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1 SỬ DỤNG PHOTOSHOP CĂN BẢN
1.1 1. Chạy ứng dụng Adobe Photoshop:
Đối với các phiên bản 7.0 thì thực hiện như sau: Chọn mục Adobe Photoshop 7.0 theo đường dẫn Start>Programs->Adobe Photoshop 7.0.
Đối với các phiên bản trước thì thực hiện như sau: Chọn mục Adobe Photoshop 7.0 theo đường dẫn
Start->Programs->Adobe->Adobe Photoshop *.*
Giao diện của ứng dụng Photoshop như sau:
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Figure 1

1.2 2. Mở một tập tin hình ảnh:
Để mở một tập tin hình ảnh chọn từ menu: File->Open, sau đó tập tin muốn mở. Ngoài ra còn có thể sử
dụng tổ hợp phím nóng Ctrl-O.
Tập tin mặc định của photoshop sẽ có phần mở rộng là *.PSD, tuy nhiên Photoshop có thể mở tất cả
các dạng tập tin hình ảnh khác.
1.3 3. Tạo một tập tin Photoshop mới:
Để tạo một tập tin Photoshop mới chọn: File->New. Hoặc dùng tổ hợp phím nóng Ctrl-N. Sau khi chọn mở
một tập tin mới sẽ xuất hiện hộp thoại sau:
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Figure 2

Ý nghĩa của các mục trong hộp thoại như sau:
Name: Nhập tên của tập tin cần tạo mới.
Image Size: thể hiện dung lượng của tập tin, con số này sẽ thay đổi tùy thuộc vào các thông số phía dưới.
Preset Sizes: Ở đây có số chọn khổ của hình ảnh cho trước có thể lựa chọn.
Width: Chọn độ rộng của hình ảnh.
Height: Chọn độ cao của hình ảnh.
Resolution: Chọn độ phân giải của hình ảnh. Nghĩa là chọn số điểm ảnh trên một inch hay cm. Trong đồ
họa thì đơn vị của hình ảnh là điển ảnh (pixel), nếu số điểm ảnh trên một inch/cm càng lớn thì chất lượng
của hình ảnh sẽ càng cao.
Mode: Chọn chế độ màu cho hình ảnh cần tạo. Mặc định là chế độ RGB.
White: Chọn chế độ màu nền của hình ảnh là màu trắng.
Background Color: Chọn chế độ màu nền là màu.
Transparent: Chọn chế độ màu nền là trong suốt.
Sau khi chọn xong các thông số cho hình ảnh nhấn nút OK, ta sẽ có một khuôn hình rổng như sau:
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Figure 3

1.4 4. Quét các hình ảnh vào Photoshop
Để quét các hình ảnh vào máy tính cần phải có một máy scanner. Sau quét có thể dung Photoshop để xừ
lý, chỉnh sửa.
Khi máy tính đã nối kết được với máy scanner thì Photoshop sẽ tự động nhận diện được máy scanner
đó. Ta thực hiện việc quét hình ảnh bằng Photoshop như sau:
Vào menu File -> Import -> Chọn máy scanner. Tại mục này sẽ xuất hiện tên của máy scanner mà đã
nối kết với máy tính.
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Figure 4

1.5 5. Một số thao tác xử lý ảnh:
Mở tập tin ảnh cần xử lý.
• Thay đổi độ sáng và độ tương phản:
Vào mục Image->Adjustments->Brightness/Contrast
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Figure 5

Nếu muốn tăng độ sáng của hình ảnh thì kéo thanh trượt ở phần Brightness sang bên phải, nếu muốn
giảm thì kéo sang bên trái.
Tương tự, nếu muốn tăng độ tương phản của hình ảnh thì kéo thanh trượt ở phần Contrast sang bên
phải, nếu muốn giảm thì kéo sang bên trái.
• Xoay hình ảnh:
Vào mục Image->Rotate Canvas->, sau đó chọn các chế độ xoay hình theo ý muốn.
180o: Quay hình một góc 180o.
90o CW: Xoay hình sang phải 90o.
90o CWW: Xoay hình sang trái 90o.
Arbitrary: Xoay theo góc tùy chọn

Figure 6

Nhập giá trị của góc cần xoay vào mục Angle, chọn oCW để xoay sang phải hoặc chọn oCWW để xoay
sang trái.
Flip Canvas Horizontal: Lật hình từ trái sang phải và từ phải sang trái.
Flip Canvas Vertical: Lật hình từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên.
• Thay đổi kích thước hình ảnh:
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1.6 6. Sử dụng một số công cụ trên thanh công cụ (ToolBox):
Mặc định Photoshop sẽ có hiển thị ToolBox khi chương trình khởi động. Nếu không thấy xuất hiện thì chọn
như sau: Window->Tool, cũng làm như thế để ần ToolBox.
1.6.1 6.1. Công cụ Marquee:

Figure 7

Công cụ này có chức năng tạo vùng lựa chọn để thực hiện việc sao chép hoặc xử lý một phần nào đó của
, hình ellipse
, dòng
và cột .
hình ảnh. Công cụ Marquee có các dạng hình chử nhật
Để chọn một công cụ Marquee ta đưa chuột tới vị trí của ToolBox mà có 1 trong 4 biểu tượng trên, mặc
định sẽ là biểu tượng
, sau đó nhấn và giữ chuột trái, ToolBox sẽ liệt kê 4 loại của công cụ Marquee để
ta lựa chọn, hoặc sử dụng phím nóng M.
1.6.2 6.2. Công cụ Move:
Công cụ này dùng để di chuyển một vùng lựa chọn hoặc một lớp của hình ảnh tới một vị trí mới. Trên
ToolBox công cụ này có biểu tượng

, hoặc sử dụng phím nóng V.

1.6.3 6.3 Các công cụ Lasso, Polygonal lasso và Magnetic lasso:
Các công cụ này có chức năng tương tự như Marquee, nhưng để tạo các vùng lựa chọn tự do chứ không phải
có dạng hình chử nhật hay ellipse như Marquee.
Hai công cụ lasso

và polygonal lasso

cho phép ta tạo một vùng lựa chọn là các đường vẽ tự

do hoặc các đường thẳng nối tiếp ghép lại . Còn công cụ magnetic lasso
ranh giới của hai vùng màu khác nhau.
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Để chọn các công cụ này hãy nhấn và giữ chuột trên Tool Box tại nơi có 1 trong 3 biểu tượng trên, sau
đó chọn công cụ ta cần, hoặc sử dụng phím nóng L.
Sử dụng công cụ Lasso:
1. Chọn biểu tượng

.

1. Nhấn chuột trái và vẽ theo ý muốn.
1. Để chuyển sang chế độ vẽ bằng cách tạo các đường thẳng nối tiếp ta nhấn và giữ phím Alt, nhấp chuột
ở điểm đầu và điểm cuối của mỗi đoạn thẳng nối tiếp. Trở về chế độ vẽ tự do bằng cách bỏ phim Alt
ra.
1. Để xóa các đường vẽ ngay trước đó, nhấn và giữ phím Delete.
1. Để đóng khung đường vẽ thì thả chuột ra và không nhấn phím Alt..
Sử dụng công cụ polygonal lasso:
1. Chọn biểu tượng

.

1. Nhấp chuột trái một lần vào vị trí bắt đầu.
2. Sau đó di chuyển chuột tới vị trí kế tiếp và nhấp chuột trái một lần.
3. Chuyển sang chế độ vẽ tự do bằng cách nhấn và giữ phím Alt. Chuyển trở lại bình thường thì bỏ phím
Alt ra.
4. Để xóa các đường vẽ trước đó nhấn phím Delete.
5. Đóng khung các đường vẽ lại bằng cách di chuyển chuột về vị trí xuất phát và nhấn chuột trái một
lần, hoặc nhấp nhanh chuột 2 lần tại ví trí bất kỳ.
Sử dụng công cụ Magnetic lasso:
1. Chọn biểu tượng

.

• Chọn vị trí đầu tiên của vùng lựa chọn, nhấp chuột trái một lần. Vị trí này nên nằm trên đường biên
của vùng lựa chọn.
• Sau đó cứ cho chuột di chuyển theo đường biên của vùng lựa chọn để vẽ mà không cần phải nhấn
chuột. Công cụ này chỉ có hiệu quả khi mà màu của đường biên của vùng lựa chọn khác biệt rõ nét
với màu của các vùng phía ngoài đường biên.
• Để chuyển sang chế độ của công cụ lasso hoặc polygonal lasso thì nhấn và giữ phím Alt rồi vẽ theo chế
độ mà bạn muốn. Trở lại chế độ cũ bằng cách bỏ phím Alt ra.
• Để xóa các đường vẽ trước đó nhấn phím Delete.
• Đóng khung các đường vẽ lại bằng cách di chuyển chuột về vị trí xuất phát và nhấn chuột trái một
lần, hoặc nhấp nhanh chuột 2 lần tại ví trí bất kỳ.
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1.6.4 6.4 Công cụ magic wand
Công cụ magic wand cho phép ta chọn một vùng màu nào đó mà không cần phải tạo đường bao ở ngoài
vùng màu đó (ví dụ, chọn một bông hoa màu đỏ).
Chú ý: Không thể sử dụng magic wand đối với các hình ảnh ở chế độ bitmap.
, hoặc nhấn phím nóng W.
Chọn cọng cụ magic wand bằng cách chọn biểu tượng
Đưa chuột đến vùng màu mà ta muốn chọn. Nếu muốn tiếp tục mở rộng vùng lựa chọn thì giữ phím
Shift rồi nhấn chuột ở vùng tiếp theo.
1.6.5 6.5 Công cụ Crop
Khi ta chỉ muốn lấy một phần trọng tâm nào đó của hình ảnh thì công cụ crop sẽ giúp ta thực hiện điều
đó. Các phần hình còn lại sẽ bị bỏ đi và kích thước của hình bây giờ chính bằng kích thước của vùng mà ta
chọn.
, hoặc sử dụng phím nóng C.
• Chọn công cụ Crop bằng biểu tượng
• Đưa chuột đến đỉnh bên trái của vùng lựa chọn rồi rê chuột xuống góc dưới bên phải của vùng chọn,
sau đó nhấn Enter.
• Ta cũng có thể kết hợp công cụ Ractanguler Marquee và lệnh Image/Crop, kết quả cũng tương tự như
công cụ Crop.

1.6.6 6.6 Công cụ Slice
Ta có thể phân chia hình ảnh ra thành nhiều mảnh bằng công cụ Slice.
• Chọn công cụ Slice với biểu tượng
, hoặc có thể dùng phím nóng K.
• Dùng chuột kéo thả để tạo sự phân chia trên hình.
Công cụ này rất tiện lợi khi ta muốn đưa một hình có kích thước lớn lên Web. Ta sẽ chia hình đó thành
nhiều phần nhỏ, sau đó vào menu File->Save for Web. Lúc đó Photoshop sẽ lưu các phần của hình đã được
chia thành các file riêng biệt, nhưng khi xuất ra Web thì ta vẫn thấy đó là một hình duy nhất. Lúc này việc
tải hình đó lên Web sẽ nhanh hơn.
1.6.7 6.7 Công cụ Type
Công cụ này cho phép ta đưa các ký tự vào hình ảnh.
• Chọn công cụ với biểu tượng T, hoặc nhấn phím nóng T.
• Gõ đoạn văn bản muốn đưa vào hình, dùng phím Enter bên dãy phím ký tự để xuống hàng. Để kết
thúc nhấn phím Enter bên dãy phím số, hoặc dùng chuột nhấn vào biểu tượng của một công cụ nào
khác.
• Sau khi nhập đoạn văn bản có thể thực hiện việc di chuyển vị trí bằng cách kéo rê chuột, hoặc thay
đổi màu của chữ.

1.7 7. Lưu tập tin ảnh:
Mặc định photoshop sẽ lưu tập tin ở dạng *.PSD, kích thước tập tin này rất lớn. Ta chỉ nên lưu các hình
gốc ở dạng này để sau này dễ dàng cho việc chỉnh sửa.
Ta nên lưu hình ảnh để sử dụng ở dạng *.JPG. Chọn Save hoặc Save As sau đó ở mục Format chọn
JPEG(*.JPG,*.JPEG,*.JPE)
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Figure 8

Nếu ta muốn lưu tập tin có dạng màu nền transparent thi ta nên lưu tập tin ở dạng *.GIF hoặc *.PNP
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