
Sáng tạo là điều cần thiết cho 
người chơi ảnh 

Sáng tạo để có một hình Nghệ Thuật mà ít tốn kém.
Nếu các bạn muốn có hình số 02 thì các bạn phải có ống 

kính Macro để chụp. 
Với một ống kính bình thường các bạn chụp như hình số 01
Với Programm Photoshop cùng sáng kiến của bạn sẽ tạo ra 
hình Nghệ Thuật như bạn muốn mà không cần phải mua 

thêm ống kính.
Nguyễn Sơn Germany.



Hình số 01. Hình chụp bình thường.



Hình số 02- Hình làm lại với Photoshop.



01- Ở Menu Layers  tận cùng có Icon Create anew layer. Xem hình trên. Dùng Mouse
bấm vào Background nắm giử lấy và kéo xuống Icon Create anew layer sẽ cho ta hình 

Background copy. Xem hình trên. 

Cách làm Photoshop.



02- Ở Menu PS có Filter chọn Blur lấy Gaussian Blur. Xem hình trên.



03-sẽ hiện ra hình trên đây.
Ở Gaussian Blur có  Radius các bạn để  mờ hay rõ  theo ý  các bạn . Chỉ  cần kéo về  

phía tay mặt hình sẽ mờ đi. Sau đó bấm OK.



04-Cũng ở Menu Layers ở tận cùng có Icon Add vector mask dùng Mouse
bấm bào đó sẽ cho ta một hình ô trắng ở Background copy. Xem hình trên.



05- Ở Menu Tool có cọ Brush Tool. Dùng Mouse bấm vào đó để chọn 
Brush Tool. Nên nhớ là ở tận cùng Menu Tool có hai ô đen và trắng. để

ô đen nằm trên , ô trắng nằm dưới.
Công dụng của hai ô là dùng cọ Brush tool tô lên hình. Đen nằm trên sẽ 

làm hình rõ ra. Trắng nằm trên sẽ làm hình mờ lại.
06- Ở Menu PS có Opacity và Flow. Con số để to nhỏ có công dụng ở 
Opacity là số nhỏ chừng nào thì độ rõ ít chừng đó. Nếu để số to 100% 

thì độ rõ sẽ trở lại rõ như hình mình chụp. 
07- Dùng Mouse bấm vào Brush Tool rồi bấm bên phải Mouse sẽ hiện 
ra hình trên chọn chấm mờ  tôi khoanh tròn mầu đỏ. Rồi tô lên hình.



08- Làm hình chỗ nào rõ chỗ nào mờ để hình trở thành Nghệ Thuật là do ở sự 
sáng  tạo của các bạn. 
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