
Hướng dẫn Photoshop cho hình Phong cảnh
Nguyễn Sơn Germany

Khi các bạn chụp một hình Phong cảnh. Nếu các bạn cảm thấy ưng ý rồi thì 
không cần phải chỉnh sửa. Còn nếu các bạn nhìn thấy ánh sáng, mầu sắc, 

Nét rõ mờ không đúng, và bầu trời chưa ưng ý và hài lòng thì chỉnh sửa theo 
hướng dẫn sau đây:

01-Rọi to lên 100% để xem hình nét rõ mờ như thế nào rồi chỉnh sửa cho 
hình rõ vừa đúng.

02-Làm Shadows/Highlights (Chỉnh lại chỗ tối qúa để cho hình được hài hòa)
03-Điều chỉnh Curves

04-Điều chỉnh Contrast
05-Chỉnh mầu sắc (Color Balance)

06-Sau cùng là làm phông cho bầu trời ( Nếu cần).



Hình 01. Đây là hình chụp Original. Theo thứ tự như ghi trên chúng ta sửa chữa.



01-Phía trên Menu Photoshop có Zoom Level lấy 100% rọi to để xem. Xem hình trên.



-Ở Menu Photoshop có Filter chọn Sharpen và lấy Unsharp Mask. Sẽ hiện lên Unsharp Mask. Xem 
hình trên. Và lấy Amount 120% Radius 1,0Pixels Threshlod 3Levels.

Tùy theo hình các bạn chụp mờ rõ như thế nào để chỉnh. Theo kinh nghiệm đúng cho Phong Cảnh 
thì: Amount: 120%.Radius: 1,0Pixel. Threshlod 3Levels.



02-Hình có chỗ bị tối qúa, chúng ta chỉnh lại để thấy hình được hài hòa hơn.
-Ở menu PS có Image chọn Adjustments lấy Shadows/Highlights sẽ hiện lên Shadows/Highlights  

Chỉnh theo hướng dẫn trên. Các bạn có thể Save As Defaults  để lần sau cứ như thế mà làm.
Xong bấm Ok.



Hình 02- Được chỉnh Shadows/Highlights Xong. Các bạn bấm vào hình 01 và hình 02 
để xem và so sánh.



Làm một hình những điều kiện phải có là: Điều chỉnh Curves. Contrast. Và Color Balance.



03-làm Curves. Menu PS có Image có Adjustments lấy Curves. S ẽ hi ện ra hình Curves. Và dùng 
Mouse bấm. Xem trang số 07. Xong bấm Ok. Muốn so sánh bấm hình trang số 6 và hình trang số 

8 sẽ thấy sự khác biệt như thế nào.



04-Contrast. Menu PS có Image có Adjustments lấy Curves. Sẽ hiện ra hình Curves.
ở Preset l ấy linear Contrast. Xem hình trang 7. Xong bấm Ok. So sánh hình trang 8 và trang 9 sẽ 

thấy thay đổi như thế nào.  



05-Color Balance. Menu PS có Image có Adjustments lấy Color Balance. Sẽ  hiện ra hình 
Color Balance. Và  chỉnh Color levels. Xem tranh 7. So sánh bấm hình trang 9 và  hình trang 10 

sẽ  thấy thay đổi như thế  nào. Như vậy hình coi tạm xong. Nếu muốn bầu trời có  mây bay.



06-Nếu các bạn muống bầu trời có mây bay. Thì chúng ta làm tiếp:
-Ở Menu PS có Select lấy Color Range. Sẽ hiện ra hình Color Range. Xem hình trên.

-Và các bạn để như tôi để ở hình Color Range, nhưng dùng Mouse bấm vào bình mực có dấu +. 
Nằm ở giữa.



- Rồi dùng ngón tay bấm vào Shift đồng thời dùng Mouse bấm vào chỗ tôi đánh dấu 
mầu đỏ ở bầu trời của hình. Xem hình trên.



-Sau đó ở Color Range bấm vào Selection thì các bạn thấy bầu trời sẽ có mầu đen.
-Dùng ngón tay bấm vào Shift đồng thời bấm Mouse vào bầu trời mầu đen trong Color Range. 

Nhớ bấm nhiều lần cho đến khi không thấy mầu đen ở bầu trời nữa là được.
Xem hình bên phải trên.



-Sau đó ở Selection Preview lấy Black Matte. Và Lấy Invert. Xem hình trên. Xong bấm Ok.



-Các bạn sẽ thấy chạy những đường viền. Xem hình trên



-Ở Menu Tool tận cùng có Icon  tên là Edit in Standard Mode dùng Mouse bấm vào đó sẽ hiên lên 
mầu đỏ. Xem hình trên bên trái. Lấy cọ có tên Brush Tool ở Menu Tool. Khi lấy cọ 

Tool rồi bấm bên phải Mouse sẽ hiên lên hình Size để cọ to nhỏ để chà như ý mình muốn.
-Nên nhớ là tận cùng Menu Tool có 2 Ô trắng và đen. Trắng nằm trên là bôi mầu đỏ. Đen mằm 

trên là lấy mầu đỏ. Nhớ bôi mầu đỏ những chỗ mà mình không muốn cắt bỏ. Xem hình trên ví dụ 
như nước mình không muốn cắt thì bôi bỏ đi. Còn bầu trời muốn cắt bỏ thi đừng bôi.



-Khi làm xong bấm lại vào Icon  tên là Edit in Standard Mode sẽ hiện lên những viền
chạy và không còn mầu đỏ nữa.



-Dùng ngón tay bấm Strg và bấm nút J. Để có Layer 1. Sau đ ó b ấm b ỏ con mắt của 
Background. Xem hình trên bên tay phải. Hình bầu trời sẽ bị cắt bỏ đi. Xem hình trên.



-Đưa một hìng mây lên. Nhớ là hai hình phải khổ to như nhau và Pixel như nhau. Xem 
Image Size trên. Và để hai hình nằm ngang với nhau cách làm xem hình trên bên phải. 



-Xong dùng Mouse kéo hình bên phải qua bên trái. Có nghĩa là hình bị cắt phông nằm 
trên hình phông mây mới. Xem hình trên.



-Xem hình trên. Muốn chỉnh mây nằm cho đúng vị trí cách làm sau đây: Dùng ngón tay 
bấm vào Strg giử đó và bấm nút A và T.



-Dùng Mouse bấm vào Background nằm ở Menu Layers. Xem hình trên bên trái 
được rọi to lên. 

-Dùng ngón tay bấm vào Strg giử đó và bấm nút A và T. Sẽ hiện lên những đường viền chạy chuyển 
động. Và dùng Mouse kéo lên như mình muốn. Xem hình trên. Xong lấy icon  Crop Tool sẽ hiện ra 

hình trên lấy Apply xong .



-Sau cùng ở Menu layers có nút nhỏ nằm bên phải trên cùng bấm vào đó lấy Merge 
Visible là xong.



Hình Phong cảnh đã được làm xong.
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