
Bài số 06 Photoshop. Cách làm sáng khi chup hình có phần bi tối. 

 

Hình Original. 

 

Hình làm xong. 



Khi các bạn chụp 1 hình phong cảnh điều khó nhất là đo độ ánh sáng để hình có cã hai phần 
đất và bầu trời được đúng độ sáng. Thường thì độ do của máy ảnh đo không bao giờ đúng 
vào những trường hợp đặc biệt này cã. Nếu các bạn đo vào bầu trời thì phần đất sẽ tối hù. 
Còn nếu các bạn đo phần đất thì bầu trời sẽ sáng qúa làm mất đi những đường nét của 
mây. Vì thế chúng ta cần phải chỉnh lại độ đo ánh sáng bằng cách +1 hay 2 hoặc 3. nếu đo 
bầu trời.-1,2,3. Nếu ta đo phần đất.  

Còn nếu như hình trên có nghĩa là đo bầu trời mà không có +ánh sáng thêm. Thì phần đất 
sẽ tối hù. Ta chỉ còn cách nhờ đến Photoshop để sửa chữa lại mà thôi. 

Khi chụp một hình có phần bị tối. Trong bóng tối chúng ta vẫn nhìn được thì hình mới đúng. 
Còn trong bóng tối mà chúng ta không nhìn thấy gì có nghĩa là bóng tối đó không đúng phải 
được chỉnh sửa lại cho sáng thêm lên. 

01- Trước nhất là ở Menu Tool lấy Polygoal Lasso tool xem hình dưới đây: 

 

 Đây là Menu Tool 

02- Viền quanh những chỗ bi tối. Xem hình dưới đây: 



 

 

Các bạn nhìn xen kỹ có những lằn chấm nho bao chung quanh phần đất bị tối. 

 

 



03- Các bạn bấm vào Icon có ghi chấm đỏ làm dấu. Icon tên là: Create a new Levers 
Adjustments Layer 

Sẽ hiện ra hình dưới đây: 

 

 

 

04- Cần giữa các bạn nắm kéo về phía tay mặt hoặc tay trái để chỉnh cho độ ánh sáng 
vừa ý mình và cã cần trước và sau. Khi làm ánh sáng phần đất sáng như ý mình 
muốn  rồi  thì các bạn sẽ thấy phía trên lằn mà trước đó các bạn viền sẽ sáng lên, 
chúng ta sẽ tìm cách để bỏ lằn viền sáng đó. Xem hình dưới đây sẽ thấy. 



 

Chỗ có mũi tên đỏ là lằn viền sáng sẽ được bỏ đi bằng cách: 

05- Ở Menu Tool  lấy Cọ vẽ tên là Brush Tool  tô lên chỗ trắng đó sẽ mất.  
06- Bên phải Menu Layers có nút nhỏ nằm ngòai bìa tay phải bấm vào dó lấy Merge 

Visble là xong. Xem hình dưới đây: 
 

          Chúc các bạn thàng công,  nếu có gì trở ngại xin Mail về 
loanguyensona@yahoo.de   

mailto:loanguyensona@yahoo.de�

