chọn bên ngoài: 
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Chọn tiếp menu Filter > Distort > Pinch: 

 

Bảng điều khiển chính của hiệu ứng Pinch hiển thị, thay đổi thông số Amount về phía cuối cùng bên trái: 

 

Nhấn OK để áp dụng thay đổi và đóng của sổ, sau đó nhấn tiếp Ctrl + F (Windows) hoặc Command + F (Mac) 2 lần để áp dụng 
hiệu ứng này thêm 2 lần nữa. Sau đó, nhấn Ctrl + D (Windows) hoặc Command + D (Mac) để bỏ vùng chọn: 

 
Kết quả tạm thời của chúng ta 
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Khi đã hoàn thành phần cơ bản của hình bong bóng, hãy lưu lại dưới dạng Brush. Mở menu Edit > Define Brush Preset: 

 

Hộp thoại Brush Name hiển thị, các bạn đặt tên là Bubble rồi nhấn OK: 

 

Tiếp theo, mở bức ảnh chúng ta cần gán bong bóng vào. Ví dụ tại đây: 

 

Nhấn vào biểu tượng New Layer ở phía dưới bảng điều khiển để tạo thêm lớp mới bên trên ảnh nền: 
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Chọn tiếp Brush Tool từ thanh điều khiển Tool, nhấn chuột phải (Windows) hoặc Control + click (Mac) tại bất cứ nơi nào trên 
bức ảnh để mở bảng Brush Preset picker, chọn thành phần cuối cùng trong danh sách và nhấn Enter (Windows) hoặc Return 
(Mac) để đóng cửa sổ này lại: 

 

Tiếp tục, nhấn F5 để mở Brush, tại đây có chứa tất cả các lựa chọn của Brush Dynamics cho phép chúng ta điều khiển hành 
động của Brush khi vẽ. Cũng trong bảng điều khiển Brushes đang mở, các bạn nhấn trực tiếp vào phần Shape Dynamics: 

 

Tăng thông số Size Jitter tới 100%, thực hiện tương tự như vậy với Roundness Jitter, và cuối cùng là Minimum Roundness 
thành 25%: 
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Tiếp tục, chọn trực tiếp phần Scattering bên dưới Shape Dynamics, tại đây các bạn thay đổi tham số Scatter tới khoảng 250% 
và đóng cửa sổ này lại: 

 

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành ¾ chặng đường, phần còn lại là to màu cho những phần bong bóng này. Hãy đảm bảo rằng 
phần Foreground color đã được đổi về màu trắng (nhấn phím X): 

 

Ở chế độ mặc định, công cụ Brush đang lựa chọn có kích thước hơi to quá, do vậy các bạn nhấn phím [ để thay đổi. Sau đó chọn 
Layer 1 và bắt đầu vẽ. Nếu cảm thấy không hài lòng với sản phẩm của mình, hãy nhấn phím tắt Ctrl + Z (Windows) / Command 
+ Z (Mac) để quay lại bước trước, hoặc Ctrl + Alt + Z (Windows) / Command + Option + Z (Mac) để quay trở lại nhiều bước. 

 
Hãy cố gắng thực hiện sao cho thật tự nhiên 
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Nhưng tại bước này, hình ảnh bong bóng của chúng ta trông có vẻ hơi quá sắc nét so với môi trường nước. Để khắc phục vấn đề 
này, nhấn Ctrl + J (Windows) / Command + J (Mac) để nhân đôi lớp bong bóng này lên: 

 

Sau đó, áp dụng hiệu ứng Gaussian Blur qua menu Filter > Blur: 

 

Bảng điều khiển của Gaussian Blur hiển thị, thay đổi giá trị của Radius thành 8: 
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Nhấn OK, và hình ảnh của những chiếc bong bóng sẽ trông tự nhiên hơn rất nhiều: 

 

Để hoàn thiện tác phẩm của chúng ta, các bạn hãy tạo thêm 1 lớp mới, và sử dụng Brush kích thước lớn để thêm các luồng bong 
bóng, có tác dụng làm cho người xem cảm nhận được toàn cảnh của bức tranh khi ở dưới nước: 

 

Chúc các bạn thành công! 
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Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 29: Tạo hiệu ứng phóng to trong bức ảnh 

Trong bài tiếp theo trong series hướng dẫn về Photoshop, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số thao tác 
cơ bản để tạo hiệu ứng phóng to với bất kỳ bức ảnh nào. Cụ thể tại đây, chúng ta sẽ sử dụng bộ lọc Radial 
Blur của Photoshop, và một số thủ thuật với Layer Mask và Gradient Tool.  

Ảnh mẫu được sử dụng trong bài thử nghiệm của chúng ta: 

 

và kết quả đạt được sau khi áp dụng: 
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Trước tiên, các bạn phải nhân đôi lớp Layer gốc của bức ảnh, để những thao tác sau được áp dụng trên 1 lớp riêng biệt. Chọn 
menu Layer và New > Layer via Copy, hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + J (Windows) / Command + J (Mac) trên bàn phím: 

 

Khi nhìn vào bảng điều khiển chính, chúng ta sẽ thấy 2 Layer: một ở dưới (Layer gốc) và Layer 1 (tạo mới) ở trên: 

 

Lựa chọn Layer 1 và mở menu Filter > Blur > Radial Blur: 

 

Cửa sổ điều khiển Radial Blur của Photoshop hiển thị với 2 lựa chọn chính trong phần Blur Method là Spin và Zoom. Tại đây, 
chúng ta sẽ sử dụng Zoom với thông số Amount là 50 và Quality – Best: 
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Nhấn OK để áp dụng hiệu ứng và đóng cửa sổ này lại, chúng ta sẽ có tác phẩm tạm thời như sau: 

 
Tùy thuộc vào cấu hình máy tính và các thiết lập khác thì quá trình áp dụng này sẽ diễn ra nhanh hoặc chậm 

Nếu cảm thấy chưa hài lòng với kết quả này, hãy sử dụng chức năng Undo Radial Blur trong mục Edit hoặc nhấn phím tắt Ctrl + 
Z (Windows) / Command + Z (Mac): 
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Sau đó, áp dụng lại hiệu ứng trên bằng tổ hợp phím Ctrl + Alt + F (Windows) hoặc Command + Option + F (Mac), chọn giá trị 
Amount khác, thay đổi vị trí trong ô Blur Center... thực hiện các bước này cho đến khi bạn cảm thấy vừa ý. 

Tuy nhiên, vấn đề chính khi chúng ta sử dụng hiệu ứng này là Blur đã che phủ toàn bộ bức ảnh, không thực sự phù hợp với ý 
tưởng của bài thử nghiệm. Cụ thể, tại đây, chúng ta cần làm rõ phần khuôn mặt của em bé, chứ không phải tất cả khung cảnh. 
Vẫn chọn Layer 1, nhấn vào biểu tượng Layer Mask ở dưới khay hệ thống: 

 

Khi nhìn vào bức ảnh chính, mọi người sẽ không thấy hiện tượng gì xảy ra. Nhưng trong cửa sổ điều khiển chính của Layer, các 
bạn sẽ nhìn thấy 1 hình chữ nhật màu trắng bên cạnh, đó là đã tạo thành công lớp Layer Mask: 

 

Tiếp theo, lựa chọn công cụ Gradient Tool từ bảng Tools hoặc nhấn nút G trên bàn phím: 

 

Sau đó, nhấn chuột phải trong Windows hoặc Control + click (Mac) tại bất cứ vị trí nào trên bức ảnh để hiển thị bảng Gradient 
Picker, tại đây các bạn chọn phần Black to White (xếp thứ 3 từ trái sang phải, hàng trên cùng): 
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Để làm hiển thị rõ phần khuôn mặt, chúng ta sẽ phải kéo chuột từ phần giữa ra bên ngoài. Cụ thể, ở đây chiếc mũi được chọn làm 
phần trung tâm, từ từ kéo chuột từ đây ra bên ngoài bên trái (theo hình dưới): 

 

Do thao tác này được thực hiện trên phần Layer Mask, do vậy sẽ không có sự thay đổi nào trên Layer 1. Thay vào đó, kết quả này 
sẽ được hiển thị trực tiếp trên lớp Layer Mask vừa tạo: 
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Mặc dù chúng ta không thể nhìn thấy phần Gradient trong cửa sổ chính, nhưng lại rất rõ ràng qua Layer Mask. Phần diện tích màu 
đen bên trong được ẩn đi, và các thành phần Gradient này trở nên sáng hơn về các góc, còn toàn bộ phần màu trắng chính là 
những gì chúng ta đang nhìn thấy: 

 

Trong trường hợp hiệu ứng Blur này quá “mạnh”, hãy giảm độ Opacity của Layer 1 xuống tới mức phù hợp. Cụ thể tại đây, chúng 
tôi thay đổi về mức 70%: 

 

Và đây là kết quả hoàn thiện của chúng ta: 

 

Chúc các bạn thành công 
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C¨n b¶n PhotoShop 
(For beginer) 

Bµi 1: 

Thao t¸c c¬ b¶n trªn ¶nh 
1. T¹o ¶nh vµ l−u tr÷ 

+ T¹o ¶nh míi: Chän File -> New (Ctrl + N) xuÊt hiÖn hép tho¹i yªu cÇu 
nhËp c¸c th«ng tin 

 - Name: Tªn cña ¶nh 

 - Width: §é réng cña ¶nh (Tuú chän ®¬n vÞ ®o) 

 - Heght: §é cao cña ¶nh (Tuú chän ®¬n vÞ ®o) 

- Resolution: §é ph©n gi¶i cña ¶nh (§é ph©n gi¶i cã ¶nh h−ëng ®Õn 
chÊt l−îng ¶nh khi in) 

 - Mode: Lùa chän chÕ ®é mµu ¶nh 

  Bitmap  ChÕ ®é mµu chuÈn cña Windows 

  GrayScale  ChÕ ®é ¶nh ®¬n s¾c 

  RGB Color  ChÕ ®é ¶nh tæng hîp ba mµu RGB 

  CMYK Color ChÕ ®é ¶nh tæng hîp 4 mµu CMYK 

  Lab Color  ChÕ ®é ¶nh PhotoLad (¶nh chôp) 

 - Contents: Chän kiÓu nÒn cho ¶nh 

+ L−u tr÷ ¶nh ®ang xö lý: Chän File -> Save (Ctrl + S) 

+ §æi tªn cho ¶nh ®ang lµm viÖc: Chän File -> Save As 

2. ChÕ ®é nÐn ¶nh 

+ Th«ng th−êng c¸c ¶nh lµm viÖc trong PhotoShop ®Òu cã phÇn më réng lµ 
.PSD (PhÇn më réng chuÈn cña ch−¬ng tr×nh) 

+ D¹ng ¶nh chuÈn .PSD cã chÊt l−îng ¶nh cao nh−ng ®é lín cña File ¶nh 
th−êng lín so víi c¸c ¶nh nÐn th«ng th−êng, do vËy khi cÇn chuyÓn t¶i ¶nh 
ta nªn dïng chÕ ®é nÐn. 

Mét sè d¹ng ¶nh nÐn chuÈn: 

 - JPEG (.JPG) ¶nh nÐn dung l−îng cao vµ kh¶ n¨ng b¶o toµn chÊt 
l−îng ¶nh tèt 

 - PCX (.PCX) ¶nh nÐn dung l−îng cao nh−ng kh¶ n¨ng bµo toµn chÊt 
l−îng ¶nh thÊp 

 - Bitmap (.BMP) chÕ ®é ¶nh nÐn chuÈn cña WINDOWS 
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 - PICT File (.PIC) kh¶ n¨ng nÐn kÐm hiÖu qu¶ 

+ §Ó chuyÓn ®æi d¹ng ¶nh nÐn kh¸c: Chän File -> Save As, hoÆc File -> 
Save As a copy -> xuÊt hiÖn hép tho¹i: 

 - File name:   Tªn File ¶nh 

 - Save As:   Lùa chän d¹ng nÐn ¶nh 

3. Lùa chän vµ t« mµu cho ¶nh 

a/ Lùa chän mét vïng ¶nh 

- C.cô 1.1: Cho phÐp chän ¶nh theo c¸c khu©n mÉu cã s½n 

1.1.1 Rectangule Marquee Tool - M: Chän theo vïng ch÷ nhËt, 
vu«ng 

 1.1.2 Elliptical Marquee Tool - M: Chän theo vïng Ellip, trßn 

 1.1.3 Single Row Marquee Tool - M: Chän b»ng ph©n v¹ch ngang 

 1.1.4 Single Column Marquee Tool - M: Chän b»ng ph©n v¹ch däc 

 1.1.5 Crop Tool - C: C¾t lÊy vïng ¶nh cÇn lµm viÖc 

- C.cô 1.2: Chän ¶nh theo ®−êng tù do 

 1.2.1 Lasso Tool - L: BÊm kÐo chuét, t¹o mét vïng chän tù do 

1.2.2 Polygonal Lasso Tool - L: BÊm chuét x¸c ®Þnh liªn tiÕp c¸c 
®Ønh cho tíi khi khÐp kÝn ®Ó t¹o mét vïng chän ®a gi¸c. 

1.2.3 Magnetic Lasso Tool - L: BÊm kÐo chuét theo ph©n v¹ch mµu
 -> t¹o ®−êng biªn chän theo ph©n v¹ch mµu cña ¶nh. 

- C.cô 2.2 Magic Wand Tool - W: BÊm chuét vµo ¶nh sÏ chän ®−îc mét 
vïng ¶nh cã d¶i mµu liªn tiÕp nhau. 

* Nh¸y kÐp chuét vµo c«ng cô (hiÖn hép tho¹i) -> Thay ®æi gi¸ trÞ 
Tolerance (®é réng cña d¶i mµu chän) 

Mét sè thao t¸c trong khi chän vïng ¶nh: 

- §Ó t¹o ®é mÞn cho vïng ¶nh chän: Nh¸y kÐp chuét vµo c¸c c«ng cô 
chän vµ thay ®æi l¹i gi¸ trÞ Feathe (tõ 3 -> 5) 

 - Chän thªm vïng: BÊm gi÷ Shift vµ chän vïng kÕ tiÕp 

 - Bít vïng chän: BÊm gi÷ Alt vµ chän vïng cÇn bít 

 - §¶o ng−îc vïng chän: Ctrl + Alt + I 

 - Xo¸ bá vïng chän: Ctrl + D 

Chó ý: NÕu mét vïng ¶nh ®−îc chän th× chØ cã vïng ®ã míi cã kh¶ n¨ng 
hiÖu chØnh. 

b/ T« mµu cho vïng ¶nh chän 
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- C.cô 1.3 AirBrush Tool - J: T« mµu cho vïng ¶nh chän theo hiÖu 
øng b×nh phun 

- C.cô 2.3 PaintBrush Tool - B: T« mµu cho vïng ¶nh chän theo hiÖu 
øng chæi quÐt 

* Nh¸y kÐp chuét vµo c«ng cô (hiÖn hép tho¹i) thay ®æi c¸c gi¸ trÞ 

 - Pressure (¸p lùc phun) hoÆc Opacity (¸p lùc quÐt) 

 - Fade: Sè lÇn thùc hiÖn t« (0  V« cïng) 

Chó ý: 

- Chän mµu t«: Windows -> Show Color vµ chän mµu hoÆc bÊm 
chän trùc tiÕp trªn thanh c«ng cô  Foreground Color/ Background 
Color. 

- Thay ®æi ®é lín cña nÐt t«: Windows -> Show Brush vµ lùa chän 
nÐt t« cho phï hîp. 

C/ T« vïng ¶nh theo mÉu 

C.cô 1.4.1 Rubber Stemp Tool - S: LÊy mÉu ¶nh t« cho vïng l©n cËn 

 - BÊm chän c«ng cô 

 - Gi÷ Alt, bÊm chuét vµo vïng cÇn lÊy mÉu, nh¶ Alt 

 - BÊm kÐo chuét vµo vïng ¶nh cÇn t« mÉu 

C.cô 1.4.2 Pattern Stemp Tool - S: T« theo khu©n mÉu ¶nh x¸c ®Þnh tr−íc 

 - T¹o vïng ¶nh khu©n mÉu (h×nh khèi tù do) 

 - Chän vïng ¶nh mÉu b»ng c«ng cô Rectangula Tool 

 - Chän Edit -> Define Pattern 

 - BÊm chän c«ng cô 1.4.2 -> BÊm kÐo chuét vµo vÞ trÝ cÇn t« 

* Nh¸y kÐp chuét vµo 1 trong 2 c«ng cô trªn (hiÖn hép tho¹i) 

 - Opacity: ¸p lùc cña mÉu 

- Use All Layer: Cho phÐp lÊy mÉu cña líp ¶nh kh¸c (chØ ¸p dông ®èi 
víi C.cô 1.4.1) 

 - Aligned: LÊy mÉu tõ mét vÝ trÝ 

(Cã thÓ thay ®æi ®é lín cña c«ng cô b»ng c¸ch chän Windows -> Show 
Brush) 

- C.cô 2.4 History Brush Tool - Y: Kh«i phôc vïng ¶nh ®· hiÖu chØnh, tr¶ 
l¹i nguyªn b¶n tr−íc khi më ¶nh 
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Bµi tËp 
1. LuyÖn tËp sö dông thµnh th¹o c¸c chøc n¨ng ®· häc 

2. T¹o ¶nh míi (9x12) vÏ b×nh hoa vµ l−u víi tªn Hoa11.PSD 

3. T¹o ¶nh míi (9x12) vÏ c« g¸i vµ l−u víi tªn Cogai11.PSD 

4. Huû bá mét sè phÇn d− trªn mét bøc ¶nh (gi¸o viªn ®Ò ra) vµ l−u víi tªn 
Btap11.PSD 
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Bµi 2: 

Lùa chän vµ hiÖu chØnh chi tiÕt 
1. Lùa chän vïng ¶nh vµ hiÖu chØnh biªn chän 

+ Chän vïng ¶nh b»ng d¶i mµu (chñ yÕu ®−îc øng dông khi cÇn hiÖu chØnh 
c¸c ¶nh cã cïng mét d¶i mµu ®ång nhÊt) 

Chän Select -> Color Range (hiÖn hép tho¹i) 

- Select: Lùa chän mµu øng víi vïng cÇn chän (Sampled Colors  
chän chung) 

- Fuzziness: Níi réng hoÆc thu hÑp d¶i mµu chän (bÊm kÐo chuét vµo 
thanh tr−ît) 

 - BÊm chuét vµo vïng mµu trªn ¶nh ®Ó lùa chän -> OK 

+ HiÖu chØnh biªn chän 

Chän Select -> Modify cho c¸c lùa chän: 

- Border: ChuyÓn biªn chän thµnh vïng biªn chän (nhËp vµo gi¸ trÞ 
Width  ®é dµy) 

- Smooth: T¹o ®é mÞn cho ®−êng biªn chän (nhËp vµo gi¸ trÞ Sample 
Radius  b¸n kÝnh mÞn) 

- Expand: Níi réng vïng chän (nhËp gi¸ trÞ Expand By  sè ®iÓm 
¶nh níi réng) 

- Contract: thu hÑp vïng chän (nhËp gi¸ trÞ Contract By  sè ®iÓm 
¶nh thu hÑp) 

+ T¹o ®é mÞn cho biªn ¶nh chän 

Chän Select -> Feather (Ctrl + Alt + D) vµ nhËp gi¸ trÞ ®é mÞn kho¶ng 3 -
>5 pixels 

+ Phãng to, thu nhá biªn chän 

Chän Select -> Transform Selection, bÊm kÐo chuét t¹i c¸c nót ë gãc vïng 
chän ®Ó phãng to, thu nhá hoÆc xoay. Gâ Enter ®Ó chÊp nhËn - Esc ®Ó huû 
bá hiÖu chØnh 

2. L−u tr÷ vµ lÊy l¹i vïng biªn chän 

a/ L−u tr÷ vïng biªn chän 

+ L−u tr÷ biªn chän míi 

 - Lùa chän vïng biªn ¶nh cÇn xö lý 

 - Chän Select -> Save Selection (hiÖn hép tho¹i) 

-> Document: Lùa chän File l−u tr÷ biªn (HiÖn hµnh hoÆc 
New) 
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  -> Name: Tªn cña biªn cÇn l−u 

+ L−u thªm vïng chän míi vµo vïng ®· ghi 

 - Lùa vïng cÇn thªm 

 - Chän Select -> Save Selection 

  -> Document: Lùa File l−u tr÷ biªn (HiÖn hµnh hoÆc New) 

  -> Chanel: Lùa tªn cÇn l−u thªm 

  -> Chän Add To Chanel 

+ Lo¹i bít vïng chän ®· ghi 

 - X¸c ®Þnh vïng chän ®· ghi cÇn lo¹i bít => chän vïng cÇn lo¹i bít 

 - Chän Select -> Save Selection 

  -> Document: Lùa File l−u tr÷ biªn (HiÖn hµnh hoÆc New) 

  -> Chanel: Lùa tªn cÇn bít 

  -> Chän Subtract From Chanel 

+ Ghi ®Ì vïng chän míi vµo vïng ®· ghi 

 - Lùa chän vïng biªn ¶nh cÇn xö lý 

 - Chän Select -> Save Selection 

-> Document: Lùa chän File l−u tr÷ biªn (HiÖn hµnh hoÆc 
New) 

  -> Chanel: Lùa tªn cÇn ghi ®Ì 

  -> Chän Replace Chanel 

b/ LÊy l¹i vïng biªn chän ®· l−u 

Chän Select -> Load Selection (hiÖn hép tho¹i) 

 + Document: Lùa chän File l−u tr÷ biªn (HiÖn hµnh hoÆc New) 

 + Chanel: Lùa chän tªn vïng cÇn lÊy 

 + Operation cho c¸c lùa chän: 

  - New Selection: LÊy thµnh vïng chän míi 

  - Add To Selection: Thªm vµo vïng chän tr−íc ®ã 

- Subtract From Selection: Lo¹i bít vïng chän tr−íc theo 
ph−¬ng ph¸p bá phÇn giao 

  - Intersect: LÊy giao cña vïng hiÖn chän víi vïng ®· l−u 

3. HiÖu chØnh ®é s¸ng tèi cña ¶nh b»ng c«ng cô 

- C.cô 1.6 HiÖu chØnh ®é mÞn vµ t−¬ng ph¶n cña ¶nh 

 1.6.1 Blur Tool - R: T¨ng ®é min cho vïng ¶nh 
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 1.6.2 Sharpen Tool - R: T¨ng ®é s¾c cña ¶nh 

 1.6.3 Smudge Tool - R: Hoµ trén ph©n v¹ch gi÷a hai mµu 

- C.cô 2.6 HiÖu chØnh ®é s¸ng tèi cña ¶nh 

 2.6.1 Dodge Tool - O: T¨ng ®é s¸ng cña ¶nh 

 2.6.2 Burn Tool - O: T¨ng ®é tèi cña ¶nh 

 2.6.3 Sponge Tool - O: T¹o ®é mê cña ¶nh 

* Nh¸y kÐp chuét vµo c«ng cô (hiÖn hép tho¹i) vµ thay ®æi ¸p lùc 
(Pressure) cña c«ng cô cho mçi lÇn hiÖu chØnh 

Bµi tËp 
1. Më File ¶nh (Gi¸o viªn ®Ò ra) vµ lùa chän liªn tiÕp mét sè vïng kÕt hîp 
luyÖn tËp c¸c ph−¬ng ph¸p lùa trän ¶nh cña Bµi 1 vµ Bµi 2 

2. L−u biªn chän ¶nh theo c¸c chøc n¨ng cña Bµi 2 ®Ó cã thÓ sö dông l¹i 

3. Më File ¶nh Cogai11.PSD vµ sö dông c¸c c«ng cô ®Ó hoµn thiÖn toµn bé 
¶nh cña Bµi 1 l−u l¹i File víi tªn Cogai21.PSD 

4. T¹o ¶nh míi (9x12) vµ copy mét phÇn cña ¶nh kh¸c (gi¸o viªn ®Ò ra) sau 
®ã hiÖu chØnh b»ng ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu vµ t¨ng gi¶m s¾c ®é cho phï hîp. 
L−u File ¶nh víi tªn Btap21.PSD 
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Bµi 3: 

§æ mµu cho ¶nh 
1. ChuyÓn ®æi chÕ ®é mµu 

* Mçi ¶nh th−êng ®−îc tæng hîp bëi mét chÕ ®é mµu riªng tuú theo yªu 
cÇu vµ kh¶ n¨ng thùc tÕ. Víi PhotoShop ta cã thÓ chuyÓn ®æi chÕ ®é mµu 
tuú theo yªu cÇu riªng cña ¶nh t−¬ng øng. 

+ Më File ¶nh cÇn hiÖu chØnh 

+ Chän Image->Mode cho c¸c chÕ ®é tæng hîp mµu nh− sau: 

 - Bitmap ¶nh mµu chuÈn cña Windows 

- GrayScale ¶nh ®en tr¨ng (kh¶ n¨ng chuyÓn sang d¹ng mµu hÕt søc 
phøc t¹p) 

 - Indexed Color  ¶nh d¹ng kÕt hîp mµu 

 - RGB Color chÕ ®é ¶nh tæng hîp 3 mµu chuÈn RGB 

 - CMYK Color chÕ ®é ¶nh tæng hîp 4 mµu chuÈn (m¸y Mac) 

 - Lab Color ¶nh theo ph−¬ng thøc chôp 

 - Multi Channel ¶nh ®a kªnh mµu 

2. §æ mµu vµo vïng ¶nh chän 

+ Lùa chän vïng ¶nh cÇn hiÖu chØnh 

+ T¹o ®é mÞn cho vïng ¶nh chän (Select->Feather vµ nhËp ®é mÞn viÒn 
¶nh) 

+ Chän Image->Adjust cho c¸c ph−¬ng thøc ®æ mµu nh− sau: 

a/ Levels (Ctrl + L) Ph−¬ng thøc ®¶o theo líp mµu 

 - Channel: Lùa chän kªnh mµu cÇn hiÖu chØnh 

 - Input Level: Gi¸ trÞ tæng hîp mµu vµo 

 - Output Level: Gi¸ trÞ tæng hîp mµu ra 

 (Lùa chän Preview ®Ó xem kÕt qu¶ trùc tiÕp) 

b/ Auto Levels (Ctrl + Shift + L) Tr¶ l¹i mµu tæng hîp theo mÆc ®Þnh cña 
ch−¬ng tr×nh. 

c/ Curves (Ctrl + M) Ph−¬ng thøc ®¶o theo ®å thÞ mµu 

 - Channel: Lùa chän kªnh mµu cÇn hiÖu chØnh 

- BÊm kÐo chuét vµo ®−êng trªn ®å thÞ ®Ó t¨ng c−êng hoÆc gi¶m bít 
mµu t−¬ng øng 

- Auto: Tr¶ l¹i mµu tæng hîp theo ph−¬ng thøc mÆc ®Þnh cña ch−¬ng 
tr×nh 
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d/ Color Balance (Ctrl + B) Ph−¬ng thøc c©n b»ng mµu 

* Mçi mµu trªn thùc tÕ ®Òu cã tèi thiÓu mét mµu ®èi ng−îc. Do vËy trong 
khi hiÖu chØnh mµu s¾c cña ¶nh ta cã thÓ vËn dông ®iÒu kiÖn trªn ®Ó t¨ng 
hoÆc gi¶m c−êng ®é cña mét mµu. 

 - Color Levels: Gi¸ trÞ ®èi nghÞch cña mçi bé mµu (-100 -> 100) 

  Cyan     Red 

  Magenta    Green 

  Yellow    Blue 

 - Tone Balance: Lùa chän ¸p lùc s¸ng tèi cña hiÖu chØnh 

  Shadows  Tèi 

  Midtones  Trung b×nh 

  HighLights  S¸ng 

e/ Brightness/ Contrast HiÖu chØnh ®é s¸ng tèi cña ¶nh 

 - Brightness: T¨ng hoÆc gi¶m ®é s¸ng 

 - Contrast: T¨ng hoÆc gi¶m ®é s¾c 

f/ Hue/ Saturation (Ctrl + U) HiÖu chØnh ®é s¾c cña mµu 

 - Hue 

 - Saturetion: HiÖu chØnh s¾c ®é mµu 

 - Lightness: HiÖu chØnh ®é s¸ng cña mµu 

g/ Desaturate (Ctrl + Shift + U) Lµm gi¶m bít s¾c ®é cña mµu 

h/ Replace Color Ph−¬ng ph¸p t¨ng c−êng thªm mµu 

 - BÊm chuét vµo vïng trªn ¶nh cÇn hiÖu chØnh mµu 

 - Fuzziness: Më réng hoÆc thu hÑp vïng hiÖu chØnh 

 - Transform: BÊm kÐo chuét vµo c¸c nót (tam gi¸c) 

i/ Selective Color Lùa chän mµu cÇn hiÖu chØnh (ChØ c¸c mµu cã trªn ¶nh 
míi cã hiÖu øng khi chØnh) 

 - Color: Lùa chän kªnh mµu cÇn hiÖu chØnh 

 - NhËp gi¸ trÞ cña tõng mµu kÕt hîp cho phï hîp víi yªu cÇu 

k/ Channel Mixer Ph−¬ng ph¸p tæng hîp kªnh mµu 

 - Output Channel: Chän kªnh mµu ra 

- Source Channels: Thay ®æi c¸c gi¸ trÞ cña mµu nguån ®Ó t¹o hiÖu 
øng mµu 
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- Constant: HiÖu chØnh h»ng sè mµu (cã ¶nh h−ëng ®Õn mµu cña 
¶nh) 

m/ Invert (Ctrl + I) ChuyÓn sang d¹ng ¶nh ©m b¶n 

n/ Variations HiÖu chØnh mµu b»ng ph−¬ng ph¸p tæng hîp 

 - Original: ¶nh gèc 

 - Current Pick: ¶nh ®ang hiÖu chØnh 

 - More...: T¨ng c−êng mµu 

 - Lighter: T¨ng s¸ng 

 - Darker: T¨ng tèi 

(Fine  Coarse ¸p lùc cña mçi lÇn hiÖu chØnh mµu hoÆc ®é s¸ng 
tèi) 

Bµi tËp 
1. Më File ¶nh ®en tr¾ng (gi¸o viªn ®Ò ra) chuyÓn sang d¹ng ¶nh mµu vµ 
l−u víi tªn Btap31.PSD 

2. Më File ¶nh Btap31.PSD chuyÓn mµu cho tõng phÇn ®Ó cã ®−îc mét 
b¶n ¶nh mµu hoµn thiÖn  

3. T¹o ¶nh míi (9x12) vµ copy mét phÇn cña ¶nh ®ªn tr¾ng kh¸c (gi¸o viªn 
®Ò ra) sau ®ã hiÖu chØnh b»ng ph−¬ng ph¸p tæng hîp mµu. L−u File ¶nh víi 
tªn Btap32.PSD 
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Bµi 4: 

Lµm viÖc víi líp 
* Trong khi hiÖu chØnh ¶nh ta cã thÓ lång ghÐp hoÆc t¸ch c¸c phÇn ¶nh phøc 
t¹p thµnh tõng phÇn riªng biÖt. Mçi phÇn ¶nh riªng biÖt ®−îc ®Æt trªn mét 
líp trong suèt (phÇn cã ¶nh trªn líp sÏ che khuÊt c¸c phÇn cña líp d−íi, 
phÇn kh«ng cã ¶nh lµ trong suèt cho phÐp hiÓn thÞ phÇn ¶nh cña líp d−íi) 

1. Thao t¸c c¬ b¶n trªn líp ¶nh 

Më File ¶nh 

Chän Windows -> Show Layers (hiÖn hép tho¹i liÖt kª toµn bé c¸c líp cã 
trong ¶nh) 

+ ChuyÓn ®Õn lµm viÖc t¹i mét líp: BÊm chuét vµo líp cÇn chuyÓn ®Õn lµm 
viÖc (phÝa tr−íc cña líp cã biÓu t−îng chæi) 

+ BËt, t¾t líp ¶nh: BÊm chuét vµo biÓu t−îng Indicates Layer Visibility 
(h×nh m¾t) 

+ Thay ®æi trËt tù cña líp (trªn/d−íi): BÊm chuét vµo tªn líp ¶nh, kÐo lªn 
trªn hoÆc xuèng d−íi ®Ó thay ®æi trËt tù 

+ Thay ®æi thuéc tÝnh chung cho mét líp: Nh¸y kÐp chuét vµo líp cÇn hiÖu 
chØnh (hiÖn hép tho¹i) 

 - Name: Tªn cña líp 

 - Opacity: ¸p lùc s¸ng tèi cña líp 

 - Mode: ChÕ ®é tæng hîp cña líp víi líp ¶nh d−íi 

 - Blend If: Lùa chän mµu cÇn hoµ trén 

 - This Layer: §iÒu chØnh líp hiÖn hµnh 

 - Underlying: §iÒu chØnh líp d−íi 

Chó ý: Cã thÓ thay ®æi ¸p lùc vµ chÕ ®é tæng hîp cña líp hiÖn hµnh b»ng 
c¸ch chän trùc tiÕp gi¸ trÞ trong hép tho¹i Layers 

+ Thªm líp míi: Ctrl + Shift + N -> Gâ tªn cho líp (Name) 

+ Xo¸ líp hiÖn hµnh: Chän Layer -> Delete Layer 

+ Copy líp hiÖn hµnh sang mét líp míi: Chän Layer -> Duplicate Layer 
(hiÖn hép tho¹i) 

 - As: Gâ tªn cho líp míi 

 - Document: Lùa tªn File ¶nh l−u líp Copy 

+ Hîp líp hiÖn hµnh xuèng líp d−íi: Ctrl + E hoÆc Ctrl + Shift + E (hîp 
toµn bé c¸c líp cã trong ¶nh) 

2. T¹o mÆt n¹ líp 
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* MÆt n¹ cã chøc n¨ng che khuÊt c¸c vïng ¶nh lùa chän vµ chuyÓn vïng ®ã 
thµnh gtrong suèt nh−ng thùc tÕ vÉn gi÷ nguyªn b¶n gèc cña ¶nh (gióp cho 
qu¸ tr×nh lång ghÐp ¶nh ®−îc thuËn tiÖn vµ chuÈn x¸c h¬n) 

T¹o File ¶nh gèc (Ctrl + N) 

Copy phÇn ¶nh cÇn lång ghÐp tõ File kh¸c vµo ¶nh gèc 

ChuyÓn ®Õn lµm viÖc t¹i líp ¶nh võa Copy 

Lùa chän vïng ¶nh cÇn t¹o mÆt n¹ (trªn líp ¶nh lång ghÐp) 

Chän Windows->Show Layer (hiÖn hép tho¹i) 

 - BÊm chän biÓu t−îng Add Layer Mark 

 - Chän Windows->Show Swatchess (hiÖn hép tho¹i liÖt kª mµu) -> 
BÊm chän mµu t−¬ng øng (§en: hiÖn ¶nh & Tr¾ng: Èn vïng ¶nh lång ghÐp) 
vµ t« ®Ó t¨ng c−êng hiÖu qu¶ lång ghÐp. 

Bµi tËp: 
1. Thùc hiÖn thao t¸c lång mét phÇn ¶nh (phô) vµo mét ¶nh gèc (yªu cÇu 
cña gi¸o viªn). Sö dông ph−¬ng ph¸p mÆt n¹ ¶nh vµ hiÖu chØnh cho hîp lý 
b»ng c¸ch tu söa mÆt n¹, l−u ¶nh lµm võa xö lý víi tªn Btap41.PSD 

2. KÕt hîp ph−¬ng ph¸p t¹o mÆt n¹ vµ hiÖu chØnh ¶nh ®Ó ®iÒu chØnh mét 
¶nh (gi¸o viªn ®Ò ra) 
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Bµi 5: 

HiÖu chØnh kÝch cì vµ xoay ¶nh 
* Trong khi lång ghÐp ¶nh chóng ta th−êng ph¶i thay ®æi kÝch cì cña mét 
phÇn ¶nh nµo ®ã ®Ó cã thÓ phï hîp víi  

1. Thao t¸c hiÖu chØnh vïng chän hoÆc líp hiÖn hµnh 

+ BÊm chän líp ¶nh hoÆc vïng ¶nh trªn líp cÇn hiÖu chØnh 

+ Chän Edit->Transform sÏ cho c¸c lùa chän hiÖu chØnh sau: 

 - Scale  Phãng to, thu nhá ¶nh chän 

 - Rotate  Xoay vïng ¶nh chän 

 - Skew  KÐo x« ¶nh 

 - Distort  Bãp mÐo ¶nh 

 - Perspective Bãp mÐo ¶nh ®èi xøng 

(Sau khi chän mét trong sè c¸c chøc n¨ng trªn, bÊm kÐo chuét t¹i 
c¸c ®iÓm gãc ¶nh ®Ó hiÖu chØnh cho phï hîp) 

 - Numeric   HiÖu chØnh kÝch cì vµ xoay ¶nh b»ng gi¸ trÞ thùc 
(nhËp vµo gi¸ trÞ phãng to, thu nhá hoÆc gãc xoay ¶nh) 

 - Rotate 1800  Xoay ¶nh chän 1800 

 - Rotate 900 CW  Xoay ¶nh 900 ng−îc chiÒu kim ®ång hå 

 - Rotate 900 CCW  Xoay ¶nh 900 xu«i chiÒu kim ®ång hå 

 - Flip Horizontal  LËt ¶nh theo chiÒu ngang 

 - Flip Vertical  LËt ¶nh theo chiÒu däc 

Chó ý:  Cã thÓ thùc hiÖn phãng to, thu nhá hoÆc xoay ¶nh b»ng c¸ch 
gâ t¾t Ctrl + T (Xoay hoÆc phãng to, thu nhá) 

2/ HiÖu chØnh toµn ¶nh 

+ Chän Image->Rotate Canvas cho c¸c lùa chän: 

 - 1800   Xoay toµn ¶nh 1800 

 - 900 CW   Xoay toµn ¶nh 900 ng−îc chiÒu kim ®ång hå 

 - 900 CCW   Xoay toµn ¶nh 900 xu«i chiÒu kim ®ång hå 

 - Flip Horizontal  LËt toµn ¶nh theo chiÒu ngang 

 - Arbitrary  NhËp gi¸ trÞ hiÖu chØnh b»ng sè thùc 

 - Flip Vertical  LËt toµn ¶nh theo chiÒu däc 

Chó ý: Thao t¸c trªn sÏ hiÖu chØnh toµn bé c¸c líp cã trong ¶nh hiÖn hµnh 

3/ Thay ®æi kÝch cì thùc cña ¶nh tr−íc khi in 
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a. Thùc hiÖn in toµn ¶nh 

+ Më ¶nh cÇn In 

+ Chän Image->Image side (hiÖn hép tho¹i) 

 - Pixel Dimension: Kho¶ng c¸ch thùc cña ¶nh theo Width vµ Height 

 - Print side: KÝch cì thùc cña ¶nh (ng−êi sö dông ®−îc phÐp thay ®æi) 

 - Resolution: §é ph©n gi¶i cña ¶nh 

Chó ý: Khi thay ®æi kÝch cì cña ¶nh trong hép Print side 

 - Theo ®óng tû lÖ: Lùa chän Constrain Propotions 

 - KÝch cì tù do: Huû bá lùa chän Constrain Propotions 

b. Chia ¶nh thµnh nhiÒu phÇn nhá 

+ Më ¶nh gèc 

+ Chän Image->Canvas Side (hiÖn hép tho¹i) 

 - Anchor: BÊm chän gãc c¹nh cÇn lÊy (thÓ hiÖn b»ng hép ph©n chia) 

 - Width: NhËp chiÒu réng cña khung 

 - Height: NhËp chiÒu cao cña khung 

 BÊm chän OK (thu ®−îc mét ¶nh míi cã kÝch th−íc lùa chän vµ vÞ trÝ 
øng víi x¸c ®Þnh trong Anchor) 
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Bµi 6: 

Lµm viÖc víi kªnh mµu 
* Th«ng th−êng mçi ¶nh mµu ®−îc tæng hîp bëi tËp hîp mét sè mµu chuÈn 

 - Grayscale: TËp bëi 2 mµu ®en vµ tr¾ng 

 - RGB: TËp hîp bëi 3 mµu RGB (t−¬ng øng víi 3 kªnh mµu chuÈn) 

 - CMYK: TËp hîp bëi 4 mµu (t−¬ng øng víi 4 kªnh mµu chuÈn) 

 - Multiple channel: ChÕ ®é ¶nh ®a kªnh mÇu (cho phÐp ng−êi sö 
dông t¹o thªm mét sè kh«ng giíi h¹n kªnh mµu míi) 

* Ta cã thÓ sö dông ph−¬ng thøc t¨ng hoÆc gi¶m kªnh mµu ®ång thêi hiÖu 
chØnh chi tiÕt tõng kªnh ®Ó cã ®−îc mét ¶nh mµu chuÈn (cã thÓ dïng 
ph−¬ng ph¸p nµy ®Ó phôc chÕ mµu ¶nh) 

1/ Thao t¸c c¬ b¶n trªn kªnh mµu 

Më File ¶nh gèc 

Chän Windows->Show Channel (hiÖn hép tho¹i Channel liÖt kª toµn bé 
c¸c kªnh mµu cã trong ¶nh) 

+ BËt hoÆc t¾t mét kªnh mµu 

BÊm chuét vµo biÓu t−îng Indicates Channel Visibility (biÓu t−îng 
m¾t) 

+ Thªm mét kªnh mµu míi (¸p dông cho toµn ¶nh) 

BÊm chän Create New Channel trªn hép Channel 

+ Lo¹i bá mét kªnh mµu 

 BÊm ph¶i chuét vµo kªnh mµu cÇn lo¹i bá vµ chän Delete Channel 

+ Copy kªnh mµu 

 BÊm ph¶i chuét vµo kªnh mµu cÇn Copy, chän Duplicate Channel 
(hiÖn hép tho¹i) 

  - As   Gâ vµo tªn kªnh míi 

- Document Chän File l−u tr÷ kªnh (th−êng ®Æt trùc tiÕp 
trªn File hiÖn hµnh) 

BÊm chän OK 

+ §Æt l¹i thuéc tÝnh cho mét kªnh 

 Nh¸y kÐp chuét vµo kªnh mµu cÇn hiÖu chØnh, xuÊt hiÖn hép tho¹i 
cho c¸c hiÖu chØnh chi tiÕt: 

  - Name  Tªn cña kªnh hiÖn hµnh 
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- Color Indicate Lùa chän hiÖu øng mµu cña kªnh ®èi víi 
toµn ¶nh 

- Color BÊm chän mµu vµ thay ®æi ¸p lùc cña mµu 
trªn kªnh (Opacity) 

Chó ý: 

 *  Trong phÇn Color Indicate cho ba lùa chän 

  - Masked Areas ¸p dông kªnh nh− mét vïng chän ¶nh 

- Selected Areas ChØ ¸p dông cho mét vïng chän trªn kªnh 
míi t¹o 

  - Spot Color  ¸p dông hiÖu chØnh mµu cho toµn ¶nh 
(kh«ng cã kh¶ n¨ng phôc håi ph−¬ng thøc kh¸c) 

* Khi cÇn hiÖu chØnh mµu cho ¶nh b»ng ph−¬ng ph¸p hiÖu chØnh 
kªnh ta nªn lùa chän tr−íc vïng ¶nh vµ lùa chän Selected Areas 
(Channel Option) 

2/ T¹o kªnh mµu ¸p dông cho mét vïng ¶nh 

a. T¹o kªnh trªn vïng chän ¶nh 

+ Lùa chän vïng ¶nh cÇn hiÖu chØnh mµu 

+ BÊm chän Save Selection As Channel (trong hép Channel) 

+ Nh¸y kÐp chuét vµo kªnh mµu võa t¹o: 

 - Channel  Gâ vµo tªn cho kªnh 

 - Color Indicates Lùa chän Selected Areas 

 - Color  Lùa chän mµu vµ thay ®æi l¹i ¸p lùc (Opacity) 

b. ChuyÓn kªnh mµu thµnh vïng chän: 

+ BÊm chän kªnh mµu t−¬ng øng 

+ BÊm chän biÓu t−îng Load Channel As A Selection (ta thu ®−îc mét biªn 
chän øng víi ¸p dông mµu cña kªnh) 

Ghi chó:  Ngoµi ph−¬ng thøc ®æ mµu cho ¶nh ®· häc ë phÇn tr−íc, ta cã thÓ 
¸p dông ph−¬ng thøc thªm bít vµ hiÖu chØnh kªnh mµu ®Ó cã ®−îc ¶nh hiÖu 
chØnh mµu hoµn thiÖn. 
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Bµi 7: 

T¹o ch÷ trong photoshop 
1. Sö dông c«ng cô t¹o ch÷ 

a. T¹o ch÷ trªn mét líp míi 

+ BÊm chän c«ng cô 2.7.1 (Type tool - ch÷ ngang) hoÆc 2.7.3 (Vertical type 
tool - ch÷ däc) 

+ BÊm chuét vµo ¶nh (vÞ trÝ bÊt kú) xuÊt hiÖn hép tho¹i Type tool 

 - Font Chän Font vµ kiÓu ch÷ 

 - Size  KÝch cì ch÷ 

 - Kerning §é kÐo d·n ch÷ 

 - Leading  

 - Color Chän mµu ch÷ 

 - Hép tho¹i cho phÐp gâ vµo néi dung ch÷ -> BÊm chän OK 

* Thao t¸c hiÖu chØnh 

 + DÞch chuyÓn ch÷: BÊm chän c«ng cô 2.1 (Move tool) -> bÊm kÐo 
chuét ®Ó dÞch chuyÓn ch÷ 

 + Thay ®æi l¹i néi dung vµ thuéc tÝnh ch÷: HiÖn hép tho¹i Layer -> 
nh¸y kÐp chuét vµo tªn cña líp ch÷ cÇn söa (hiÖn hép tho¹i Type tool - hiÖu 
chØnh l¹i cho phï hîp -> OK) 

b. T¹o biªn chän d¹ng ch÷ trªn líp ¶nh hiÖn hµnh 

+ ChuyÓn ®Õn líp ¶nh cÇn t¹o biªn ch÷ 

+ Chän c«ng cô 2.7.2 (Type mask tool - biªn ch÷ ngang) hoÆc 2.7.4 
(Vertical type mask tool - biªn ch÷ däc) 

+ BÊm chuét vµo ¶nh (vÞ trÝ gâ ch÷) xuÊt hiÖn hép tho¹i Type tool 

 - Font Chän Font vµ kiÓu ch÷ 

 - Size  KÝch cì ch÷ 

 - Kerning §é kÐo d·n ch÷ 

 - Leading DÞch chuyÓn so víi Base line 

 - Tracking Co d·n ký tù 

 - Hép tho¹i cho phÐp gâ vµo néi dung ch÷ -> BÊm chän OK (thu 
®−îc 1 biªn chän ch÷ t−¬ng øng trªn líp hiÖn hµnh) 

* Thao t¸c hiÖu chØnh 

- DÞch chuyÓn biªn chän ch÷: Lùa c«ng cô chän vïng ¶nh, bÊm kÐo 
chuét vµo biªn ch÷ ®Ó chuyÓn ®Õn vÞ trÝ míi 
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- Phãng to, thu nhá biªn chän ch÷: Chän Select->Transform 
Selection -> bÊm kÐo chuét t¹o c¸c gãc ®Ó phãng to, thu nhá vµ xoay 
cho phï hîp 

Chó ý: C¸c thao t¸c lµm viÖc víi biªn chän ch÷ hoµn toµn gièng nh− lµ viÖc 
víi c¸c vïng chän th«ng th−êng kh¸c 

2/ C¸c hiÖu øng ®Æc biÖt ®èi víi ch÷ 

a. Ch÷ t¹o trùc tiÕp trªn líp míi 

* T¹o ch÷ bãng b»ng tay  

 + Gâ ch÷ trùc tiÕp trªn líp míi (C«ng cô 2.7.1 hoÆc 2.7.3) 

 + Copy líp ch÷ võa t¹o thµnh mét líp míi (PhÇn häc cña bµi 4) 

+ Thay ®æi mµu s¾c vµ vÞ trÝ cña c¶ hai líp ch÷ võa t¹o ®Ó nhËn ®−îc 
kÕt qu¶ bãng ®æ 

Chó ý: Cã thÓ dïng ph−¬ng ph¸p hiÖu chØnh (KÐo x«, xoay, lËt  líp ch÷ 
d−íi) ®Ó t¹o c¸c hiÖu øng kh¸c 

* T¹o hiÖu øng b»ng c«ng cô cã s½n 

+ Gâ ch÷ trùc tiÕp trªn líp míi (C«ng cô 2.7.1 hoÆc 2.7.3) 

+ Chän Layer -> Effects (cho c¸c lùa chän sau) 

 - Drop Shadows HiÖu øng bãng ®æ 

  -> Mode Ph−¬ng thøc kÕt hîp bãng vµ ch÷ 

  -> Opacity ¸p lùc s¸ng tèi cña bãng 

  -> Angle Gãc chiÕu s¸ng 

  -> Distance Kho¶ng c¸ch cña bãng ®èi víi ch÷ 

  -> Blur §é nhoÌ cña bãng 

  -> Intentsity ̧ p lùc s¸ng tèi cña bãng 

 - Inner Shadows HiÖu øng s¸ng miÒn trong (d¹ng ch÷ næi) 

  -> Mode Ph−¬ng thøc kÕt hîp bãng vµ ch÷ 

  -> Opacity ¸p lùc s¸ng tèi cña bãng 

  -> Angle Gãc chiÕu s¸ng 

  -> Distance Kho¶ng c¸ch cña bãng ®èi víi ch÷ 

  -> Blur §é nhoÌ cña bãng 

  -> Intentsity ̧ p lùc s¸ng tèi cña bãng 

 - Outer Glow HiÖu øng viÒn ngoµi 

  -> Mode Ph−¬ng thøc kÕt hîp bãng vµ ch÷ 
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  -> Opacity ¸p lùc s¸ng tèi cña bãng 

  -> Blur §é nhoÌ cña bãng 

  -> Intentsity ̧ p lùc s¸ng tèi cña bãng 

 - Inner Glow HiÖu øng viÒn trong 

  -> Mode Ph−¬ng thøc kÕt hîp bãng vµ ch÷ 

  -> Opacity ¸p lùc s¸ng tèi cña bãng 

  -> Blur §é nhoÌ cña bãng 

  -> Intentsity ̧ p lùc s¸ng tèi cña bãng 

-> Lùa chän Center (h−íng vµo t©m) hoÆc Edge (¸p dông 
ngoµi viÒn) 

 - Bevel And Emboss  Næi viÒn bao quanh hoÆc ch÷ næi 

  -> Highlight  S¾c ®é cña miÒn s¸ng 

   . Mode  Ph−¬ng thøc kÕt hîp 

   . Opacity  ¸p lùc cña miÒn s¸ng 

  -> Shadows   S¾c ®é cña miÒn tèi 

   . Mode  Ph−¬ng thøc kÕt hîp 

   . Opacity  ¸p lùc cña miÒn tèi 

  -> Style   Lùa chän kiÓu hiÖu øng 

   . Outer Bevel Næi to¶ ®Òu ra ngoµi 

   . Inner Bevel Næi trßn cuÊn vµo trong 

   . Emboss  Næi ®Òu vµo trong vµ ra ngoµi 

   . Pillow Emboss KÕt hîp næi vµ ch×m ch÷ trong ¶nh 

-> Angle   Gãc chiÕu s¸ng 

-> Depth   S¾c ®é cña hiÖu øng 

-> Blur   §é nhoÌ cña hiÖu øng 

-> Up (h−íng xuèng d−íi) - Down (h−íng lªn trªn) 

Chó ý: Khi chän mét trong sè c¸c hiÖu øng trªn, t¹i hép tho¹i t−¬ng øng 
ph¶i bÊm chän Apply ®Ó chÊp nhËn kÕt qu¶ cña hiÖu øng 

b. Sö dông biªn ch÷ t¹o hiÖu øng (ch÷ ch×m trong ¶nh) 

+ Lùa chän líp ¶nh cÇn t¹o hiÖu øng 

+ T¹o biªn ch÷ theo chiÒu ngang (C.cô 2.7.2) hoÆc däc (C.cô 2.7.4) 

+ L−u biªn ch÷ vµo m¸y víi tªn ®¹i diÖn bÊt kú (¸p dông bµi 2) 
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+ Xo¸ vïng ¶nh n»m trong biªn chän ch÷ (Ctrl + X) 

+ LÊy l¹i vïng biªn chän ®· l−u tr−íc ®ã (¸p dông bµi 2) 

+ Chän Select -> Feather (Ctrl + Alt + D) vµ nhËp vµo gi¸ trÞ ®é mÞn ¶nh tõ 
3->5 (¸p dông bµi 2) 

+ Dïng c«ng cô t« mµu (¸p dông bµi 1) vµ lùa chän mµu t« sao cho ®èi 
nghÞch víi mµu cña ¶nh trªn líp hiÖn hµnh ®Ó t¹o hiÖu øng s¸ng ngoµi biªn 
chän, Gâ Ctrl + V (d¸n ¶nh ®· xo¸ tr−íc ®ã - T¹o ra mét líp míi) -> Gâ 
Ctrl + D (xo¸ biªn chän) -> Dïng c«ng cô 2.1 ®Ó dÞch chuyÓn líp ¶nh ch÷ 
võa d¸n (thu ®−îc hiÖu øng ch÷ ch×nh trong ¶nh) 
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Bµi 8: 

Bé läc ¶nh cña photoshop 
1. Bé läc mÞn ¶nh 

+ Lùa chän líp ¶nh cÇn lµm mÞn (cã thÓ lùa chän chi tiÕt mét vïng trªn líp 
¶nh) 

+ Chän Filter->Noise (cã c¸c lùa chän hiÖu øng) 

 * Add Noise  T¨ng c−êng ®é s¹n cña ¶nh 

  - Amount §é dµy cña s¹n ¶nh 

  - Uniform Theo khu©n mÉu chuÈn (®é s¹n ®ång ®Òu) 

  - Gaussian §é s¹n kh«ng ®ång ®Òu vÒ s¾c ®é vµ ®é nÐt 

  - Lùa chän Monochromatic lµm cho c¸c h¹t s¹n trë thµnh ®¬n 
  s¾c 

 * Despeckle  T¨ng c−êng ®é mÞn cña ¶nh 

 * Dust & Scratches  HiÖu chØnh c¸c hiÖu øng mÞn vµ s¹n 
cña ¶nh 

  - Radius  B¸n kÝnh cña ®iÓm ¶nh 

  - Threshold  Ph©n líp ¸p lùc 

 (nªn kÕt hîp viÖc thay ®æi hai gi¸ trÞ trªn ®Ó t¨ng c−êng hiÖu øng mÞn 
 vµ s¹n ¶nh) 

 * Median  T¨ng c−êng ®é mÞn cña ¶nh b»ng c¸ch t¨ng gi¸ trÞ 
 Radius (b¸n kÝnh ®iÓm mµu ¶nh) 

2. Bé läc lµm nhoÌ ¶nh 

+ Lùa chän líp ¶nh cÇn t¹o hiÖu øng nhoÌ 

+ Chän Filter -> Blur (cho c¸c lùa chän sau) 

 * Blur   Lµm nhoÌ ¶nh 

 * Blur more  T¨ng thªm ®é nhoÌ 

 * Gaussian blur Lµm nhoÌ b¨ng ph−¬ng ph¸p t¨ng ®é lín cña 
®iÓm ¶nh (thay ®æi gi¸ trÞ Radius) 

 * Motion blur Lµm nhoÌ theo ph−¬ng ph¸p ®iÓm ¶nh vµ chØ thÞ 
h−íng nhoÌ 

  + Angle Gãc h−íng nhoÌ 

  + Distance ¸p lùc nhoÌ 

 * Radial Blur Lµm nhoÌ theo ph−¬ng ph¸p xo¸y 

  + Amount  ¸p lùc cña xo¸y 
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  + Blur center BÊm chuét vµo vÞ trÝ bÊt kú lµm t©m xo¸y 

  + Blur Method Ph−¬ng thøc xo¸y (Spin <=> Xo¸y trßn; 
Zoom <=> Xo¸y theo t©m) 

  + Quality  ChÊt l−îng xo¸y 

   - Draft YÕu 

   - Good Trung b×nh 

   - Best  M¹nh 

 * Smart blur  Lµm nhoÌ tæng hîp 

  + Radius  Thay ®æi b¸n kÝnh cña ®iÓm ¶nh 

  + Threshold  ¸p lùc cña hiÖu øng (phô thuéc vµo gi¸ trÞ 
Radius) 

  + Quality  Lùa chän hiÖu qu¶ cña hiÖu øng 

  + Mode  Ph−¬ng thøc tæng hîp 

3/ Bé läc tæng hîp 

+ Lùa chän vïng ¶nh cÇn hiÖu chØnh 

+ Chän Filter->Distort (cho c¸c lùa chän) 

• Diffuse Glow...  T¹o c¸c h¹t s¹n ¶nh 

  + Graininess  MËt ®é h¹t s¹n 

  + Glow Amount Thay ®æi ®é s¸ng tèi chung cña toµn ¶nh 

  + Clear Amount Lµm gi¶m hoÆc t¨ng ¸p lùc cña gi¸ trÞ Glow 
Amount 

• Glass...   HiÖu øng lång kÝnh 

  + Distortion  ¸p lùc cña hiÖu øng 

  + Smoothness §é mÞn cña hiÖu øng 

  + Texture  Chän vËt liÖu cña hiÖu øng 

  + Scaling  §é phãng to, thu nhá 

• Ocean Ripple..  HiÖu øng kh«ng gian n−íc 

  + Ripple size §é lín cña c¸c gîn sãng 

  + Ripple Magnitude ¸p lùc cña hiÖu øng 

• Pinch...    HiÖu øng låi vµ lâm cho vïng ¶nh 

  + Amount  ChuyÓn hiÖu øng tõ låi sang lâm 

• Polar Coordinates... Xo¾n t©m 

  + Rectangular to polar Xo¾n tõ t©m 
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  + Polar to Rectangular Xo¾n trßn 

• Ripple...   HiÖu øng gîn sãng 

  + Amount  ¸p lùc cña gîn sãng 

  + Size   Chän kÝch cì 

• Shear...   UÊn ¶nh tù do 

  + Wrap Around T« kÝn/ Repeat Edge Pixels Gi÷ 
nguyªn khæ ¶nh 

  + BÊm kÐo chuét vµo ®−êng trªn ®å thÞ ®Ó kÐo ¶nh 

• Spherize...  HiÖu øng låi, lâm cña ¶nh 

  + Amount  ChuyÓn tõ låi sang lâm 

  + Mode  Lùa chän h−íng cña hiÖu øng 

• Twirl...   HiÖu øng xo¾n ¶nh 

  + Angle  Thay ®æi ¸p lùc xo¾n b»ng gãc xo¾n 

• Wave...   HiÖu øng sãng tõ 

  + Number of Generators Sè l−îng cuËn sãng 

  + Wavelength  §é dµi ¸p lùc sãng 

  + Amplitude   §é tr¬n cña sãng 

  + Scale   Tû lÖ phãng cña sãng theo chiÒu 
ngang vµ däc 

• ZigZag   T¹o c¸c ®−êng Zigzag 

  + Amount  ¸p lùc cña ®−êng Zigzag 

  + Ridges  T¨ng c−êng ¸p lùc b»ng viÖc thªm mét sè 
®−êng Zigzag vµo ¶nh 

4/ HiÖu øng t«, tr¸t ¶nh 

+ Lùa chän vïng ¶nh cÇn t¹o hiÖu øng 

+ Chän Filter -> Render 

• 3D Transform...  HiÖu øng khèi kh«ng gian 

  (chØ dÉn trùc tiÕp) 

• Lens Flare...  HiÖu øng ®Ìn chiÕu 

  + Brightness  §é s¸ng tèi cña ®Ìn 

  + Flare Center VÞ trÝ t©m cña ®Ìn chiÕu 

  + Lens Type  Lùa chän kiÓu ®Ìn 
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• Lighting Effects... HiÖu øng ®Ìn tr−êng 

  + Style  Chän thÓ lo¹i ®Ìn tr−êng 

  + Light Style Chän kiÓu ®Ìn (tr−íc ®ã ph¶i bÊm chän 
®Ìn thÓ hiÖn trong hép Lighting Effects) 

  + Thay ®æi c¸c gi¸ trÞ vÒ ¸p lùc cña ®Ìn vµ mµu s¾c cho phï 
hîp víi yªu cÇu cña ¶nh 
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Bµi 9: 

Bé läc ¶nh cña photoshop 
(tiÕp theo) 

1. C¸c hiÖu øng 

+ Lùa chän vïng ¶nh cÇn t¹o hiÖu øng 

+ Chän Filter -> Stylize (cho c¸c lùa chän) 

• Diffuse...  Lµm nhoÌ ph©n v¹ch mµu cña ¶nh (thªm c¸c ®iÓm 
¶nh vµo ph©n v¹ch mµu) 

  + Nomal  Trung b×nh 

  + Darken Only T¨ng tèi 

  + Lighten Only T¨ng s¸ng 

• Emboss... HiÖu øng tr¹m kh¾c cña ¶nh 

  + Angle Gãc x©y dùng hiÖu øng 

  + Height §é cao 

  + Amount ¸p lùc s¸ng tèi cña ¶nh 

• Extrude... HiÖu øng khèi cho ¶nh 

  + Type KiÓu khèi (Blocks <=> Khèi vu«ng; Pyramids 
<=> Khèi chãp) 

  + Size  KÝch cì cña khèi 

  + Depth §é s©u cña khèi 

  + Lùa chän Solid Front Faces sÏ t« toµn bé bÒ mÆt cña khèi 

• Find Edges... ChuyÓn ¶nh chôp sang d¹ng ®−êng nÐt vÏ s¸ng 

• Glowing Edges... ChuyÓn ¶nh chôp sang d¹ng ®−êng nÐt vÏ 
tèi 

  + Edge Width §é dµy cña ®−êng nÐt 

  + Edge Brightness §é s¸ng cña ®−êng nÐt 

  + Smoodness §é mÞn cña ®−êng nÐt 

• Tiles...  Chia ¶nh thµnh c¸c khung ¶nh nhá 

  + Number of Tiles  Sè l−îng « 

  + Maximum Offset Sè ®èi t−îng t¹o thªm 

  + Lùa chän Inverse Image ®Ó t« viªn cña c¸c khung 

• Trace Contour... ChuyÓn ¶nh sang d¹ng ®−êng nÐt 
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  + Level Møc ®é chuyÓn 

  + Edge H−íng chuyÓn (Upper Lªn trªn/ Lower Xuèng 
d−íi) 

• Wind...  HiÖu øng giã cuÊn 

  + Menthod Ph−¬ng thøc 

   - Wind NhÑ 

   - Blast  Trung b×nh 

   - Stagger M¹nh 

  + Direction H−íng giã 

   - From the Left Tõ bªn tr¸i 

   - From the Right Tõ bªn ph¶i 

2. C¸c hiÖu øng vÒ ch×m vµ næi cña ¶nh 

+ Lùa chän vïng ¶nh cÇn t¹o hiÖu øng 

+ Chän Filter -> Texture cho c¸c lùa chän 

• Craquelure... T¹o c¸c h»n khèi 

  + Crack Spacing §é réng cña c¸c ®−êng ph©n v¹ch 

  + Crack Depth §é s©u cña c¸c ®−êng ph©n v¹ch 

  + Crack Brightness  §é s¸ng tèi cña c¸c ®−êng 
ph©n v¹ch 

• Grain...  T¹o c¸c h¹t s¹n ¶nh 

  + Intensity §é s¾c cña s¹n 

  + Contrast §é s¸ng tèi cña mµu ¶nh 

• Mosaic Tiles... T¹o c¸c « khèi næi 

  + Tile Size  kÝch cì cña khèi 

  + Grout Width §é réng cña c¸c vïng ch×m 

  + Lighten Grount §é s¸ng cña c¸c vïng ch×m 

• Patchwork... T¹o khèi kh«ng gian 

  + Square Size KÝch cì cña khèi 

  + Relief  Kho¶ng ph©n c¸ch ngang cña c¸c khèi 

• Stained Glass... T¹o c¸c m¹ng l−íi 

  + Cell size   KÝch cì cña m¹ng l−íi 

  + Border Thichness §é dµy cña ®−êng viÒn 
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  + Light Intensity  §é s¾c cña viÒn 

• Texturizer... HiÖu øng v»n 

  + Texture Lùa chän kiÓu hiÖu øng 

  + Scaling Gi¸ trÞ phãng 

  + Relief ¸p lùc s¸ng tèi 

  + Light Direction VÞ trÝ ®Ìn chiÕu cña hiÖu øng 

3. Bé läc hiÖu øng vÏ 

+ Lùa chän vïng ¶nh cÇn t¹o hiÖu øng 

+ Chän Filter -> Brush Strokes 

• Accented Edges ChuyÓn s¶ng sang thÓ hiÖn d¹ng nÐt vÏ 

  + Edge Width §é dµy cña nÐt 

  + Edge Brightness §é s¸ng tèi 

  + Smoothness §é mÞn cña ®−êng viÒn  

• Angle Strokes  HiÖu øng cuÊn nÐt vÏ 

  + Direction Balance C©n b»ng h−íng cuÊn 

  + Stroke Length  §é dµi cña nÐt chæi quÐt 

  + Sharpness   ¸p lùc thÓ hiÖn cña chæi quÐt 

• Dark Strokes ChuyÓn sang hiÖu øng tèi 

 + Balance  Gi¸ trÞ c©n b»ng 

 + Black Intensity T¨ng gi¸ trÞ tèi 

 + White Intensity T¨ng gi¸ trÞ s¸ng 

• Ink OutLines T¹o hiÖu øng mèc ¶nh 

  + Stroke Length §é dµi cña ¸p lùc 

 + Dark Intensity T¨ng gi¸ trÞ tèi 

 + Light Intensity T¨ng gi¸ trÞ s¸ng 

• Spatter HiÖu øng viÒn mµu 

 + Spray Radius B¸n kÝnh cña c¸c nÐt 

 + Smoothness §é mÞn cña nÐt 

Chó ý: C¸c hiÖu øng cßn l¹i trong lùa chän Filter häc viªn tù t×m 
hiÓu dùa theo vèn kiÕn thøc ®· häc trong phÇn bµi 8 vµ bµi 9. 
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Bµi 10: 

Chän vïng ¶nh b»ng ®−êng dÉn 
Trong khi chän ¶nh nÕu dïng c¸c c«ng cô vµ chøc n¨ng ®· häc ë c¸c 

phÇn tr−íc th× thao t¸c chän chØ lµ t−¬ng ®èi vµ ®ßi hái thêi gian nhiÒu cho 
thao t¸c lùa chän. 

B»ng ph−¬ng ph¸p ®−êng dÉn ta cã thÓ chän t−¬ng ®èi mét vïng ¶nh 
sau ®ã sö dông c¸c c«ng cô hiÖu chØnh biªn ®−êng dÉn ®Ó cã ®−îc mét vïng 
chän ¶nh tuyÖt ®èi chÝnh x¸c. 

1/ C¸c thao t¸c t¹o ®−êng dÉn 

a. Sö dông c¸c c«ng cô vÏ ®−êng dÉn 

Lùa chän c«ng cô 1.7 (P) sÏ cã c¸c chøc n¨ng t¹o ®−êng dÉn nh− sau: 

1.7.1 Pen Tool   T¹o ®−êng dÉn b»ng c¸ch chän liªn 
tiÕp c¸c ®iÓm (cã thÓ bÊm kÐo chuét t¹i mçi ®iÓm chän ®Ó uÊn ®−êng 
cong võa t¹o) 

1.7.2 Magnetic Pen Tool  T¹o ®−êng dÉn b»ng c¸ch bÊm kÐo 
chuét ®i qua ph©n v¹ch mµu cña ¶nh (sÏ t¹o ®−îc mét ®−êng dÉn ®i 
qua ph©n v¹ch mµu ®ã) 

1.7.3 FreeForm Pen Tool T¹o ®−êng dÉn b»ng c¸ch bÊm kÐo 
chuét ®Ó vÏ ®−êng tù do 

Chó ý: Khi vÏ ®−êng dÉn cÇn ph¶i t¹o khÐp kÝn ®Ó cã kh¶ n¨ng chuyÓn 
thµnh biªn chän ¶nh 

b. ChuyÓn biªn chän thµnh mét ®−êng dÉn 

+ Lùa chän vïng ¶nh cÇn hiÖu chØnh (cã thÓ lµ t−¬ng ®èi) 

+ Chän Windows -> Show Paths (hiÖn hép tho¹i Paths) -> BÊm chuét vµo 
nót Makes Work Path From Selection (nót sè 4 trong hép Path) -> Biªn 
chän ¶nh sÏ chuyÓn sang dang ®−êng dÉn. 

2/ Lµm viÖc víi ®−êng dÉn 

a. HiÖu chØnh ®é b¸m s¸t ®−êng dÉn vµo vïng ¶nh chän 

+ T¹o ®−êng dÉn t−¬ng ®èi ®i theo viÒn ¶nh chän 

+ Chän c«ng cô 1.7 (P) cã c¸c lùa chän hiÖu chØnh sau: 

1.7.4 Add Anchor Point Tool (+) Thªm mét sè ®Ønh vµo ®−êng 
dÉn (bÊm chuét vµo vÞ trÝ trªn ®−êng dÉn cÇn thªm ®Ønh) 

* NÕu ®−a con trá ®Õn ®Ønh nµo ®ã th× ta cã thÓ dÞch chuyÓn vÞ trÝ 
®Ønh ®ã hoÆc bÊm kÐo chuét vµo tay vÞn ®Ó uÊn cong ®−êng dÉn. 

1.7.5 Delete Anchor Point Tool (-) Xo¸ bít mét sè ®Ønh trªn 
®−êng dÉn (bÊm chuét vµo ®Ønh trªn ®−êng dÉn cÇn lo¹i bá) 
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1.7.6 Direct Selection Tool (A)  HiÖu chØnh ®Ønh (bÊm kÐo 
chuét t¹i mét ®Ønh ®Ó dÞch chuyÓn hoÆc bÊm kÐo chuét t¹i tay vÞ cña 
®iÓm ®ã ®Ó uÊn cong) 

1.7.7 Convert Point Tool   ThiÕt lËp l¹i tay vÞn cña mét 
®Ønh bÊt kú (bÊm kÐo chuét t¹i ®iÓm ®Ønh -> t¹o l¹i hai tay vÞn ®Òu 
t¹i ®Ønh lùa chän) 

b. ChuyÓn biªn chän sang biªn chän ¶nh 

+ HiÖu chØnh ®−êng dÉn b¸m s¸t vïng ¶nh cÇn lùa chän (b»ng c¸c thao t¸c 
ë phÇn trªn) 

+ Chän Window -> Show Path (hiÖn hép Path) -> BÊm chän tªn ®−êng 
dÉn cÇn chuyÓn trong hép Path 

+ BÊm chuét vµo nót Load Path as a Selection (nót sè 3 trong hép Path) -> 
T¹o ®−îc biªn chän ¶nh b¸m s¸t ®−êng dÉn. 

c. C¸c thao t¸c l−u tr÷ vµ t« ®−êng dÉn 

+ T¹o ®−êng dÉn 

+ Chän Window -> Show Path (hiÖn hép tho¹i Path) 

- T« mµu hiÖn hµnh vµo vïng nÒn ®−êng dÉn: BÊm chän nót Fills 
path with foreground color (nót sè 1) 

- T¹o nÐt viÒn cña biªn chän b»ng mµu hiÖn hµnh: BÊm chän nót 
Strokes path with foreground color (nót sè 2) 

- L−u biªn chän víi mét tªn: BÊm chuét vµo nót ( ) trong hép 
Path (hiÖn Menu lùa chän) -> Chän Save Path -> Gâ tªn -> OK 

- T¹o biªn chän míi: BÊm chän nót Creates new path (nót sè 5 
trong hép Path) 

- Xo¸ biªn chän: BÊm chän biªn cÇn xo¸ vµ kÐo vµo biÓu t−îng 
Deletes curent path (nót sè 6 trong hép Path) 

Chó ý:  - Khi kh«ng muèn thÓ hiÖn ®−êng dÉn trªn ¶nh: BÊm chän nót ( ) 
trong hép Path (hiÖn Menu lùa chän) -> Chän Turn Off Path. 

   - Khi muèn thÓ hiÖn ®−êng dÉn trªn ¶nh: BÊm chuét vµo tªn ®−êng 
dÉn trong hép Path cÇn thÓ hiÖn. 


