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GiGiGiGiááááoooo trtrtrtrììììnhnhnhnh PhotoShopPhotoShopPhotoShopPhotoShop
BBBBààààiiii 1:1:1:1:
ThaoThaoThaoThao ttttáááácccc ccccơơơơ bbbbảảảảnnnn trtrtrtrêêêênnnn ảảảảnhnhnhnh
1. Tạo ảnh và lưu trữ
+ Tạo ảnh mới: ChChChChọọọọnnnn FileFileFileFile ->->->-> NewNewNewNew (CtrlCtrlCtrlCtrl ++++ NNNN) xuất hiện hộp thoại yêu cầu
nhập các thông tin

- NameNameNameName: Tên của ảnh
-WidthWidthWidthWidth: Độ rộng của ảnh (Tuỳ chọn đơn vị đo)
- HeghtHeghtHeghtHeght: Độ cao của ảnh (Tuỳ chọn đơn vị đo)
- ResolutionResolutionResolutionResolution: Độ phân giải của ảnh (Độ phân giải có ảnh hưởng đến
chất lượng ảnh khi in)
- Mode: Lựa chọn chế độ màu ảnh

BitmapBitmapBitmapBitmap Chế độ màu chuẩn của Windows
GrayScaleGrayScaleGrayScaleGrayScale Chế độ ảnh đơn sắc
RGBRGBRGBRGB ColorColorColorColor Chế độ ảnh tổng hợp ba màu RGB
CMYKCMYKCMYKCMYK ColorColorColorColor Chế độ ảnh tổng hợp 4 màu CMYK
LabLabLabLab ColorColorColorColor Chế độ ảnh PhotoLad (ảnh chụp)

- ContentsContentsContentsContents: Chọn kiểu nền cho ảnh
+ Lưu trữ ảnh đang xử lý: Chọn FileFileFileFile ->->->-> SaveSaveSaveSave (CtrlCtrlCtrlCtrl ++++ SSSS)
+ Đổi tên cho ảnh đang làm việc: Chọn FileFileFileFile ->->->-> SaveSaveSaveSave AsAsAsAs
2. Chế độ nén ảnh
+ Thông thường các ảnh làm việc trong PhotoShopPhotoShopPhotoShopPhotoShop đều có phần mở rộng
là .PSD (Phần mở rộng chuẩn của chương trình)
+ Dạng ảnh chuẩn .PSD có chất lượng ảnh cao nhưng độ lớn của File ảnh
thường lớn so với các ảnh nén thông thường, do vậy khi cần chuyển tải ảnh
ta nên dùng chế độ nén.
Một số dạng ảnh nén chuẩn:
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- JPEGJPEGJPEGJPEG (.JPG)(.JPG)(.JPG)(.JPG) ảnh nén dung lượng cao và khả năng bảo toàn chất
lượng ảnh tốt

- PCXPCXPCXPCX (.PCX)(.PCX)(.PCX)(.PCX) ảnh nén dung lượng cao nhưng khả năng bào toàn chất
lượng ảnh thấp

- BitmapBitmapBitmapBitmap (.BMP)(.BMP)(.BMP)(.BMP) chế độ ảnh nén chuẩn củaWINDOWSWINDOWSWINDOWSWINDOWS
- PICTPICTPICTPICT FileFileFileFile (.PIC(.PIC(.PIC(.PIC) khả năng nén kém hiệu quả

+ Để chuyển đổi dạng ảnh nén khác: Chọn FileFileFileFile ->->->-> SaveSaveSaveSave AsAsAsAs, hoặc FileFileFileFile ->->->->
SaveSaveSaveSave AsAsAsAs aaaa copycopycopycopy -> xuất hiện hộp thoại:

- FileFileFileFile namenamenamename: Tên File ảnh
- SaveSaveSaveSave AsAsAsAs: Lựa chọn dạng nén ảnh

3. Lựa chọn và tô màu cho ảnh
a/ Lựa chọn một vùng ảnh
- C.cụ 1.1: Cho phép chọn ảnh theo các khuân mẫu có sẵn

1.1.1 RectanguleRectanguleRectanguleRectangule MarqueeMarqueeMarqueeMarquee ToolToolToolTool - MMMM: Chọn theo vùng chữ nhật,
vuông

1.1.2 EllipticalEllipticalEllipticalElliptical MarqueeMarqueeMarqueeMarquee ToolToolToolTool -MMMM: Chọn theo vùng Ellip, tròn
1.1.3 SingleSingleSingleSingle RowRowRowRowMarqueeMarqueeMarqueeMarquee ToolToolToolTool -MMMM: Chọn bằng phân vạch ngang
1.1.4 SingleSingleSingleSingle ColumnColumnColumnColumnMarqueeMarqueeMarqueeMarquee ToolToolToolTool -MMMM: Chọn bằng phân vạch dọc
1.1.5 CropCropCropCrop ToolToolToolTool - CCCC: Cắt lấy vùng ảnh cần làm việc

- C.cụ 1.2: Chọn ảnh theo đường tự do
1.2.1 LassoLassoLassoLasso ToolToolToolTool - LLLL: Bấm kéo chuột, tạo một vùng chọn tự do
1.2.2 PolygonalPolygonalPolygonalPolygonal LassoLassoLassoLasso ToolToolToolTool - LLLL: Bấm chuột xác định liên tiếp các

đỉnh cho tới khi khép kín để tạo một vùng chọn đa giác.
1.2.3 MagneticMagneticMagneticMagnetic LassoLassoLassoLasso ToolToolToolTool - LLLL: Bấm kéo chuột theo phân vạch màu

-> tạo đường biên chọn theo phân vạch màu của ảnh.
- C.cụ 2.2 MagicMagicMagicMagic WandWandWandWand ToolToolToolTool - WWWW: Bấm chuột vào ảnh sẽ chọn được một
vùng ảnh có dải màu liên tiếp nhau.
* Nháy kép chuột vào công cụ (hiện hộp thoại) -> Thay đổi giá trị
ToleranceToleranceToleranceTolerance (độ rộng của dải màu chọn)
Một số thao tác trong khi chọn vùng ảnh:

- Để tạo độ mịn cho vùng ảnh chọn: Nháy kép chuột vào các công cụ
chọn và thay đổi lại giá trị FeatheFeatheFeatheFeathe (từ 3 -> 5)
- Chọn thêm vùng: Bấm giữ ShiftShiftShiftShift và chọn vùng kế tiếp
- Bớt vùng chọn: Bấm giữ AltAltAltAlt và chọn vùng cần bớt
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- Đảo ngược vùng chọn: CtrlCtrlCtrlCtrl ++++ AltAltAltAlt ++++ IIII
- Xoá bỏ vùng chọn: CtrlCtrlCtrlCtrl ++++ DDDD

Chú ý: Nếu một vùng ảnh được chọn thì chỉ có vùng đó mới có khả năng
hiệu chỉnh.
b/ Tô màu cho vùng ảnh chọn
- C.cụ 1.3 AirBrushAirBrushAirBrushAirBrush ToolToolToolTool - JJJJ: Tô màu cho vùng ảnh chọn theo hiệu

ứng bình phun
- C.cụ 2.3 PaintBrushPaintBrushPaintBrushPaintBrush ToolToolToolTool - BBBB: Tô màu cho vùng ảnh chọn theo hiệu

ứng chổi quét
* Nháy kép chuột vào công cụ (hiện hộp thoại) thay đổi các giá trị

- PressurePressurePressurePressure (áp lực phun) hoặc OpacityOpacityOpacityOpacity (áp lực quét)
- FadeFadeFadeFade: Số lần thực hiện tô (0� Vô cùng)

Chú ý:
- Chọn màu tô: WindowsWindowsWindowsWindows ->->->-> ShowShowShowShow ColorColorColorColor và chọn màu hoặc bấm
chọn trực tiếp trên thanh công cụ ForegroundForegroundForegroundForeground Color/Color/Color/Color/ BackgroundBackgroundBackgroundBackground
ColorColorColorColor.
- Thay đổi độ lớn của nét tô: WindowsWindowsWindowsWindows ->->->-> ShowShowShowShow BrushBrushBrushBrush và lựa chọn
nét tô cho phù hợp.

C/ Tô vùng ảnh theo mẫu
C.cụ 1.4.1 RubberRubberRubberRubber StempStempStempStemp ToolToolToolTool - SSSS: Lấy mẫu ảnh tô cho vùng lân cận

- Bấm chọn công cụ
- Giữ AltAltAltAlt, bấm chuột vào vùng cần lấy mẫu, nhả AltAltAltAlt
- Bấm kéo chuột vào vùng ảnh cần tô mẫu

C.cụ 1.4.2 PatternPatternPatternPattern StempStempStempStemp ToolToolToolTool - SSSS: Tô theo khuân mẫu ảnh xác định trước
- Tạo vùng ảnh khuân mẫu (hình khối tự do)
- Chọn vùng ảnh mẫu bằng công cụ RectangulaRectangulaRectangulaRectangula ToolToolToolTool
- Chọn EditEditEditEdit ->->->-> DefineDefineDefineDefine PatternPatternPatternPattern
- Bấm chọn công cụ 1.4.2 -> Bấm kéo chuột vào vị trí cần tô

* Nháy kép chuột vào 1 trong 2 công cụ trên (hiện hộp thoại)
- OpacityOpacityOpacityOpacity: áp lực của mẫu
- UseUseUseUse AllAllAllAll LayerLayerLayerLayer: Cho phép lấy mẫu của lớp ảnh khác (chỉ áp dụng
đối với C.cC.cC.cC.cụụụụ 1.4.11.4.11.4.11.4.1)
- AlignedAlignedAlignedAligned: Lấy mẫu từ một ví trí
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(Có thể thay đổi độ lớn của công cụ bằng cách chọn WindowsWindowsWindowsWindows ->->->-> ShowShowShowShow
BrushBrushBrushBrush)
- C.cụ 2.4 HistoryHistoryHistoryHistory BrushBrushBrushBrush ToolToolToolTool - YYYY: Khôi phục vùng ảnh đã hiệu chỉnh, trả
lại nguyên bản trước khi mở ảnh
BBBBààààiiii ttttậậậậpppp

1. Luyện tập sử dụng thành thạo các chức năng đã học
2. Tạo ảnh mới (9x129x129x129x12) vẽ bình hoa và lưu với tên Hoa11.PSDHoa11.PSDHoa11.PSDHoa11.PSD
3. Tạo ảnh mới (9x129x129x129x12) vẽ cô gái và lưu với tên Cogai11.PSDCogai11.PSDCogai11.PSDCogai11.PSD
4. Huỷ bỏ một số phần dư trên một bức ảnh (giáo viên đề ra) và lưu với tên
Btap11.PSDBtap11.PSDBtap11.PSDBtap11.PSD

BBBBààààiiii 2:2:2:2:
LLLLựựựựaaaa chchchchọọọọnnnn vvvvàààà hihihihiệệệệuuuu chchchchỉỉỉỉnhnhnhnh chichichichi titititiếếếếtttt
1. Lựa chọn vùng ảnh và hiệu chỉnh biên chọn
+ Chọn vùng ảnh bằng dải màu (chủ yếu được ứng dụng khi cần hiệu chỉnh
các ảnh có cùng một dải màu đồng nhất)
Chọn SelectSelectSelectSelect ->->->-> ColorColorColorColor RangeRangeRangeRange (hiện hộp thoại)

- SelectSelectSelectSelect: Lựa chọn màu ứng với vùng cần chọn (SampledSampledSampledSampled ColorsColorsColorsColors�
chọn chung)
- FuzzinessFuzzinessFuzzinessFuzziness: Nới rộng hoặc thu hẹp dải màu chọn (bấm kéo chuột
vào thanh trượt)
- Bấm chuột vào vùng màu trên ảnh để lựa chọn -> OKOKOKOK

+ Hiệu chỉnh biên chọn
Chọn SelectSelectSelectSelect ->->->-> ModifyModifyModifyModify cho các lựa chọn:

- BorderBorderBorderBorder: Chuyển biên chọn thành vùng biên chọn (nhập vào giá trị
WidthWidthWidthWidth� độ dày)
- SmoothSmoothSmoothSmooth: Tạo độ mịn cho đường biên chọn (nhập vào giá trị
SampleSampleSampleSample RadiusRadiusRadiusRadius� bán kính mịn)
- ExpandExpandExpandExpand: Nới rộng vùng chọn (nhập giá trị ExpandExpandExpandExpand ByByByBy� số điểm
ảnh nới rộng)
- ContractContractContractContract: thu hẹp vùng chọn (nhập giá trị ContractContractContractContract ByByByBy� số điểm
ảnh thu hẹp)

+ Tạo độ mịn cho biên ảnh chọn
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Chọn SelectSelectSelectSelect ->->->-> FeatherFeatherFeatherFeather (CtrlCtrlCtrlCtrl ++++ AltAltAltAlt ++++ DDDD) và nhập giá trị độ mịn khoảng 3 -
>5 pixelspixelspixelspixels
+ Phóng to, thu nhỏ biên chọn
Chọn SelectSelectSelectSelect ->->->-> TransformTransformTransformTransform SelectionSelectionSelectionSelection, bấm kéo chuột tại các nút ở góc vùng
chọn để phóng to, thu nhỏ hoặc xoay. Gõ EnterEnterEnterEnter để chấp nhận - EscEscEscEsc để huỷ
bỏ hiệu chỉnh
2. Lưu trữ và lấy lại vùng biên chọn
a/ Lưu trữ vùng biên chọn
+ Lưu trữ biên chọn mới

- Lựa chọn vùng biên ảnh cần xử lý
- Chọn SelectSelectSelectSelect ->->->-> SaveSaveSaveSave SelectionSelectionSelectionSelection (hiện hộp thoại)

-> DocumentDocumentDocumentDocument: Lựa chọn File lưu trữ biên (Hiện hành hoặc
NewNewNewNew)
-> NameNameNameName: Tên của biên cần lưu

+ Lưu thêm vùng chọn mới vào vùng đã ghi
- Lựa vùng cần thêm
- Chọn SelectSelectSelectSelect ->->->-> SaveSaveSaveSave SelectionSelectionSelectionSelection

-> DocumentDocumentDocumentDocument: Lựa File lưu trữ biên (Hiện hành hoặc NewNewNewNew)
-> ChanelChanelChanelChanel: Lựa tên cần lưu thêm
-> Chọn AddAddAddAdd ToToToTo ChanelChanelChanelChanel

+ Loại bớt vùng chọn đã ghi
- Xác định vùng chọn đã ghi cần loại bớt => chọn vùng cần loại bớt
- Chọn SelectSelectSelectSelect ->->->-> SaveSaveSaveSave SelectionSelectionSelectionSelection

-> DocumentDocumentDocumentDocument: Lựa File lưu trữ biên (Hiện hành hoặc NewNewNewNew)
-> ChanelChanelChanelChanel: Lựa tên cần bớt
-> Chọn SubtractSubtractSubtractSubtract FromFromFromFrom ChanelChanelChanelChanel

+ Ghi đè vùng chọn mới vào vùng đã ghi
- Lựa chọn vùng biên ảnh cần xử lý
- Chọn SelectSelectSelectSelect ->->->-> SaveSaveSaveSave SelectionSelectionSelectionSelection

-> DocumentDocumentDocumentDocument: Lựa chọn File lưu trữ biên (Hiện hành hoặc
NewNewNewNew)
-> ChanelChanelChanelChanel: Lựa tên cần ghi đè
-> Chọn ReplaceReplaceReplaceReplace ChanelChanelChanelChanel
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b/ Lấy lại vùng biên chọn đã lưu
Chọn SelectSelectSelectSelect ->->->-> LoadLoadLoadLoad SelectionSelectionSelectionSelection (hiện hộp thoại)

+ DocumentDocumentDocumentDocument: Lựa chọn FileFileFileFile lưu trữ biên (Hiện hành hoặc NewNewNewNew)
+ ChanelChanelChanelChanel: Lựa chọn tên vùng cần lấy
+ OperationOperationOperationOperation cho các lựa chọn:

- NewNewNewNew SelectionSelectionSelectionSelection: Lấy thành vùng chọn mới
- AddAddAddAdd ToToToTo SelectionSelectionSelectionSelection: Thêm vào vùng chọn trước đó
- SubtractSubtractSubtractSubtract FromFromFromFrom SelectionSelectionSelectionSelection: Loại bớt vùng chọn trước theo
phương pháp bỏ phần giao
- IntersectIntersectIntersectIntersect: Lấy giao của vùng hiện chọn với vùng đã lưu

3. Hiệu chỉnh độ sáng tối của ảnh bằng công cụ
- C.cụ 1.6 Hiệu chỉnh độ mịn và tương phản của ảnh

1.6.1 BlurBlurBlurBlur ToolToolToolTool - RRRR: Tăng độ min cho vùng ảnh
1.6.2 SharpenSharpenSharpenSharpen ToolToolToolTool - RRRR: Tăng độ sắc của ảnh
1.6.3 SmudgeSmudgeSmudgeSmudge ToolToolToolTool - RRRR: Hoà trộn phân vạch giữa hai màu

- C.cụ 2.6 Hiệu chỉnh độ sáng tối của ảnh
2.6.1 DodgeDodgeDodgeDodge ToolToolToolTool - OOOO: Tăng độ sáng của ảnh
2.6.2222 BurnBurnBurnBurn ToolToolToolTool - OOOO: Tăng độ tối của ảnh
2.6.3 SpongeSpongeSpongeSponge ToolToolToolTool - OOOO: Tạo độ mờ của ảnh

* Nháy kép chuột vào công cụ (hiện hộp thoại) và thay đổi áp lực
(Pressure)Pressure)Pressure)Pressure) của công cụ cho mỗi lần hiệu chỉnh
BBBBààààiiii ttttậậậậpppp
1. Mở FileFileFileFile ảnh (Giáo viên đề ra) và lựa chọn liên tiếp một số vùng kết hợp
luyện tập các phương pháp lựa trọn ảnh của BBBBààààiiii 1111 và BBBBààààiiii 2222
2. Lưu biên chọn ảnh theo các chức năng của BBBBààààiiii 2222 để có thể sử dụng lại
3. Mở FileFileFileFile ảnh Cogai11.PSDCogai11.PSDCogai11.PSDCogai11.PSD và sử dụng các công cụ để hoàn thiện toàn bộ
ảnh của Bààààiiii 1111 lưu lại FileFileFileFile với tên Cogai21.PSDCogai21.PSDCogai21.PSDCogai21.PSD
4. Tạo ảnh mới (9x129x129x129x12) và copycopycopycopymột phần của ảnh khác (giáo viên đề ra) sau
đó hiệu chỉnh bằng phương pháp lấy mẫu và tăng giảm sắc độ cho phù hợp.
Lưu FileFileFileFile ảnh với tên Btap21.PSDBtap21.PSDBtap21.PSDBtap21.PSD

BBBBààààiiii 3:3:3:3:
ĐổĐổĐổĐổ mmmmààààuuuu chochochocho ảảảảnhnhnhnh
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1. Chuyển đổi chế độ màu
* Mỗi ảnh thường được tổng hợp bởi một chế độ màu riêng tuỳ theo yêu
cầu và khả năng thực tế. Với PhotoShopPhotoShopPhotoShopPhotoShop ta có thể chuyển đổi chế độ màu
tuỳ theo yêu cầu riêng của ảnh tương ứng.
+ Mở FileFileFileFile ảnh cần hiệu chỉnh
+ Chọn Image->ModeImage->ModeImage->ModeImage->Mode cho các chế độ tổng hợp màu như sau:

- BitmapBitmapBitmapBitmap ảnh màu chuẩn củaWindowsWindowsWindowsWindows
- GrayScaleGrayScaleGrayScaleGrayScale ảnh đen trăng (khả năng chuyển sang dạng màu hết sức
phức tạp)
- IndexedIndexedIndexedIndexed ColorColorColorColor ảnh dạng kết hợp màu
- RGBRGBRGBRGB ColorColorColorColor chế độ ảnh tổng hợp 3 màu chuẩn RGB
- CMYKCMYKCMYKCMYK ColorColorColorColor chế độ ảnh tổng hợp 4 màu chuẩn (máyMacMacMacMac)
- LabLabLabLab ColorColorColorColor ảnh theo phương thức chụp
-MultiMultiMultiMulti ChannelChannelChannelChannel ảnh đa kênh màu

2. Đổ màu vào vùng ảnh chọn
+ Lựa chọn vùng ảnh cần hiệu chỉnh
+ Tạo độ mịn cho vùng ảnh chọn (Select->FeatherSelect->FeatherSelect->FeatherSelect->Feather và nhập độ mịn viền
ảnh)
+ Chọn Image->AdjustImage->AdjustImage->AdjustImage->Adjust cho các phương thức đổ màu như sau:
a/ Levels (CtrlCtrlCtrlCtrl ++++ LLLL) Phương thức đảo theo lớp màu

- ChannelChannelChannelChannel: Lựa chọn kênh màu cần hiệu chỉnh
- InputInputInputInput LevelLevelLevelLevel: Giá trị tổng hợp màu vào
- OutputOutputOutputOutput LevelLevelLevelLevel: Giá trị tổng hợp màu ra
(Lựa chọn Preview để xem kết quả trực tiếp)

b/ AutoAutoAutoAuto LevelsLevelsLevelsLevels (CtrlCtrlCtrlCtrl ++++ ShiftShiftShiftShift ++++ LLLL) Trả lại màu tổng hợp theo mặc định của
chương trình.
c/ CurvesCurvesCurvesCurves (CtrlCtrlCtrlCtrl ++++MMMM) Phương thức đảo theo đồ thị màu

- ChannelChannelChannelChannel: Lựa chọn kênh màu cần hiệu chỉnh
- Bấm kéo chuột vào đường trên đồ thị để tăng cường hoặc giảm bớt
màu tương ứng
- AutoAutoAutoAuto: Trả lại màu tổng hợp theo phương thức mặc định của chương
trình

d/ ColorColorColorColor BalanceBalanceBalanceBalance (CtrlCtrlCtrlCtrl ++++ BBBB) Phương thức cân bằng màu
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* Mỗi màu trên thực tế đều có tối thiểu một màu đối ngược. Do vậy trong
khi hiệu chỉnh màu sắc của ảnh ta có thể vận dụng điều kiện trên để tăng
hoặc giảm cường độ của một màu.

- ColorColorColorColor LevelsLevelsLevelsLevels: Giá trị đối nghịch của mỗi bộ màu (-100(-100(-100(-100 ->->->-> 100100100100)
CyanCyanCyanCyan � RedRedRedRed
MagentaMagentaMagentaMagenta � GreenGreenGreenGreen
YellowYellowYellowYellow � BlueBlueBlueBlue

- ToneToneToneTone BalanceBalanceBalanceBalance: Lựa chọn áp lực sáng tối của hiệu chỉnh
ShadowsShadowsShadowsShadows Tối
MidtonesMidtonesMidtonesMidtones Trung bình
HighLightsHighLightsHighLightsHighLights Sáng

e/ Brightness/Brightness/Brightness/Brightness/ ContrastContrastContrastContrast Hiệu chỉnh độ sáng tối của ảnh
- BrightnessBrightnessBrightnessBrightness: Tăng hoặc giảm độ sáng
- ContrastContrastContrastContrast: Tăng hoặc giảm độ sắc

f/ Hue/Hue/Hue/Hue/ SaturationSaturationSaturationSaturation (CtrlCtrlCtrlCtrl ++++ UUUU) Hiệu chỉnh độ sắc của màu
- HueHueHueHue
- SaturetionSaturetionSaturetionSaturetion: Hiệu chỉnh sắc độ màu
- LightnessLightnessLightnessLightness: Hiệu chỉnh độ sáng của màu

g/ DesaturateDesaturateDesaturateDesaturate (CtrlCtrlCtrlCtrl ++++ ShiftShiftShiftShift ++++ UUUU) Làm giảm bớt sắc độ của màu
h/ ReplaceReplaceReplaceReplace ColorColorColorColor Phương pháp tăng cường thêm màu

- Bấm chuột vào vùng trên ảnh cần hiệu chỉnh màu
- FuzzinessFuzzinessFuzzinessFuzziness: Mở rộng hoặc thu hẹp vùng hiệu chỉnh
- TransformTransformTransformTransform: Bấm kéo chuột vào các nút (tam giác)

i/ SelectiveSelectiveSelectiveSelective ColorColorColorColor Lựa chọn màu cần hiệu chỉnh (Chỉ các màu có trên ảnh
mới có hiệu ứng khi chỉnh)

- ColorColorColorColor: Lựa chọn kênh màu cần hiệu chỉnh
- Nhập giá trị của từng màu kết hợp cho phù hợp với yêu cầu

k/ ChannelChannelChannelChannel MixerMixerMixerMixer Phương pháp tổng hợp kênh màu
- OutputOutputOutputOutput ChannelChannelChannelChannel: Chọn kênh màu ra
- SourceSourceSourceSource ChannelsChannelsChannelsChannels: Thay đổi các giá trị của màu nguồn để tạo hiệu
ứng màu
- ConstantConstantConstantConstant: Hiệu chỉnh hằng số màu (có ảnh hưởng đến màu của ảnh)

m/ InvertInvertInvertInvert (CtrlCtrlCtrlCtrl ++++ IIII) Chuyển sang dạng ảnh âm bản
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n/ VariationsVariationsVariationsVariationsHiệu chỉnh màu bằng phương pháp tổng hợp
- OriginalOriginalOriginalOriginal: ảnh gốc
- CurrentCurrentCurrentCurrent PickPickPickPick: ảnh đang hiệu chỉnh
-More...More...More...More...: Tăng cường màu
- LighterLighterLighterLighter: Tăng sáng
- DarkerDarkerDarkerDarker: Tăng tối
(FineFineFineFine� CoarseCoarseCoarseCoarse áp lực của mỗi lần hiệu chỉnh màu hoặc độ sáng tối)

BBBBààààiiii ttttậậậậpppp
1. Mở FileFileFileFile ảnh đen trắng (giáo viên đề ra) chuyển sang dạng ảnh màu và
lưu với tên Btap31.PSDBtap31.PSDBtap31.PSDBtap31.PSD
2. Mở FileFileFileFile ảnh Btap31.PSDBtap31.PSDBtap31.PSDBtap31.PSD chuyển màu cho từng phần để có được một
bản ảnh màu hoàn thiện
3. Tạo ảnh mới (9x129x129x129x12) và copycopycopycopy một phần của ảnh đên trắng khác (giáo viên
đề ra) sau đó hiệu chỉnh bằng phương pháp tổng hợp màu. Lưu FileFileFileFile ảnh
với tên Btap32.PSDBtap32.PSDBtap32.PSDBtap32.PSD

BBBBààààiiii 4:4:4:4:

LLLLààààmmmm viviviviệệệệcccc vvvvớớớớiiii llllớớớớpppp
* Trong khi hiệu chỉnh ảnh ta có thể lồng ghép hoặc tách các phần ảnh
phức tạp thành từng phần riêng biệt. Mỗi phần ảnh riêng biệt được đặt trên
một lớp trong suốt (phần có ảnh trên lớp sẽ che khuất các phần của lớp
dưới, phần không có ảnh là trong suốt cho phép hiển thị phần ảnh của lớp
dưới)
1. Thao tác cơ bản trên lớp ảnh
Mở FileFileFileFile ảnh
Chọn WindowsWindowsWindowsWindows ->->->-> ShowShowShowShow LayersLayersLayersLayers (hiện hộp thoại liệt kê toàn bộ các lớp có
trong ảnh)
+ Chuyển đến làm việc tại một lớp: Bấm chuột vào lớp cần chuyển đến làm
việc (phía trước của lớp có biểu tượng chchchchổổổổiiii)
+ Bật, tắt lớp ảnh: Bấm chuột vào biểu tượng IndicatesIndicatesIndicatesIndicates LayerLayerLayerLayer VisibilityVisibilityVisibilityVisibility
(hình mắt)
+ Thay đổi trật tự của lớp (trên/dưới): Bấm chuột vào tên lớp ảnh, kéo lên
trên hoặc xuống dưới để thay đổi trật tự
+ Thay đổi thuộc tính chung cho một lớp: Nháy kép chuột vào lớp cần hiệu
chỉnh (hiện hộp thoại)
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- NameNameNameName: Tên của lớp
- OpacityOpacityOpacityOpacity: áp lực sáng tối của lớp
-ModeModeModeMode: Chế độ tổng hợp của lớp với lớp ảnh dưới
- BlendBlendBlendBlend IfIfIfIf: Lựa chọn màu cần hoà trộn
- ThisThisThisThis LayerLayerLayerLayer: Điều chỉnh lớp hiện hành
- UnderlyingUnderlyingUnderlyingUnderlying: Điều chỉnh lớp dưới

Chú ý: Có thể thay đổi áp lực và chế độ tổng hợp của lớp hiện hành bằng
cách chọn trực tiếp giá trị trong hộp thoại LayersLayersLayersLayers
+ Thêm lớp mới: CtrlCtrlCtrlCtrl ++++ ShiftShiftShiftShift ++++ NNNN -> Gõ tên cho lớp (NameNameNameName)
+ Xoá lớp hiện hành: Chọn LayerLayerLayerLayer ->->->-> DeleteDeleteDeleteDelete LayerLayerLayerLayer
+ CopyCopyCopyCopy lớp hiện hành sang một lớp mới: Chọn LayerLayerLayerLayer ->->->-> DuplicateDuplicateDuplicateDuplicate LayerLayerLayerLayer
(hiện hộp thoại)

- AsAsAsAs: Gõ tên cho lớp mới
- DocumentDocumentDocumentDocument: Lựa tên FileFileFileFile ảnh lưu lớp CopyCopyCopyCopy

+ Hợp lớp hiện hành xuống lớp dưới: CtrlCtrlCtrlCtrl ++++ EEEE hoặc CtrlCtrlCtrlCtrl ++++ ShiftShiftShiftShift ++++ EEEE (hợp
toàn bộ các lớp có trong ảnh)
2. Tạo mặt nạ lớp
* Mặt nạ có chức năng che khuất các vùng ảnh lựa chọn và chuyển vùng đó
thành gtrong suốt nhưng thực tế vẫn giữ nguyên bản gốc của ảnh (giúp cho
quá trình lồng ghép ảnh được thuận tiện và chuẩn xác hơn)
Tạo FileFileFileFile ảnh gốc (CtrlCtrlCtrlCtrl ++++ NNNN)
CopyCopyCopyCopy phần ảnh cần lồng ghép từ FileFileFileFile khác vào ảảảảnhnhnhnh ggggốốốốcccc
Chuyển đến làm việc tại lớp ảnh vừa CopyCopyCopyCopy

Lựa chọn vùng ảnh cần tạo mặt nạ (trên lớp ảnh lồng ghép)
ChọnWindows->ShowWindows->ShowWindows->ShowWindows->Show LayerLayerLayerLayer (hiện hộp thoại)

- Bấm chọn biểu tượng AddAddAddAdd LayerLayerLayerLayer MarkMarkMarkMark
- Chọn Windows->ShowWindows->ShowWindows->ShowWindows->Show SwatchessSwatchessSwatchessSwatchess (hiện hộp thoại liệt kê màu) ->

Bấm chọn màu tương ứng (Đen: hiện ảnh & Trắng: ẩn vùng ảnh lồng ghép)
và tô để tăng cường hiệu quả lồng ghép.
Bài tập:
1. Thực hiện thao tác lồng một phần ảnh (phụ) vào một ảnh gốc (yêu cầu
của giáo viên). Sử dụng phương pháp mặt nạ ảnh và hiệu chỉnh cho hợp lý
bằng cách tu sửa mặt nạ, lưu ảnh làm vừa xử lý với tên Btap41.PSDBtap41.PSDBtap41.PSDBtap41.PSD
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2. Kết hợp phương pháp tạo mặt nạ và hiệu chỉnh ảnh để điều chỉnh một
ảnh (giáo viên đề ra)

BBBBààààiiii 5:5:5:5:
HiHiHiHiệệệệuuuu chchchchỉỉỉỉnhnhnhnh kkkkííííchchchch ccccỡỡỡỡ vvvvàààà xoayxoayxoayxoay ảảảảnhnhnhnh

* Trong khi lồng ghép ảnh chúng ta thường phải thay đổi kích cỡ của một
phần ảnh nào đó để có thể phù hợp với
1. Thao tác hiệu chỉnh vùng chọn hoặc lớp hiện hành
+ Bấm chọn lớp ảnh hoặc vùng ảnh trên lớp cần hiệu chỉnh
+ Chọn Edit->TransformEdit->TransformEdit->TransformEdit->Transform sẽ cho các lựa chọn hiệu chỉnh sau:

- ScaleScaleScaleScale Phóng to, thu nhỏ ảnh chọn
- RotateRotateRotateRotate Xoay vùng ảnh chọn
- SkewSkewSkewSkew Kéo xô ảnh
- DistortDistortDistortDistort Bóp méo ảnh
- PerspectivePerspectivePerspectivePerspective Bóp méo ảnh đối xứng
(Sau khi chọn một trong số các chức năng trên, bấm kéo chuột tại

các điểm góc ảnh để hiệu chỉnh cho phù hợp)
- NumericNumericNumericNumeric Hiệu chỉnh kích cỡ và xoay ảnh bằng giá trị thực

(nhập vào giá trị phóng to, thu nhỏ hoặc góc xoay ảnh)
- RotateRotateRotateRotate 1801801801800 Xoay ảnh chọn 1800

- RotateRotateRotateRotate 909090900 CWCWCWCW Xoay ảnh 900 ngược chiều kim đồng hồ
- RotateRotateRotateRotate 909090900 CCWCCWCCWCCW Xoay ảnh 900 xuôi chiều kim đồng hồ
- FlipFlipFlipFlip HorizontalHorizontalHorizontalHorizontal Lật ảnh theo chiều ngang
- FlipFlipFlipFlip VerticalVerticalVerticalVertical Lật ảnh theo chiều dọc

Chú ý: Có thể thực hiện phóng to, thu nhỏ hoặc xoay ảnh bằng cách
gõ tắt Ctrl + T (Xoay hoặc phóng to, thu nhỏ)

2/ Hiệu chỉnh toàn ảnh
+ Chọn Image->RotateImage->RotateImage->RotateImage->Rotate CanvasCanvasCanvasCanvas cho các lựa chọn:

- 1801801801800 Xoay toàn ảnh 1800

- 909090900 CWCWCWCW Xoay toàn ảnh 900 ngược chiều kim đồng hồ
- 909090900 CCWCCWCCWCCW Xoay toàn ảnh 900 xuôi chiều kim đồng hồ
- FlipFlipFlipFlip HorizontalHorizontalHorizontalHorizontal Lật toàn ảnh theo chiều ngang
- ArbitraryArbitraryArbitraryArbitrary Nhập giá trị hiệu chỉnh bằng số thực
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- FlipFlipFlipFlip VerticalVerticalVerticalVertical Lật toàn ảnh theo chiều dọc
Chú ý: Thao tác trên sẽ hiệu chỉnh toàn bộ các lớp có trong ảnh hiện hành
3/ Thay đổi kích cỡ thực của ảnh trước khi in
a. Thực hiện in toàn ảnh
+ Mở ảnh cần In
+ Chọn Image->ImageImage->ImageImage->ImageImage->Image sidesidesideside (hiện hộp thoại)

- Pixel Dimension: Khoảng cách thực của ảnh theo Widthvà Height
- Print side: Kích cỡ thực của ảnh (người sử dụng được phép thay đổi)
- Resolution: Độ phân giải của ảnh

Chú ý: Khi thay đổi kích cỡ của ảnh trong hộp Print side
- Theo đúng tỷ lệ: Lựa chọn Constrain Propotions
- Kích cỡ tự do: Huỷ bỏ lựa chọn Constrain Propotions

b. Chia ảnh thành nhiều phần nhỏ
+ Mở ảnh gốc
+ Chọn Image->Canvas Side (hiện hộp thoại)

- Anchor: Bấm chọn góc cạnh cần lấy (thể hiện bằng hộp phân chia)
- Width: Nhập chiều rộng của khung
- Height: Nhập chiều cao của khung
Bấm chọn OK (thu được một ảnh mới có kích thước lựa chọn và vị

trí ứng với xác định trong Anchor)
BBBBààààiiii ttttậậậậpppp
1.
2.
3.

BBBBààààiiii 6:6:6:6:
LLLLààààmmmm viviviviệệệệcccc vvvvớớớớiiii kkkkêêêênhnhnhnh mmmmààààuuuu
* Thông thường mỗi ảnh màu được tổng hợp bởi tập hợp một số màu chuẩn

- Grayscale: Tập bởi 2 màu đen và trắng
- RGB: Tập hợp bởi 3 màu RGB (tương ứng với 3 kênh màu chuẩn)
- CMYK: Tập hợp bởi 4 màu (tương ứng với 4 kênh màu chuẩn)
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- Multiple channel: Chế độ ảnh đa kênh mầu (cho phép người sử
dụng tạo thêm một số không giới hạn kênh màu mới)
* Ta có thể sử dụng phương thức tăng hoặc giảm kênh màu đồng thời hiệu
chỉnh chi tiết từng kênh để có được một ảnh màu chuẩn (có thể dùng
phương pháp này để phục chế màu ảnh)
1/ Thao tác cơ bản trên kênh màu
Mở File ảnh gốc
Chọn Windows->Show Channel (hiện hộp thoại Channel liệt kê toàn bộ
các kênh màu có trong ảnh)
+ Bật hoặc tắt một kênh màu

Bấm chuột vào biểu tượng Indicates Channel Visibility (biểu tượng
mắt)

+ Thêm một kênh màu mới (áp dụng cho toàn ảnh)
Bấm chọn Create New Channel trên hộp Channel

+ Loại bỏ một kênh màu
Bấm phải chuột vào kênh màu cần loại bỏ và chọn Delete Channel

+ Copy kênh màu
Bấm phải chuột vào kênh màu cần Copy, chọn Duplicate Channel

(hiện hộp thoại)
- As Gõ vào tên kênh mới
- Document Chọn File lưu trữ kênh (thường đặt trực

tiếp trên File hiện hành)
Bấm chọn OK

+ Đặt lại thuộc tính cho một kênh
Nháy kép chuột vào kênh màu cần hiệu chỉnh, xuất hiện hộp thoại

cho các hiệu chỉnh chi tiết:
- Name Tên của kênh hiện hành
- Color Indicate Lựa chọn hiệu ứng màu của kênh đối với

toàn ảnh
- Color Bấm chọn màu và thay đổi áp lực của màu

trên kênh (OpacityOpacityOpacityOpacity)
Chú ý:

* Trong phần Color Indicate cho ba lựa chọn
- Masked Areas áp dụng kênh như một vùng chọn ảnh
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- Selected Areas Chỉ áp dụng cho một vùng chọn trên kênh
mới tạo

- Spot Color áp dụng hiệu chỉnh màu cho toàn ảnh
(không có khả năng phục hồi phương thức khác)

* Khi cần hiệu chỉnh màu cho ảnh bằng phương pháp hiệu chỉnh
kênh ta nên lựa chọn trước vùng ảnh và lựa chọn Selected Areas
(ChannelChannelChannelChannel OptionOptionOptionOption)

2/ Tạo kênh màu áp dụng cho một vùng ảnh
a. Tạo kênh trên vùng chọn ảnh
+ Lựa chọn vùng ảnh cần hiệu chỉnh màu
+ Bấm chọn Save Selection As Channel (trong hộp Channel)
+ Nháy kép chuột vào kênh màu vừa tạo:

- Channel Gõ vào tên cho kênh
- Color Indicates Lựa chọn Selected Areas
- Color Lựa chọn màu và thay đổi lại áp lực (Opacity)

b. Chuyển kênh màu thành vùng chọn:
+ Bấm chọn kênh màu tương ứng
+ Bấm chọn biểu tượng Load Channel As A Selection (ta thu được một
biên chọn ứng với áp dụng màu của kênh)
Ghi chú: Ngoài phương thức đổ màu cho ảnh đã học ở phần trước, ta có
thể áp dụng phương thức thêm bớt và hiệu chỉnh kênh màu để có được ảnh
hiệu chỉnh màu hoàn thiện.
BBBBààààiiii ttttậậậậpppp

1.
2.
3.

BBBBààààiiii 7:7:7:7:
TTTTạạạạoooo chchchchữữữữ trongtrongtrongtrong photoshopphotoshopphotoshopphotoshop

1. Sử dụng công cụ tạo chữ
a. Tạo chữ trên một lớp mới
+ Bấm chọn công cụ 2.7.1 (TypeTypeTypeType tooltooltooltool ---- chữ ngang) hoặc 2.7.3 (VerticalVerticalVerticalVertical
typetypetypetype tooltooltooltool ---- chữ dọc)
+ Bấm chuột vào ảnh (vị trí bất kỳ) xuất hiện hộp thoại TypeTypeTypeType tooltooltooltool
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- FontFontFontFont Chọn Font và kiểu chữ
- SizeSizeSizeSize Kích cỡ chữ
- KerningKerningKerningKerning Độ kéo dãn chữ
- LeadingLeadingLeadingLeading
- ColorColorColorColor Chọn màu chữ
- Hộp thoại cho phép gõ vào nội dung chữ -> Bấm chọn OK

* Thao tác hiệu chỉnh
+ Dịch chuyển chữ: Bấm chọn công cụ 2.1 (MoveMoveMoveMove tooltooltooltool) -> bấm kéo

chuột để dịch chuyển chữ
+ Thay đổi lại nội dung và thuộc tính chữ: Hiện hộp thoại Layer ->

nháy kép chuột vào tên của lớp chữ cần sửa (hiện hộp thoại Type tool -
hiệu chỉnh lại cho phù hợp -> OK)
b. Tạo biên chọn dạng chữ trên lớp ảnh hiện hành
+ Chuyển đến lớp ảnh cần tạo biên chữ
+ Chọn công cụ 2.7.2 (TypeTypeTypeType maskmaskmaskmask tooltooltooltool ---- biên chữ ngang) hoặc 2.7.4
(VerticalVerticalVerticalVertical typetypetypetype maskmaskmaskmask tooltooltooltool ---- biên chữ dọc)
+ Bấm chuột vào ảnh (vị trí gõ chữ) xuất hiện hộp thoại TypeTypeTypeType tooltooltooltool

- FontFontFontFont Chọn FontFontFontFont và kiểu chữ
- SizeSizeSizeSize Kích cỡ chữ
- KerningKerningKerningKerning Độ kéo dãn chữ
- LeadingLeadingLeadingLeading Dịch chuyển so với Base line
- TrackingTrackingTrackingTracking Co dãn ký tự
- Hộp thoại cho phép gõ vào nội dung chữ -> Bấm chọn OKOKOKOK (thu

được 1 biên chọn chữ tương ứng trên lớp hiện hành)
**** ThaoThaoThaoThao ttttáááácccc hihihihiệệệệuuuu chchchchỉỉỉỉnhnhnhnh

- Dịch chuyển biên chọn chữ: Lựa công cụ chọn vùng ảnh, bấm kéo
chuột vào biên chữ để chuyển đến vị trí mới
- Phóng to, thu nhỏ biên chọn chữ: Chọn Select->TransformSelect->TransformSelect->TransformSelect->Transform
SelectionSelectionSelectionSelection -> bấm kéo chuột tạo các góc để phóng to, thu nhỏ và xoay
cho phù hợp

Chú ý: Các thao tác làm việc với biên chọn chữ hoàn toàn giống như là
việc với các vùng chọn thông thường khác
2/ Các hiệu ứng đặc biệt đối với chữ
a. Chữ tạo trực tiếp trên lớp mới
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**** TTTTạạạạoooo chchchchữữữữ bbbbóóóóngngngng bbbbằằằằngngngng taytaytaytay
+ Gõ chữ trực tiếp trên lớp mới (Công cụ 2.7.1 hoặc 2.7.3)
+ Copy lớp chữ vừa tạo thành một lớp mới (Phần học của bài 4)
+ Thay đổi màu sắc và vị trí của cả hai lớp chữ vừa tạo để nhận được
kết quả bóng đổ

Chú ý: Có thể dùng phương pháp hiệu chỉnh (Kéo xô, xoay, lật lớp chữ
dưới) để tạo các hiệu ứng khác
**** TTTTạạạạoooo hihihihiệệệệuuuu ứứứứngngngng bbbbằằằằngngngng ccccôôôôngngngng ccccụụụụ ccccóóóó ssssẵẵẵẵnnnn
+ Gõ chữ trực tiếp trên lớp mới (Công cụ 2.7.1 hoặc 2.7.3)
+ Chọn LayerLayerLayerLayer ->->->-> EffectsEffectsEffectsEffects (cho các lựa chọn sau)

- DropDropDropDrop ShadowsShadowsShadowsShadows Hiệu ứng bóng đổ
->ModeModeModeMode Phương thức kết hợp bóng và chữ
-> OpacityOpacityOpacityOpacity áp lực sáng tối của bóng
-> AngleAngleAngleAngle Góc chiếu sáng
-> DistanceDistanceDistanceDistance Khoảng cách của bóng đối với chữ
-> BlurBlurBlurBlur Độ nhoè của bóng
-> IntentsityIntentsityIntentsityIntentsityáp lực sáng tối của bóng

- InnerInnerInnerInner ShadowsShadowsShadowsShadows Hiệu ứng sáng miền trong (dạng chữ nổi)
->ModeModeModeMode Phương thức kết hợp bóng và chữ
-> OpacityOpacityOpacityOpacity áp lực sáng tối của bóng
-> AngleAngleAngleAngle Góc chiếu sáng
-> DistanceDistanceDistanceDistance Khoảng cách của bóng đối với chữ
-> BlurBlurBlurBlur Độ nhoè của bóng
-> IntentsityIntentsityIntentsityIntentsityáp lực sáng tối của bóng

- OuterOuterOuterOuter GlowGlowGlowGlow Hiệu ứng viền ngoài
->ModeModeModeMode Phương thức kết hợp bóng và chữ
-> OpacityOpacityOpacityOpacity áp lực sáng tối của bóng
-> BlurBlurBlurBlur Độ nhoè của bóng
-> IntentsityIntentsityIntentsityIntentsityáp lực sáng tối của bóng

- InnerInnerInnerInner GlowGlowGlowGlow Hiệu ứng viền trong
->ModeModeModeMode Phương thức kết hợp bóng và chữ
-> OpacityOpacityOpacityOpacity áp lực sáng tối của bóng
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-> BlurBlurBlurBlur Độ nhoè của bóng
-> IntentsityIntentsityIntentsityIntentsityáp lực sáng tối của bóng
-> Lựa chọn CenterCenterCenterCenter (hướng vào tâm) hoặc EdgeEdgeEdgeEdge (áp dụng
ngoài viền)

- BevelBevelBevelBevel AndAndAndAnd EmbossEmbossEmbossEmboss Nổi viền bao quanh hoặc chữ nổi
-> HighlightHighlightHighlightHighlight Sắc độ của miền sáng

.ModeModeModeMode Phương thức kết hợp

. OpacityOpacityOpacityOpacity áp lực của miền sáng
-> ShadowsShadowsShadowsShadows Sắc độ của miền tối

.ModeModeModeMode Phương thức kết hợp

. OpacityOpacityOpacityOpacity áp lực của miền tối
-> StyleStyleStyleStyle Lựa chọn kiểu hiệu ứng

. OuterOuterOuterOuter BevelBevelBevelBevel Nổi toả đều ra ngoài

. InnerInnerInnerInner BevelBevelBevelBevel Nổi tròn cuấn vào trong

. EmbossEmbossEmbossEmboss Nổi đều vào trong và ra ngoài

. PillowPillowPillowPillow EmbossEmbossEmbossEmboss Kết hợp nổi và chìm chữ trong ảnh
-> AngleAngleAngleAngle Góc chiếu sáng
-> DepthDepthDepthDepth Sắc độ của hiệu ứng
-> BlurBlurBlurBlur Độ nhoè của hiệu ứng
-> UpUpUpUp (hướng xuống dưới) - DownDownDownDown (hướng lên trên)

Chú ý: Khi chọn một trong số các hiệu ứng trên, tại hộp thoại tương ứng
phải bấm chọn ApplyApplyApplyApply để chấp nhận kết quả của hiệu ứng
b. Sử dụng biên chữ tạo hiệu ứng (chữ chìm trong ảnh)
+ Lựa chọn lớp ảnh cần tạo hiệu ứng
+ Tạo biên chữ theo chiều ngang (C.cụ 2.7.2) hoặc dọc (C.cụ 2.7.4)
+ Lưu biên chữ vào máy với tên đại diện bất kỳ (áp dụng bài 2)
+ Xoá vùng ảnh nằm trong biên chọn chữ (CtrlCtrlCtrlCtrl ++++ XXXX)
+ Lấy lại vùng biên chọn đã lưu trước đó (áp dụng bài 2)
+ Chọn SelectSelectSelectSelect ->->->-> FeatherFeatherFeatherFeather (Ctrl + Alt + D) và nhập vào giá trị độ mịn ảnh
từ 3->5 (áp dụng bài 2)
+ Dùng công cụ tô màu (áp dụng bài 1) và lựa chọn màu tô sao cho đối
nghịch với màu của ảnh trên lớp hiện hành để tạo hiệu ứng sáng ngoài biên
chọn, Gõ CtrlCtrlCtrlCtrl ++++ VVVV (dán ảnh đã xoá trước đó - Tạo ra một lớp mới) -> Gõ
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CtrlCtrlCtrlCtrl ++++ DDDD (xoá biên chọn) -> Dùng công cụ 2.1 để dịch chuyển lớp ảnh chữ
vừa dán (thu được hiệu ứng chữ chình trong ảnh)
BBBBààààiiii ttttậậậậpppp
1.
2.
3.
4.

BBBBààààiiii 8:8:8:8:

BBBBộộộộ llllọọọọcccc ảảảảnhnhnhnh ccccủủủủaaaa photoshopphotoshopphotoshopphotoshop
1. Bộ lọc mịn ảnh
+ Lựa chọn lớp ảnh cần làm mịn (có thể lựa chọn chi tiết một vùng trên lớp
ảnh)
+ Chọn Filter->NoiseFilter->NoiseFilter->NoiseFilter->Noise (có các lựa chọn hiệu ứng)

* AddAddAddAdd NoiseNoiseNoiseNoise Tăng cường độ sạn của ảnh
- AmountAmountAmountAmount Độ dày của sạn ảnh
- UniformUniformUniformUniform Theo khuân mẫu chuẩn (độ sạn đồng đều)
- GaussianGaussianGaussianGaussian Độ sạn không đồng đều về sắc độ và độ nét
- Lựa chọn MonochromaticMonochromaticMonochromaticMonochromatic làm cho các hạt sạn trở thành đơn
sắc

* DespeckleDespeckleDespeckleDespeckle Tăng cường độ mịn của ảnh
* DustDustDustDust &&&& ScratchesScratchesScratchesScratches Hiệu chỉnh các hiệu ứng mịn và sạn

của ảnh
- RadiusRadiusRadiusRadius Bán kính của điểm ảnh
- ThresholdThresholdThresholdThreshold Phân lớp áp lực

(nên kết hợp việc thay đổi hai giá trị trên để tăng cường hiệu ứng
mịn và sạn ảnh)

*MedianMedianMedianMedian Tăng cường độ mịn của ảnh bằng cách tăng giá trị
Radius (bán kính điểm màu ảnh)

2. Bộ lọc làm nhoè ảnh
+ Lựa chọn lớp ảnh cần tạo hiệu ứng nhoè
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+ Chọn FilterFilterFilterFilter ->->->-> BlurBlurBlurBlur (cho các lựa chọn sau)
* BlurBlurBlurBlur Làm nhoè ảnh
* BlurBlurBlurBlur moremoremoremore Tăng thêm độ nhoè
* GaussianGaussianGaussianGaussian blurblurblurblur Làm nhoè băng phương pháp tăng độ lớn của

điểm ảnh (thay đổi giá trị Radius)
*MotionMotionMotionMotion blurblurblurblur Làm nhoè theo phương pháp điểm ảnh và chỉ thị

hướng nhoè
+ AngleAngleAngleAngle Góc hướng nhoè
+ DistanceDistanceDistanceDistance áp lực nhoè

* RadialRadialRadialRadial BlurBlurBlurBlur Làm nhoè theo phương pháp xoáy
+ AmountAmountAmountAmount áp lực của xoáy
+ BlurBlurBlurBlur centercentercentercenter Bấm chuột vào vị trí bất kỳ làm tâm xoáy
+ BlurBlurBlurBlur MethodMethodMethodMethod Phương thức xoáy (Spin <=> Xoáy tròn;

Zoom <=> Xoáy theo tâm)
+ QualityQualityQualityQuality Chất lượng xoáy

- DraftDraftDraftDraft Yếu
- GoodGoodGoodGood Trung bình
- BestBestBestBest Mạnh

* SmartSmartSmartSmart blurblurblurblur Làm nhoè tổng hợp
+ RadiusRadiusRadiusRadius Thay đổi bán kính của điểm ảnh
+ ThresholdThresholdThresholdThreshold áp lực của hiệu ứng (phụ thuộc vào giá trị

Radius)
+ QualityQualityQualityQuality Lựa chọn hiệu quả của hiệu ứng
+ModeModeModeMode Phương thức tổng hợp

3/ Bộ lọc tổng hợp
+ Lựa chọn vùng ảnh cần hiệu chỉnh
+ Chọn Filter->DistortFilter->DistortFilter->DistortFilter->Distort (cho các lựa chọn)

• DiffuseDiffuseDiffuseDiffuse Glow...Glow...Glow...Glow... Tạo các hạt sạn ảnh
+ GraininessGraininessGraininessGraininess Mật độ hạt sạn
+ GlowGlowGlowGlow AmountAmountAmountAmount Thay đổi độ sáng tối chung của toàn ảnh
+ ClearClearClearClear AmountAmountAmountAmount Làm giảm hoặc tăng áp lực của giá trị

GlowGlowGlowGlow AmountAmountAmountAmount

• Glass...Glass...Glass...Glass... Hiệu ứng lồng kính
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+ DistortionDistortionDistortionDistortion áp lực của hiệu ứng
+ SmoothnessSmoothnessSmoothnessSmoothness Độ mịn của hiệu ứng
+ TextureTextureTextureTexture Chọn vật liệu của hiệu ứng
+ ScalingScalingScalingScaling Độ phóng to, thu nhỏ

• OceanOceanOceanOcean Ripple..Ripple..Ripple..Ripple.. Hiệu ứng không gian nước
+ RippleRippleRippleRipple sizesizesizesize Độ lớn của các gợn sóng
+ RippleRippleRippleRipple MagnitudeMagnitudeMagnitudeMagnitude áp lực của hiệu ứng

• Pinch...Pinch...Pinch...Pinch... Hiệu ứng lồi và lõm cho vùng ảnh
+ AmountAmountAmountAmount Chuyển hiệu ứng từ lồi sang lõm

• PolarPolarPolarPolar Coordinates...Coordinates...Coordinates...Coordinates... Xoắn tâm
+ RectangularRectangularRectangularRectangular totototo polarpolarpolarpolar Xoắn từ tâm
+ PolarPolarPolarPolar totototo RectangularRectangularRectangularRectangular Xoắn tròn

• Ripple...Ripple...Ripple...Ripple... Hiệu ứng gợn sóng
+ AmountAmountAmountAmount áp lực của gợn sóng
+ SizeSizeSizeSize Chọn kích cỡ

• Shear...Shear...Shear...Shear... Uấn ảnh tự do
+WrapWrapWrapWrap AroundAroundAroundAround Tô kín/ RepeatRepeatRepeatRepeat EdgeEdgeEdgeEdge PixelsPixelsPixelsPixels Giữ

nguyên khổ ảnh
+ Bấm kéo chuột vào đường trên đồ thị để kéo ảnh

• Spherize...Spherize...Spherize...Spherize... Hiệu ứng lồi, lõm của ảnh
+ AmountAmountAmountAmount Chuyển từ lồi sang lõm
+ModeModeModeMode Lựa chọn hướng của hiệu ứng

• Twirl...Twirl...Twirl...Twirl... Hiệu ứng xoắn ảnh
+ AngleAngleAngleAngle Thay đổi áp lực xoắn bằng góc xoắn

• Wave...Wave...Wave...Wave... Hiệu ứng sóng từ
+ NumberNumberNumberNumber ofofofof GeneratorsGeneratorsGeneratorsGeneratorsSố lượng cuận sóng
+WavelengthWavelengthWavelengthWavelength Độ dài áp lực sóng
+ AmplitudeAmplitudeAmplitudeAmplitude Độ trơn của sóng
+ ScaleScaleScaleScale Tỷ lệ phóng của sóng theo chiều

ngang và dọc

• ZigZagZigZagZigZagZigZag Tạo các đường ZigzagZigzagZigzagZigzag
+ AmountAmountAmountAmount áp lực của đường ZigzagZigzagZigzagZigzag
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+ RidgesRidgesRidgesRidges Tăng cường áp lực bằng việc thêm một số
đường ZigzagZigzagZigzagZigzag vào ảnh
4/ Hiệu ứng tô, trát ảnh
+ Lựa chọn vùng ảnh cần tạo hiệu ứng
+ Chọn FilterFilterFilterFilter ->->->-> RenderRenderRenderRender

• 3D3D3D3D Transform...Transform...Transform...Transform... Hiệu ứng khối không gian
(chỉ dẫn trực tiếp)

• LensLensLensLens Flare...Flare...Flare...Flare... Hiệu ứng đèn chiếu
+ BrightnessBrightnessBrightnessBrightness Độ sáng tối của đèn
+ FlareFlareFlareFlare CenterCenterCenterCenter Vị trí tâm của đèn chiếu
+ LensLensLensLens TypeTypeTypeType Lựa chọn kiểu đèn

• LightingLightingLightingLighting Effects...Effects...Effects...Effects... Hiệu ứng đèn trường
+ StyleStyleStyleStyle Chọn thể loại đèn trường
+ LightLightLightLight StyleStyleStyleStyle Chọn kiểu đèn (trước đó phải bấm chọn

đèn thể hiện trong hộp LightingLightingLightingLighting EffectsEffectsEffectsEffects)
+ Thay đổi các giá trị về áp lực của đèn và màu sắc cho phù

hợp với yêu cầu của ảnh

BBBBààààiiii 9:9:9:9:
BBBBộộộộ llllọọọọcccc ảảảảnhnhnhnh ccccủủủủaaaa photoshopphotoshopphotoshopphotoshop
((((titititiếếếếpppp theotheotheotheo))))
1. Các hiệu ứng
+ Lựa chọn vùng ảnh cần tạo hiệu ứng
+ Chọn FilterFilterFilterFilter ->->->-> StylizeStylizeStylizeStylize (cho các lựa chọn)

• Diffuse...Diffuse...Diffuse...Diffuse... Làm nhoè phân vạch màu của ảnh (thêm các điểm
ảnh vào phân vạch màu)

+ NomalNomalNomalNomal Trung bình
+ DarkenDarkenDarkenDarken OnlyOnlyOnlyOnly Tăng tối
+ LightenLightenLightenLighten OnlyOnlyOnlyOnly Tăng sáng

• Emboss...Emboss...Emboss...Emboss... Hiệu ứng trạm khắc của ảnh
+ AngleAngleAngleAngle Góc xây dựng hiệu ứng
+ HeightHeightHeightHeight Độ cao
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+ AmountAmountAmountAmount áp lực sáng tối của ảnh

• Extrude...Extrude...Extrude...Extrude... Hiệu ứng khối cho ảnh
+ TypeTypeTypeType Kiểu khối (BlocksBlocksBlocksBlocks <=> Khối vuông; PyramidsPyramidsPyramidsPyramids

<=> Khối chóp)
+ SizeSizeSizeSize Kích cỡ của khối
+ DepthDepthDepthDepth Độ sâu của khối
+ Lựa chọn SolidSolidSolidSolid FrontFrontFrontFront FacesFacesFacesFaces sẽ tô toàn bộ bề mặt của khối

• FindFindFindFind Edges...Edges...Edges...Edges... Chuyển ảnh chụp sang dạng đường nét vẽ sáng

• GlowingGlowingGlowingGlowing Edges...Edges...Edges...Edges... Chuyển ảnh chụp sang dạng đường nét vẽ
tối

+ EdgeEdgeEdgeEdge WidthWidthWidthWidth Độ dày của đường nét
+ EdgeEdgeEdgeEdge BrightnessBrightnessBrightnessBrightnessĐộ sáng của đường nét
+ SmoodnessSmoodnessSmoodnessSmoodness Độ mịn của đường nét

• Tiles...Tiles...Tiles...Tiles... Chia ảnh thành các khung ảnh nhỏ
+ NumberNumberNumberNumber ofofofof TilesTilesTilesTiles Số lượng ô
+MaximumMaximumMaximumMaximumOffsetOffsetOffsetOffset Số đối tượng tạo thêm
+ Lựa chọn InverseInverseInverseInverse ImageImageImageImage để tô viên của các khung

• TraceTraceTraceTrace Contour...Contour...Contour...Contour... Chuyển ảnh sang dạng đường nét
+ LevelLevelLevelLevel Mức độ chuyển
+ EdgeEdgeEdgeEdge Hướng chuyển (UppeUppeUppeUpper Lên trên//// LowerLowerLowerLower Xuống

dưới)
• Wind...Wind...Wind...Wind... Hiệu ứng gió cuấn

+MenthodMenthodMenthodMenthod Phương thức
-WindWindWindWind Nhẹ
- BlastBlastBlastBlast Trung bình
- StaggerStaggerStaggerStagger Mạnh

+ DirectionDirectionDirectionDirection Hướng gió
- FromFromFromFrom thethethethe LeftLeftLeftLeft Từ bên trái
- FromFromFromFrom thethethethe RightRightRightRight Từ bên phải

2. Các hiệu ứng về chìm và nổi của ảnh
+ Lựa chọn vùng ảnh cần tạo hiệu ứng
+ Chọn FilterFilterFilterFilter ->->->-> TextureTextureTextureTexture cho các lựa chọn
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• Craquelure...Craquelure...Craquelure...Craquelure... Tạo các hằn khối
+ CrackCrackCrackCrack SpacingSpacingSpacingSpacing Độ rộng của các đường phân vạch
+ CrackCrackCrackCrack DepthDepthDepthDepth Độ sâu của các đường phân vạch
+ CrackCrackCrackCrack BrightnessBrightnessBrightnessBrightness Độ sáng tối của các đường

phân vạch

• Grain...Grain...Grain...Grain... Tạo các hạt sạn ảnh
+ IntensityIntensityIntensityIntensity Độ sắc của sạn
+ ContrastContrastContrastContrast Độ sáng tối của màu ảnh

• MosaicMosaicMosaicMosaic Tiles...Tiles...Tiles...Tiles... Tạo các ô khối nổi
+ TileTileTileTile SizeSizeSizeSize kích cỡ của khối
+ GroutGroutGroutGrout WidthWidthWidthWidth Độ rộng của các vùng chìm
+ LightenLightenLightenLighten GrountGrountGrountGrount Độ sáng của các vùng chìm

• Patchwork...Patchwork...Patchwork...Patchwork... Tạo khối không gian
+ SquareSquareSquareSquare SizeSizeSizeSize Kích cỡ của khối
+ ReliefReliefReliefRelief Khoảng phân cách ngang của các khối

• StainedStainedStainedStained Glass...Glass...Glass...Glass...Tạo các mạng lưới
+ CellCellCellCell sizesizesizesize Kích cỡ của mạng lưới
+ BorderBorderBorderBorder ThichnessThichnessThichnessThichness Độ dày của đường viền
+ LightLightLightLight IntensityIntensityIntensityIntensity Độ sắc của viền

• Texturizer...Texturizer...Texturizer...Texturizer... Hiệu ứng vằn
+ TextureTextureTextureTexture Lựa chọn kiểu hiệu ứng
+ ScalingScalingScalingScaling Giá trị phóng
+ ReliefReliefReliefRelief áp lực sáng tối
+ LightLightLightLight DirectionDirectionDirectionDirection Vị trí đèn chiếu của hiệu ứng

3. Bộ lọc hiệu ứng vẽ
+ Lựa chọn vùng ảnh cần tạo hiệu ứng
+ Chọn FilterFilterFilterFilter ->->->-> BrushBrushBrushBrush StrokesStrokesStrokesStrokes

• AccentedAccentedAccentedAccented EdgesEdgesEdgesEdges Chuyển sảng sang thể hiện dạng nét vẽ
+ EdgeEdgeEdgeEdge WidthWidthWidthWidth Độ dày của nét
+ EdgeEdgeEdgeEdge BrightnessBrightnessBrightnessBrightnessĐộ sáng tối
+ SmoothnessSmoothnessSmoothnessSmoothness Độ mịn của đường viền
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• AngleAngleAngleAngle StrokesStrokesStrokesStrokes Hiệu ứng cuấn nét vẽ
+ DirectionDirectionDirectionDirection BalanceBalanceBalanceBalance Cân bằng hướng cuấn
+ StrokeStrokeStrokeStroke LengthLengthLengthLength Độ dài của nét chổi quét
+ SharpnessSharpnessSharpnessSharpness áp lực thể hiện của chổi quét

• DarkDarkDarkDark StrokesStrokesStrokesStrokes Chuyển sang hiệu ứng tối
+ BalanceBalanceBalanceBalance Giá trị cân bằng
+ BlackBlackBlackBlack IntensityIntensityIntensityIntensity Tăng giá trị tối
+WhiteWhiteWhiteWhite IntensityIntensityIntensityIntensity Tăng giá trị sáng

• InkInkInkInk OutLinesOutLinesOutLinesOutLines Tạo hiệu ứng mốc ảnh
+ StrokeStrokeStrokeStroke LengthLengthLengthLength Độ dài của áp lực
+ DarkDarkDarkDark IntensityIntensityIntensityIntensity Tăng giá trị tối
+ LightLightLightLight IntensityIntensityIntensityIntensity Tăng giá trị sáng

• SpatterSpatterSpatterSpatter Hiệu ứng viền màu
+ SpraySpraySpraySpray RadiusRadiusRadiusRadius Bán kính của các nét
+ SmoothnessSmoothnessSmoothnessSmoothness Độ mịn của nét

Chú ý: Các hiệu ứng còn lại trong lựa chọn FilterFilterFilterFilter học viên tự tìm
hiểu dựa theo vốn kiến thức đã học trong phần bbbbààààiiii 8888 và bbbbààààiiii 9999.

BBBBààààiiii 9:9:9:9:
ChChChChọọọọnnnn vvvvùùùùngngngng ảảảảnhnhnhnh bbbbằằằằngngngng đườđườđườđườngngngng ddddẫẫẫẫnnnn

Trong khi chọn ảnh nếu dùng các công cụ và chức năng đã học ở
các phần trước thì thao tác chọn chỉ là tương đối và đòi hỏi thời gian nhiều
cho thao tác lựa chọn.

Bằng phương pháp đường dẫn ta có thể chọn tương đối một vùng
ảnh sau đó sử dụng các công cụ hiệu chỉnh biên đường dẫn để có được một
vùng chọn ảnh tuyệt đối chính xác.
1/ Các thao tác tạo đường dẫn
a. Sử dụng các công cụ vẽ đường dẫn
Lựa chọn công cụ 1.7 (P) sẽ có các chức năng tạo đường dẫn như sau:

1.7.1 PenPenPenPen ToolToolToolTool Tạo đường dẫn bằng cách chọn liên
tiếp các điểm (có thể bấm kéo chuột tại mỗi điểm chọn để uấn đường
cong vừa tạo)
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1.7.2MagneticMagneticMagneticMagnetic PenPenPenPen ToolToolToolTool Tạo đường dẫn bằng cách bấm kéo
chuột đi qua phân vạch màu của ảnh (sẽ tạo được một đường dẫn đi
qua phân vạch màu đó)
1.7.3 FreeFormFreeFormFreeFormFreeForm PenPenPenPen ToolToolToolTool Tạo đường dẫn bằng cách bấm kéo
chuột để vẽ đường tự do

Chú ý: Khi vẽ đường dẫn cần phải tạo khép kín để có khả năng chuyển
thành biên chọn ảnh
b. Chuyển biên chọn thành một đường dẫn
+ Lựa chọn vùng ảnh cần hiệu chỉnh (có thể là tương đối)
+ Chọn WindowsWindowsWindowsWindows ->->->-> ShowShowShowShow PathsPathsPathsPaths (hiện hộp thoại PathsPathsPathsPaths) -> Bấm chuột vào
nút MakesMakesMakesMakes WorkWorkWorkWork PathPathPathPath FromFromFromFrom SelectionSelectionSelectionSelection (nút số 4 trong hộp PathPathPathPath) -> Biên
chọn ảnh sẽ chuyển sang dang đường dẫn.
2/ Làm việc với đường dẫn
a. Hiệu chỉnh độ bám sát đường dẫn vào vùng ảnh chọn
+ Tạo đường dẫn tương đối đi theo viền ảnh chọn
+ Chọn công cụ 1.7 (PPPP) có các lựa chọn hiệu chỉnh sau:

1.7.4 AddAddAddAdd AnchorAnchorAnchorAnchor PointPointPointPoint ToolToolToolTool (++++) Thêm một số đỉnh vào đường
dẫn (bấm chuột vào vị trí trên đường dẫn cần thêm đỉnh)
* Nếu đưa con trỏ đến đỉnh nào đó thì ta có thể dịch chuyển vị trí
đỉnh đó hoặc bấm kéo chuột vào tay vịn để uấn cong đường dẫn.
1.7.5 DeleteDeleteDeleteDelete AnchorAnchorAnchorAnchor PointPointPointPoint ToolToolToolTool (----) Xoá bớt một số đỉnh trên
đường dẫn (bấm chuột vào đỉnh trên đường dẫn cần loại bỏ)
1.7.6 DirectDirectDirectDirect SelectionSelectionSelectionSelection ToolToolToolTool (AAAA) Hiệu chỉnh đỉnh (bấm kéo
chuột tại một đỉnh để dịch chuyển hoặc bấm kéo chuột tại tay vị của
điểm đó để uấn cong)
1.7.7 ConvertConvertConvertConvert PointPointPointPoint ToolToolToolTool Thiết lập lại tay vịn của một
đỉnh bất kỳ (bấm kéo chuột tại điểm đỉnh -> tạo lại hai tay vịn đều
tại đỉnh lựa chọn)

b. Chuyển biên chọn sang biên chọn ảnh
+ Hiệu chỉnh đường dẫn bám sát vùng ảnh cần lựa chọn (bằng các thao tác
ở phần trên)
+ Chọn WindowWindowWindowWindow ->->->-> ShowShowShowShow PathPathPathPath (hiện hộp PathPathPathPath) -> Bấm chọn tên đường
dẫn cần chuyển trong hộp Path
+ Bấm chuột vào nút LoadLoadLoadLoad PathPathPathPath asasasas aaaa SelectionSelectionSelectionSelection (nút số 3 trong hộp PathPathPathPath) -
> Tạo được biên chọn ảnh bám sát đường dẫn.
c. Các thao tác lưu trữ và tô đường dẫn
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+ Tạo đường dẫn
+ ChọnWindowWindowWindowWindow ->->->-> ShowShowShowShow PathPathPathPath (hiện hộp thoại PathPathPathPath)

- Tô màu hiện hành vào vùng nền đường dẫn: Bấm chọn nút FillsFillsFillsFills
pathpathpathpath withwithwithwith foregroundforegroundforegroundforeground colorcolorcolorcolor (nút số 1)

- Tạo nét viền của biên chọn bằng màu hiện hành: Bấm chọn nút
StrokesStrokesStrokesStrokes pathpathpathpath withwithwithwith foregroundforegroundforegroundforeground colorcolorcolorcolor (nút số 2)

- Lưu biên chọn với một tên: Bấm chuột vào nút (� ) trong hộp
Path (hiệnMenuMenuMenuMenu lựa chọn) -> Chọn SaveSaveSaveSave PathPathPathPath -> Gõ tên -> OKOKOKOK

- Tạo biên chọn mới: Bấm chọn nút CreatesCreatesCreatesCreates newnewnewnew pathpathpathpath (nút số 5
trong hộp PathPathPathPath)

- Xoá biên chọn: Bấm chọn biên cần xoá và kéo vào biểu tượng
DeletesDeletesDeletesDeletes curentcurentcurentcurent pathpathpathpath (nút số 6 trong hộp PathPathPathPath)

Chú ý: - Khi không muốn thể hiện đường dẫn trên ảnh: Bấm chọn nút (�)
trong hộp PathPathPathPath (hiệnMenuMenuMenuMenu lựa chọn) -> Chọn TurnTurnTurnTurn OffOffOffOff PathPathPathPath.

- Khi muốn thể hiện đường dẫn trên ảnh: Bấm chuột vào tên đường
dẫn trong hộp PathPathPathPath cần thể hiện.
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