
Ppháp Tìm mầu Chuẩn Trắng và Mầu Đen. Để chỉnh ánh sáng và mầu sắc lại cho đúng. 

Nguyễn Sơn Germany 

 

 

Hình chụp Nguyên Thủy. ( Original.) 

 

1-Ở bên phải Programm Photoshop có Adjustments Icon. 

2-Dùng Mouse bấm vào Icon Create a new Threshold Adjustments Layer. Bem hình dưới tôi có đánh 
dáu mầu chấm đỏ. 

 



3-Sẽ hiện ra hình dưới đây. 

 

4-Ở Adjustments có cần kéo, các bạn dùng Mouse kéo về tay trái sẽ hiện ra chấm đen. Chấm đen 
này là chúng ta muốn tìm để đo. Xen hình dưới đây. 

 

 

5-Ở Menu Tool Các bạn lấy Bình mầu Color Sampler Tool. Xem hình dưới. Dùng Mouse chấm vào 
chỗ đen đó để đánh dấu sau đó chúng ta đo.. 



 

6-Sau đó kéo cần về phía phải  sẽ hiện ra hình dưới đây. Xem hình dưới. 

7-Rồi cũng dùng Bình mầu Color Sampler Tool chấm vào Mầu trắng tìm được để đánh dấu. Nếu nhỏ  

qúa không thấy. Các bạn làm hình to lên để dễ thấy. 

 



8-Như vậy các bạn đã tìm được 2 Mầu Trắng và đen Chuẩn nhất. 

 

9-Bấm bỏ con mắt ở chô tôi khoanh mầu đỏ. Xem hình trên. 

10-Sau đó bấm vào mủi tên mầu xanh, xem hình dưới mủi tên nó sẽ quay về phải. 

 

 

         

Bấm vào mủi tên. 

11-Rồi bấm vào Icon Levels sẽ hiện ra hình dưới. Xem hình dưới đây. 



       

12-Các bạn lấy bình mực mầu đen số 1. Tôi có đánh dấu chấm đen. Chấm vào Mầu đen chô mà 
trước đó đã đánh dấu. Xem hình dưới tôi đã rọi to lên để dễ nhìn thấy. 

13-Sau đó tiếp tục lấy bình mực mầu trắng. Tôi có đánh dấu mầu đỏ. Chấm vào Mầu trắng chô mà 
trước đó đã đánh dấu. 

 

 

14-Khi đo xong Đen và trắng xong rồi các bạn sẽ có kết qủa như hình dưới. 

 



 

15- Hình ra kết qủa đã làm xong.  Các bạn xem hình dưới để so sánh. 

 

Hình Chụp nguyên thùy. (Original). 

 



16- Sau đó ở Menu Layer có Chấm nhỏ nằm tay phải. Tôi có đánh dấu chấm đỏ. Bấm vào đó  
lấy Merge Visible hay Flatten Image la xong. 

 

 

 

Nếu các bạn muốn Sáng thêm hay mầu sắc tươi hơn th ì các  bạn làm Hue/Saturation, chỉnh mầu lại 
cho đúng dùng Color Balance. và dùng Brightness/Contrast để hình trong sáng. 

Xem hình dưới. 

 



 

 

Nếu có gì trở ngại liên lạc E-Mail:   loanguyensona@yahoo.de 

Nguyễn Sơn Germany. 
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