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Với các bức hình chân dung, 
đặt chủ thể theo chiều thẳng 
đứng dài sao cho khuôn mặt 
hoặc mắt xuất hiện thật đẹp

Với ảnh chụp phong cảnh, 
quyết định chủ thể cần nhấn 
mạnh và điều chỉnh khung 
hình cho đến chủ thể nằm theo 
chiều thẳng đứng hoặc nằm 
trên điểm giao nhau của các 
đường lưới.

Với những bức ảnh flat-lay (ảnh 
chụp phẳng, sắp xếp đồ vật theo 
góc vuông), hãy đặt các phần 
chính theo chiều thẳng đứng 
hoặc ở điểm giao nhau.

Làm nổi bật chủ thể bằng cách sử dụng quy tắc phần 
bac ho bức hình và thử nghiệm với không gian âm.
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Sử dụng các yếu tố kiến trúc 
như mái vòm hoặc ô cửa

Sử dụng ánh sáng và bóng 
đổ giúp tách biệt chủ thể và 
đảm bảo nó là phần quan 
trọng nhất của bức hình.

Dùng khung hình phụ để kể 
một câu chuyện thú vị hơn 
qua bức ảnh của bạn.

Làm nổi bật chủ thể bằng cách làm mờ phần còn lại của bức ảnh 
để tạo sự thú vị, chiều sâu và sự cân đối.

Framing

Không gian âm không nhất 
thiết phải màu trắng, hãy giữ 
nó đơn giản và gọn gàng.

Dùng không gian âm mức độ lớn 
để có một bố cục thu hút hơn.

Đặt chủ thể ở các điểm giao 
nhau của đường lưới trong quy 
tắc một phần ba để người xem 
tập trung vào chủ thể.

Dùng không gian âm để làm cho chủ thể nổi bật và cho ra những 
bức ảnh chụp mạnh mẽ thu hút hơn.

Các hoa văn lặp lại tạo nên 
một bức ảnh mạnh mẽ, ấn 
tượng bằng cách làm đầy 
khung hình với các hình học 
nhất quán.

Phá vỡ hoa văn giúp biến 
những bức hình của bạn từ 
nhàm chán đến tuyệt vời.

Các mẫu hoa văn không lặp 
tạo cho những bức ảnh ấn 
tượng hơn bằng cách thêm 
vào vật thể hoặc màu sắc 
tương phản.

Những kiểu mẫu, hình dáng, màu sắc lặp lại tạo nên nhịp điệu và sự 
hài hòa trực qua cho những thước hình của bạn.
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Nếu bạn nhận thấy rằng những bức hình của mình có xu 
hướng trôi đi trên phương tiện truyền thông xã hội, đừng lo 
lắng. Học cách làm chủ những kĩ thuật điều chỉnh bố cục cơ 

bản này để giúp bạn chụp những bức ảnh đẹp hơn

HÃY CHỤP NHIỀU THƯỚC HÌNH ĐẸP HƠN BẰNG CÁCH 
SỬ DỤNG NHỮNG KĨ THUẬT CHỈNH BỐ CỤC NÀY.
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