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CÁCH CHỤP ẢNH THỂ THAO:
 CÀI ĐẶT MÁY ẢNH 

BẠN CẦN BIẾT
Học cách chuẩn bị và sử dụng cài đặt máy 

ảnh chính xác khi chụp ảnh thể thao
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HÃY CHUẨN BỊ TỐT VÀ BIẾT RÕ CÀI ĐẶT CỦA MÁY ẢNH
www.snapshot.canon-asia.com

CÀI ĐẶT MÁY ẢNH MÀ BẠN SẼ CẦN
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CHUYỂN ĐỔI SANG CHẾ 
ĐỘ ƯU TIÊN ĐỘ MỞ (AV)

SỬ DỤNG ĐỘ MỞ LỚN

f/2.8 f/22
Tối hơn Sáng hơn

Thấp hơn Cao hơn

THEO DÕI ISO

SỬ DỤNG CHỤP LIÊN TIẾP 
ĐỂ CHỤP ẢNH

100        200        400        640        800        1250 . . . . . . . . . . . . . . .

Nhiều nhiếp ảnh gia thể thao chuyên nghiệp 

thích sử dụng chế độ Av hơn vì nó cho phép kiểm 

soát khẩu độ máy ảnh, từ đó giúp máy ảnh xác 

định tốc độ chụp phù hợp.

Chọn độ mở rất lớn (ví dụ f/2.8 hoặc f/4) để đón nhiều ánh sáng nhất có thể. 

Việc này giúp chụp nhanh hơn và đóng băng hành động của đối tượng

Sử dụng ISO 400 hoặc thấp hơn với ánh sáng ban ngày, và ISO 800-1200 

đối với trong nhà hoặc ngày nhiều mây. Chú ý rằng ISO cao hơn 1200 có 

thể khiến ảnh có hạt.

Để chụp ảnh đối tượng hiệu quả, sử dụng chế độ chụp liên tiếp. Thay vì tập 

trung vào một điểm, bạn sẽ muốn theo dõi chuyển động của đối tượng 

bằng chế độ Al-Servo.

TÌM VỊ TRÍ TỐT

SỬ DỤNG GIÁ CHỤP 
BA CHÂN HAY GIÁ 
CHỤP MỘT CHÂN

Đến nơi sớm để tìm vị trí chụp hình 

hoàn hảo. Bằng cách nào, bạn có thể 

tránh được sự cản trở ngoài ý muốn và 

tìm đúng góc độ cho việc chụp ảnh.

Ổn định máy ảnh bằng giá chụp 

để ảnh không bị mờ. Nếu bạn phải 

di chuyển xung quanh, hãy sử 

dụng giá chụp một chân, đây là 

giải pháp “trung gian” giữa giá 

chụp ba chân và gậy chụp cầm tay. 

Nó sẽ giúp nhiếp ảnh gia linh hoạt 

cầm máy ảnh và di chuyển xung 

quanh mà không bị va vấp.

ĐỪNG CẢN TRỞ 
TẦM NHÌN CỦA 

KHÁN GIẢ

Khán giả đến đó để xem trận đấu và 

ủng hộ cho đội của họ - điều lịch sự 

cơ bản và phải tránh chắn đường hay 

cản trở tầm nhìn của họ. Nếu thực sự 

cần phải làm vậy, hãy xin lỗi họ trước 

để tránh mâu thuẫn.

CẦN LÀM GÌ KHI TỚI ĐỊA ĐIỂM


