
Điều chỉnh lại khi Ảnh mầu sắc không đúng.
Nguyễn Sơn Germany.

Khi một ảnh mầu không đúng nhất là hình ảnh Chân Dung. Chỉnh 
sửa lại bằng cách sau đây.

Vài lời góp ý:
Khi chơi ảnh có nhiều bạn chỉ muốn làm sao mình chụp ảnh cho 
đẹp và biết cách sử dụng Photoshop cho hay, để làm hình tuyệt 
đẹp, mà không ch ịu khó tìm tòi và nhận xét về mầu sắc để biết 

như thế nào mới là mầu sắc đúng. Nếu một người nhìn vào một 
ảnh mà không định được mầu sắc như thế nào là Mầu đúng sai, 
thì như thế nào sửa chữa lại cho đúng? Nói ra thì thấy mắc cười 

thật đấy, nhưng sự thật là như vậy. 
Nếu Các bạn có trở ngại hoặc muối hỏi thêm. xin liên lạc:

Loanguyenson.wordpress.com
E-Mail: loanguyensona@yahoo.de



Đây là hình mầu bị hơi tím đỏ.



01- Ở Menu PS có Image có Mode lấy CMYK Color. Xem hình dưới được rọi to để dễ nhìn.



Hình được rọi to lên.



Kho lấy CMYK Color sẽ hiện ra hình này. Các bạn bấm vào OK



02- Sau đó Cũng ở Menu có Image Chọn Adjstments lấy Curves.. Xem Hình.



Sẽ hiện ra hình này. Ở CMYK chọn 
lấy Magenta vì hình trên hơi bị tím 
đỏ nên chon Magenta. Xem Hình.



Khi chọn xong Magenta thì sẽ
hiện hình này. Xem hình.



Ở Curves.. Dùng Mouse bấm vào chỗ nào có mầu tím lên cao nhất rồi kéo xuống. Nhớ là khi 
khéo xuống phải nhìn hình xem mầu sắc thay đổi như thế nào, khi vừa ý rồi thì bỏ Mouse ra là 

xong. Xem hình.



03- Khi hình thấy mầu sắc đúng  như ý mình muốn rồi sau đó ở Menu có Image chọn Mode lấy 
trở lại RGB Color. Xem hình.



Và đây là hình được chỉnh sửa lại. Các bạn bấm lên hình trên và xem hình dưới sẽ thấy thay đổi Mầu sắc.
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