
Hình về Bể cá - Fish tank 
do Thuật toán Text-to-Image thực hiện 

(Muốn biết thông tin để thực hiện, xin liên lạc: lequangvan1941@gmail.com) 

Bể cá, cá, hình ảnh thực tế, chi tiết tốt, động cơ không thực 

Fish tank, fishes, photo realistic, fine details, unreal engine 

 



 

1 - Bể cá, cá, hình ảnh thực tế, chi tiết tốt, động cơ không thực, kết 

xuất trị số octan, đen trắng 

1 - Fish tank, fishes, photo realistic, fine details, unreal engine, octane 

render, black and white 

 

 



2 - Bể cá, cá, ảnh thực tế, chi tiết tốt, động cơ không thực, 8k, kết 

xuất trị số octan, --ar 16: 9 

2 - Fish tank, fishes, photo realistic, fine details, unreal engine, 8k, octane 

render, --ar 16:9 

 

 



3 - Bể cá, cá, hình ảnh thực tế, chi tiết tốt, động cơ không thực, màu 

nước chi tiết cao, siêu thực, kết xuất chỉ số octan, 3D, 8K, --ar 8:10 –

uplight 

3 - Fish tank, fishes, photo realistic, fine details, unreal engine, highly 

detailed watercolor, ultra realistic, octane render, 3D, 8K, --ar 8:10 --uplight 

 

 



4 - Bể cá, cá, ảnh thực tế, chi tiết tốt, động cơ không thực, độ chi tiết 

cao. —ar 4:6 

4 - Fish tank, fishes, photo realistic, fine details, unreal engine, highly 

detailed. —ar 4:6 

 

 

 



5 - Bể cá, cá, hình ảnh thực tế, chi tiết tốt, kết xuất động cơ không 

thực, trị số octan, chiếu sáng mềm, thực tế, ủ rũ 

5 - Fish tank, fishes, photo realistic, fine details, unreal engine render, 

octane, soft illumination, realistic, moody 

 

 



6 - Bể cá, cá, ảnh thực tế, chi tiết tốt, động cơ không thực, siêu chi 

tiết, siêu chi tiết, 4K, kết xuất 3D, —ar 16: 9 

6 - Fish tank, fishes, photo realistic, fine details, unreal engine, ultra details, 

hyper detail, 4K, 3D render, —ar 16:9 

 

 



7 - Bể cá, hình ảnh thực tế, chi tiết tốt, động cơ không thực, siêu chi 

tiết, siêu chi tiết, 4K, --ar 16: 9 

7 - Fish tank, photo realistic, fine details, unreal engine, ultra details, hyper 

detail, 4K, --ar 16:9 

 

 



8 - Bể cá, ảnh thực tế, chi tiết tốt, động cơ không thực, siêu chi tiết, 

siêu chi tiết, 4K, kết xuất 3D, --ar 9:16 

8 - Fish tank, photo realistic, fine details, unreal engine, ultra details, hyper 

detail, 4K, 3D render, --ar 9:16 

 

 



9 - Bể cá, ảnh thực tế, chi tiết tốt, động cơ không thực, siêu chi tiết, 

siêu chi tiết, 4K, kết xuất 3D, kết xuất, 8k 

9 - Fish tank, photo realistic, fine details, unreal engine, ultra details, hyper 

detail, 4K, 3D render, rendered, 8k 

 

 



10 - Bể cá, hình ảnh thực tế, siêu chi tiết, động cơ không thực, 8K, kết 

xuất 3D, kết xuất, --ar 4: 3 

10 - Fish tank, photo realistic, hyper details, unreal engine, 8K, 3D render, 

rendered, --ar 4:3 

 

 



11 - Bể cá, ảnh thực tế, chi tiết tốt, kết xuất động cơ không thực, 8k 

11 - Fish tank, photo realistic, fine details, unreal engine render, 8k 

 

 



12 - Bể cá tròn, cao, ảnh thực tế, chi tiết tốt, kết xuất động cơ không 

thực,  

Kết xuất, --AR 4:38K 

12 – Round, tall fish tank, photo realistic, fine details, unreal engine render,  

rendered, --ar 4:38k 

 


