
Phụ lục 1: SO SÁNH VIỆC THAY ĐỔI TONE VÀ TEMPO 
CỦA ĐẦU KARAOKE MIDI VÀ VOD 

 
1) Tóm tắt khái niệm: 
a) Đối với file MIDI: 

File MIDI chỉ lưu giữ các thông điệp/mệnh lệnh để cho bộ tổng hợp âm thanh (Synthesizer) 
tạo ra âm thanh, cho nên nó mang các đặc tính sau: 

- Kích thước file rất nhỏ. 
- Âm thanh tạo ra là “âm thanh điện tử”, chất lượng phụ thuộc vào bộ tổng hợp âm thanh. 
- Việc thay đổi tone và tempo đối với MIDI chỉ đơn giản là thay đổi các mệnh lệnh đó. Cho 
nên chất lượng thay đổi là hoàn toàn như ban đầu. 

 

b) Đối với file khác (MP3, wav, wma...): 

Các file không phải MIDI lưu giữ âm thanh thực bằng cách số hóa như sau: 

  
Âm thanh thực (A) Âm thanh đã được số hóa (B) 

Như vậy muốn số hóa càng trung thực thì càng phải nâng cao 2 thông số sau: 

- Tần số lấy mẫu: trong hình (B), các vạch đứng càng dày đặc thì càng mô phỏng chính xác 
âm thanh gốc. Mỗi vạch tượng trưng cho 1 lần “lấy mẫu”. VD: Một đĩa nhạc CD 44.1 kHz có 
nghĩa là nó được lấy mẫu 44.1 ngàn lần mỗi giây. 

- Giá trị mẫu: độ dài của các vạch đứng biểu thị biên độ âm thanh, do đó càng chi tiết (nhiều 
mức dài/ngắn khác nhau) thì càng mô phỏng chính xác âm thanh gốc. Trong âm nhạc thường 
dùng con số 16 bit để mô tả giá trị này (tương đương 216 mức độ khác nhau). 

c) Các nốt nhạc: 

Về mặt tần số, 2 nốt nhạc cách nhau một quãng tám có tần số gấp đôi. VD: nốt La có tần số 
440 Hz, nốt Lá có tần số 880 Hz. Trên mỗi quãng tám, được chia làm 12 phần gọi là 12 bán 
cung, và 7 nốt nhạc được bố trí theo nguyên tắc sau: 

 



2) Thay đổi tone và tempo trên đầu karaoke: 
Trên đầu karaoke MIDI, việc cho phép tăng/giảm tone ở mức ±6 sẽ cho phép người hát thoải 
mái chọn bất kỳ tone nào phù hợp với giọng mình. Trong hình minh hoạ dưới đây, giả sử bài 
hát ban đầu ở giọng Fa thăng: 

 
Trong khi đó, đầu karaoke VOD chỉ cho phép thay đổi tone ở mức ±4, điều này có nghĩa là 
về mặt xác suất sẽ có khoảng 1/3 trường hợp không thể chỉnh đúng giọng mình. 

 

Điều quan trọng hơn nữa là việc đổi giọng đối với file MP3, wav, wma... sẽ khiến chất lượng 
bị suy giảm. Nguyên nhân là do việc thay đổi tone và tempo đối với các định dạng file này là 
rất khó. 

Việc đổi giọng (tone) thực chất là thay đổi tần số, điều đó dẫn tới thay đổi thời gian: 

 
Kết quả sẽ làm biến đổi toàn bộ dải tần, tương tự như khi ta tua băng cassette nhanh thì tiếng 
hát sẽ bị “léo nhéo”. 

Để khắc phục điều này, luôn phải có sự hy sinh nào đó về chất lượng: 

- Co giãn những vùng có biên độ bằng 0 để bù lại về mặt thời gian: 

 
- Xén bớt sóng âm ở đoạn gần bằng 0 để bù lại về mặt thời gian: 

 



Thay đổi nhịp độ (tempo) với file MP3, wav, wma... cũng gặp tình trạng tương tự, đây là bài 
toán ngược lại với trường hợp thay đổi tone. 

Do đó, trong khi đầu karaoke MIDI cho phép thay đổi tốc độ nhanh/chậm của bài hát rất 
thoải mái, thì đầu karaoke VOD lại hoàn toàn không cho phép tính năng này. 

3) Việc tách lời với file MP3, wav, wma... 
Chuyện xưa kể rằng, bà mẹ ghẻ không muốn cô Tấm đi trẩy hội nên đã trộn một đấu thóc vào 
một đấu gạo và bắt Tấm phải nhặt ra cho xong mới được đi. Nhớ Bụt thương tình, cho bầy 
chim bồ câu đến nhặt giúp nên Tấm mới đi hội được. 

Việc trộn lời hát vào nhạc, sau đó muốn tách ra cũng tương tự, nhưng khó gấp bội! 

 

Âm thanh 1 

 

Âm thanh 2 

 

Trộn cả hai lại, tách làm sao đây? 

Một số clip karaoke cũ dùng phần mềm để tách lời sẽ dẫn đến 2 hậu quả sau: 

• Tách nhầm một phần nhạc, khiến cho chất lượng nhạc suy giảm. 
• Tách không hết phần lời, khiến cho đôi chỗ vẫn nghe loáng thoáng phần lời. 

Vì lý do trên, ngày nay các MTV karaoke không trộn chung lời vào nhạc nữa, mà lưu thành 
từng track riêng. Khi cần track nào sẽ sử dụng track đó mà thôi. Tuy nhiên trong đầu karaoke 
VOD, thỉnh thoảng vẫn gặp một số bài hát sử dụng công nghệ tách lời bằng phần mềm. 


