GiÃ¡o Há»™i Pháº-t GiÃ¡o Viá»‡t Nam Tá»‰nh Báº¡c LiÃªu

HÆ°á»›ng dáº«n sá»- dá»¥ng DFX Audio Enhancer má»™t cÃ¡ch hiá»‡u quáº£
(Quang Huy)
Ä•Ã³ng gÃ³p cá»§a Quang Huy
15/11/2012
Cáº-p nháº-t 15/11/2012

Â H°Ûng d«n sí dång DFX Audio Enhancer
* Quang Huy

Ch¯c h³n nhiÁu b¡n ã quen vÛi DFX® Audio Enhancer ph§n mÁm giúp c£i thiÇn ch¥t l°ãng âm thanh MP3, Windows Media,
Internet radio và các file âm nh¡c khác. VÛi DFX b¡n có thÃ chuyÃn Õi âm thanh cça PC thành mÙt hÇ thÑng âm thanh nÕi ¯t tiÁ
mÙt môi tr°Ýng âm nh¡c °ãc thi¿t k¿ sao cho viÇc th°ßng théc trß nên hoàn h£o.

Download DFX Audio Enhancer 10.134:

Ngay khi b-t ph§n mÁm các b¡n s½ c£m nh-n °ãc sñ khác biÇt. Âm thanh vang, cao và có chiÁu sâu, hay h¡n r¥t nhiÁu khi ch°a
b-t DFX. NhiÁu b¡n ch¯c s½ c£m th¥y hài lòng ß ch¿ Ù m·c Ënh nh° v-y, tuy nhiên vÛi mÙt chút ki¿n théc âm nh¡c cÙng thêm sß
thích vÍc ph§n mÁm thì DFX còn làm °ãc nhiÁu h¡n th¿ nïa.
Gi£i thích các chéc nng tinh chÉnh cça DFX:
Fidelity: Phåc hÓi tính trung thñc, lo¡i bÏ sñ t¯c âm

* Lo¡i bÏ sñ t¯c âm b±ng thu-t toán nén dï liÇu sí dång cho các Ënh d¡ng âm thanh trên Internet. DFX Án bù cho sñ th¥t
thoát âm t§n cao b±ng kh£ nng tái t¡o c©n th-n nhïng l×i cça giai iÇu t§n sÑ cao. Chéc nng phåc hÓi hài hòa °ãc thñc hiÇn b±ng
nghÇ patent-pending c©n th-n k¿t hãp các giai iÇu âm t§n cao Ã thay th¿ cho nhïng giai iÇu ã m¥t trong quá trình gi£i mã.
Ambience: Môi tr°Ýng âm thanh nÕi, phåc hÓi trung thñc chiÁu sâu âm thanh ã m¥t

* T¡o môi tr°Ýng âm thanh nÕi Án bù cho sñ m¥t mát ho·c gi£m sút chiÁu sâu âm thanh, là k¿t qu£ cça viÇc Ã loa quá g§n, iÁu k
âm thanh nghèo nàn, hay m¥t âm do quá trình nén dï liÇu các Ënh d¡ng âm thanh trên Internet. Thay cho sñ gi£m chiÁu sâu và
âm thanh £o cça PC, DFX ã c©n th-n hÓi phåc l¡i không khí và chiÁu sâu âm nh¡c. Kù thu-t xí lý này ã tëng °ãc sí dång thành cô
s) âm nh¡c nh° là Alanis Morissette và Ella Fitzgerald.
3D Surround: Âm thanh 3 chiÁu
* VÛi bÙ xí lý 3D Surround, âm thanh nh° vây quanh b¡n, g§n nh° ·t mình vào trong âm nh¡c! 3D Surround làm tng âm s¯c ch¡i ß
loa ôi thông th°Ýng, nó cing làm cho hÇ thÑng loa PC cá nhÏ d°Ýng nh° cho ti¿ng to h¡n, rõ h¡n và phong phú h¡n.
HyperBass: T¡o Ù sâu, phong phú ti¿ng bass

* Sí dång thành ph§n HyperBass t¡o chiÁu sâu, Ù phong phú âm tr§m Ã thay th¿ cho nhïng giÛi h¡n vÁ bass cça h§u h¿t hÇ thÑ
và Ënh d¡ng nh¡c nén. DFX thñc hiÇn b±ng cách c©n th-n hÓi phåc âm t§n th¥p, nh° th¿ làm tng kh£ nng c£m nh-n bass, nh°ng
không v°ãt quá giÛi h¡n v-t lý cça loa. HyperBass c£i thiÇn rõ ràng ch¥t l°ãng bass cça b¥t kó hÇ thÑng âm thanh nào.
Dynamic Gain Boosting: Tng âm
* Thêm vào Dynamic Boost Ã tng c£m nh-n vÁ Ù to cça âm thanh trong khi làm co l¡i c¥p Ù, ·c biÇt là khi sí dång hÇ thÑng nh¡c
B±ng cách thêm vào Dynamic Gain Boosting hÇ thÑng phát l¡i cça b¡n s½ nghe to h¡n g¥p 2 l§n.

* Tiêu biÃu là các hÇ thÑng ch¡i nh¡c PC c¡ sß và c£ hÇ thÑng âm thanh nÕi t¡i nhà tr£i qua ph¡m vi và kho£ng không giÛi h¡n. D
Boost Án bù cho giÛi h¡n này b±ng cách c©n th-n xí lý âm thanh Ã c£m nh-n âm to mà không ph£i thay Õi ph¡m vi ho¡t Ùng
Gi£i thích mÙt sÑ thành ph§n khác:
- Speaker (loa ngoài), HeadPhone (tai nghe): B¡n ang nghe nh¡c b±ng loa ngoài hay tai nghe thì chÍn t°¡ng éng Ã DFX có tác
dång.
- Music Type I, Music Type II, Speech: iÁu chÉnh méc Ù to nhÏ cça lÝi hát.
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Ngoài ra DFX cing cung c¥p sµn các tinh chÉnh t°¡ng éng vÛi tëng thÃ lo¡i nh¡c Ã cho b¡n lña chÍn trong Presets -> Select&,
giúp cho lo¡i nh¡c ó °ãc nghe ch¥t l°ãng nh¥t.
D°Ûi ây là các thi¿t l-p cho DFX Audio Enhancer mà mình ang sí dång:

Hi vÍng qua bài vi¿t này, các b¡n s½ có thÃ tñ c£i thiÇn ch¥t l°ãng âm thanh PC, laptop cça mình mÙt cách dÅ dàng và hiÇu qu£
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