
Phương pháp bỏ đi 1 phần trong ảnh.
Nguyễn Sơn Germany.

Nếu trong ảnh của bạn có phần nào đó mà bạn không thích và muốn 
bỏ đi. và sau đây là phần hướng dẫn:



01- Ví dụ như hình này muốn bỏ người đi, chỉ muốn có cảnh mà thôi.



02-Ở Menu Tool chọn Pen Tool (Xem hình bên trái) để viền quanh hình muốn cắt. (Xem hình trên). Khi 
cắt viền xong  để Mouse vào hình nhấn bên phải Mouse sẽ hiện ra hình trên chọn Make Selection. Sẽ 

hiện ra Make Selection chọn 1 Pixel. Lấy Anti-aliased và New Selection. (Xem hình) Xong bấm OK.



03-Thì sẽ thấy hình bị viền như thế này.



04-Ở Menu PS có Edit lấy Fill sẽ hiện ra hình Fill. Ở Use chọn 
content-Aware. Lấy Normal và để 100% (Xem hình trên).

Xong bấm OK.



05- Thì hình sẽ thấy như thế này.



06-Ở Menu Tool lấy Crop Tool bấm vào hình sẽ biến mất hình viền.



07- Ở Menu PS có phần để làm hình rọi lên to hay nhỏ. Lấy 100% để xem cho rõ, có gì 
để sửa chữa lại. Như hình phải cắt bỏ bớt đi phần đánh dấu mầu đỏ.



08-Ở Menu Tool có Clone Stamp Tool. Dùng để xóa bỏ. Trước nhất dùng ngón tay bấm vào Alt rồi 
đồng thời bấm bên trái Mouse. bấm  Mouse vào bên phông trắng để copy xong thả ngón tay ra ở 

Alt  và Mouse ra. Sau đó lại bấm vào bên trái Mouse và chà lên chỗ mà bạn muốn bỏ đi. Và cứ như
thế mà làm cho đến khi bạn thấy được là xong. (Xem hình trên)



09- Như vậy là bạn đã bỏ đi được hình người và bây giờ chỉ còn cảnh mà thôi.
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