
CANON
Tất cả những điều bạn cần biết về 

THUẬT NGỮ MÁY ẢNH 
CANON

Cải thiện kiến thức của bạn về máy 
ảnh Canon bằng cách làm quen 
với 12 thuật ngữ về Canon và chức 
năng của chúng.

—

EOS là viết tắt của Hệ 
Thống Quang Học Điện 
Tử và đã được Canon 
ứng dụng trong máy 
ảnh kỹ thuật số 
có ống kính có thể
thay thế.

Phần mở rộng tệp tin 
CR2 nghĩa là các tệp 
tin hình ảnh Gốc Canon 
của máy ảnh kỹ thuật 
số Canon.
Tệp tin này không được 
nén và có chất lượng 
rất cao.

Công nghệ LCD đa góc 
nghĩa là màn hình quay 
độ có thể nghiêng và 
xoay bằng bản lề và/
hoặc trục.

EOS 1 2 3CR2 LCD đa góc

Các thuật ngữ DSLR

Fv 64 5

Chế độ Tv nghĩa là chế 
độ ưu tiên tốc độ màn 
trập. Điều này có nghĩa 
là người dùng sẽ có khả 
năng kiểm soát cài đặt 
tốc độ màn trập trong 
khi máy ảnh tự quyết 
định cài đặt ISO và 
khẩu độ tương ứng tốt 
nhất.

Chế độ Av, hay chế độ 
Ưu tiên khẩu độ, cho 
phép người chụp ảnh 
cài đặt khẩu độ cố định 
trong khi cho phép máy 
ảnh quyết định ISO và 
tốc độ màn trập tốt 
nhất tương ứng để có 
những hình ảnh với 
độ phơi sáng cân 
bằng hợp lý.

Av Tv

Chế độ Fv nghĩa là Giá 
Trị Linh Hoạt. Chế độ 
này cài đặt máy ảnh 
sang chế độ Phơi Sáng 
Tự Động Ưu Tiên Linh 
Hoạt và cho phép người 
dùng chuyển đổi cài đặt 
phơi sáng giữa tự động 
và thủ công bất cứ 
lúc nào chỉ bằng cách 
chạm vào nút trong khi 
chuyển đổi giữa chế độ 
Chương trình, Av, TV 
và thủ công.

Tự Động Lấy Nét 
Một Cú Chụp 7

Tự Động Lấy Nét Một 
Cú Chụp khóa lấy nét 
vào một đối tượng hay 
khu vực nhất định.

Tự Động Lấy Nét 
AI Servo 8

AF AI Servo theo dõi 
điểm bạn chọn để bảo 
đảm điểm đó luôn 
được lấy nét..

Hỗ Trợ Sáng Tạo cho 
phép bạn điều chỉnh độ 
sáng, độ tương phản, 
độ bão hòa, độ mờ nền 
và nhiều đặc điểm khác 
trong thông số máy 
ảnh để đạt được phong 
cách hay kiểu mong 
muốn trước khi chụp.

Bộ Lọc Sáng Tạo cho 
phép bạn áp dụng các 
bộ lọc đặt sẵn như Mắt 
Cá, B/W Hạt, Lấy Nét 
Mềm và nhiều bộ lọc 
khác cho hình ảnh của 
bạn.

Hỗ Trợ Sáng Tạo Bộ Lọc Sáng Tạo11 12

10ALO

Được gọi là Đèn Flash 
Tự Động Qua Ống 
Kính Ước Lượng, E-TTL 
là công nghệ Đèn 
Speedlite Canon, trong 
đó máy ảnh sử dụng 
thông tin thu được qua 
ống kính để tính toán 
mức độ đèn flash cần 
thiết để bảo đảm độ 
sáng phù hợp.

E-TTL 9

ALO nghĩa là Bộ Tối Ưu 
Ánh Sáng Tự Động, và 
là tính năng trong đó 
máy ảnh điều chỉnh 
theo ánh sáng và bóng 
tối để cân bằng điểm 
sáng nhất và tối nhất 
trong hình ảnh.

Đèn Speedlite
Tích Hợp

BỘ TRUYỀN
PHÁT Bộ Tối Ưu Hóa Ánh 

Sáng Tự Dộng

Hỗ Trợ Sáng Tạo


