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Thiếu sáng Dư sáng 

Đúng sáng 

Tốc độ màn trập  

Khẩu độ ống kính 

Độ nhạy sáng ISO  

Thang đo sáng  

Cả 3 yếu tố Khẩu Độ, Tốc Độ, ISO đều làm ảnh hưởng đến thang đo sáng 

-2EV . . -1EV . . 0 . . +1EV . . +2EV 

Exposure Volume  



 
Khi chụp, ta phải chỉnh một hoặc cả 3 yếu tố trên cùng lúc để kim đo sáng  
nằm ngay vạch số 0 cuả thang đo, lúc đó ảnh sẽ đúng sáng   

Exposure Volume  



Khẩu độ nên là trị số được chỉnh thứ hai dựa vào thể loại nhiếp ảnh 

• f1.4 - f4.0  : khẩu lớn, dành cho chụp chân dung xoá phông, bokeh đẹp 
 

• f4.0 - f8.0 : khẩu vừa phải, dành cho chụp sự kiện, đời thường 
 

• f8.0 - f16 : khẩu nhỏ, dành cho chụp phong cảnh, macro, sản phẩm  

Khẩu độ  f1.4 f2.0 f2.8 f4.0 f5.6 f8.0 f11 

Khẩu độ lớn: ánh sáng nhiều, độ nét mỏng Khẩu độ nhỏ: ánh sáng ít, độ nét sâu 

2 EV 

“f nhỏ = khẩu lớn, f lớn = khẩu nhỏ” 

Khẩu càng lớn DOF càng mỏng 





ISO nên là trị số được chỉnh đầu tiên dựa vào điều kiện ánh sáng lúc chụp  

• ISO 100 : khi chụp ngoài trời nắng tốt, khoảng 8:00 AM – 4:00 PM 
• ISO 200 : khi nắng nhạt, nhiều mây, trong bóng râm  
• ISO 400 : khi trời âm u, trời về chiều, trong phòng tiệc có nhiều đèn 
• ISO 800 : khi chụp ban đêm ánh sáng yếu, phòng có ít đèn 
• ISO 1600 :  khi ánh sáng quá yếu, chấp nhận nhiễu hạt (noise) 
• ISO 3200 : chỉ dùng với những máy Chuyên Nghiệp  

ISO  100 200 400 800 1600 3200 6400 

ISO thấp ISO cao 

1 EV 





Tốc Độ thường là trị số được chỉnh sau cùng, dựa vào tiêu cự của lens   
 - Trừ khi chụp ảnh thể thao, hoang dã thì ưu tiên chỉnh tốc độ đầu tiên -  

• 1/500 – 1/8000 : tốc độ nhanh, đông cứng chuyển động của đối tượng được chụp 
 

• 1/125 – 1/250 : là tốc độ trung bình, tránh rung tay và là giới hạn ăn đèn Flash ở 1/250 
 

• 1/60 : là tốc độ chụp tiệc cho hậu cảnh rất đẹp nhưng phải có Flash hỗ trợ  
•  (TỐC ĐỘ AN TOÀN) 

 
• 1’’ – 30’’ : là tốc độ phơi đêm, có dùng chân máy (Tripod)  

Tốc độ (s) 15 30 60 125 250 500 1000 

Tốc độ chậm: ánh sáng nhiều, dễ rung tay  Tốc độ nhanh: ánh sáng ít, ảnh nét hơn 

2 EV 





http://www.canonoutsideofauto.ca/play/ 





   

 



Chủ thể nằm ngay giữa trung tâm tấm ảnh  
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LIVE VIEW 



Khung ngắm (View finder) 



8/19/2014 Hoàng Nguyễn 



Hoàng Nguyễn 



Đường bờ sông nằm ở đường mạnh dưới, Toà nhà Bitexco nằm gần đường mạnh đứng bên trái  
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-

-

-



Thể loại Chân Dung 
 



Ánh mắt là đường dẫn ảo  







Tâm điểm con người 
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Chủ thể : 
- Rõ nét 
- Đúng sáng  
- Bố cục tốt  
- Màu sắc trung thực 

Hậu cảnh : 
- Mờ nhoè  
- Tối hơn chủ thể  

Tiền cảnh : 
- Rõ nét như chủ thể  
- Làm hoạ tiết trang 

trí cho chủ thể  

Bokeh : 
- Vùng nhoè hình tròn 
- Càng tròn mịn màng 

càng đẹp   
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Góc máy ngang tầm mắt  
khi chụp từ ngực trở lên 



Góc máy ngang vai khi chụp nửa người 

Canon Marketing 
Vietnam 



Góc máy ngang ngực hay bụng  
khi chụp nguyên người 



Góc ngang tầm mắt thú cưng 

Canon Marketing 
Vietnam 



Góc 90 độ từ trên xuống, thấy được chi tiết bề mặt món ăn   

Canon Marketing 
Vietnam 



Góc 45 độ xéo từ trên xuống, 
Thấy được sự dàn trải đều các món  

Canon Marketing 
Vietnam 



Góc ngang 0 độ,  
thấy được độ cao của món ăn  

Canon Marketing 
Vietnam 
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Chất Lượng Hướng 

• Gắt : AS gắt sẽ làm bóng 
đổ mạnh, tạo sự tách biệt 
giữa các vùng, tạo cảm 
giác khó chịu khi xem 

  
 

• Nhiều : AS nhiều thì 

ảnh sẽ rõ ràng chi tiết, 

mức ISO thấp cho ảnh 

mịn màng  

  

• Thuận : AS thuận/ trực 

diện làm ảnh mất chi tiết, 

không nổi khối. 

  
• Mềm : AS mềm tạo bóng 

đổ nhẹ, hình nổi khối hơn, 
cảm giác dễ chịu và mềm 
mại 

 

  

•  Ít : AS ít hay thiếu 

sáng thì ảnh sẽ mất 

chi tiết nhiều, mức 

ISO cao làm ảnh 

nhiễu hạt. Chỉ dùng 

khi làm ảnh nghệ 

thuật   

•  Xiên/chếch/bên : tạo nên 

vùng sáng và vùng bóng 

đổ rõ rệt, làm ảnh nổi khối 

như 3D 

 
•  Ngược sáng : tạo vùng 

loá sáng hoặc chụp bóng 

đen theo ý đồ nghệ thuật   
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• Khoảnh khắc là yếu tố tạo nên sự khác biệt cho tấm ảnh 
của bạn với hàng triệu tấm ảnh khác được chụp mỗi ngày 
trên thế giới.  
 

• Khoảnh khắc độc đáo làm cho mọi người ấn tượng khi 
xem ảnh của bạn.  
 

• Khoảnh khắc đôi khi đơn giản chỉ là một nụ cười thoáng 
qua, một nụ hôn vội vàng. 
 

• Khoảnh khắc còn làm tấm ảnh đi vào lịch sử và tồn tại mãi 
mãi theo dòng thời gian  



• Vững kỹ thuật chụp ảnh  
• Làm chủ được thiết bị của mình  
• Kiên nhẫn chờ đợi 
• Tập để có thể “linh cảm” được trước thời điểm 

khoảnh khắc xảy ra  



• Nên lập ý tưởng trước cho những bộ ảnh của bạn  
• Tham khảo nhiếp ảnh trong và ngoài nước để bộ ảnh của bạn thật độc đáo  
• Ý tưởng càng khó thực hiện, kinh nghiệm của bạn càng tăng cao  


