
Phần mềm tăng tốc truy cập Internet cfospeed 4.53 

Hiện nay mặc dù hầu hết người dùng internet Việt Nam đã được sử dụng dịch vụ 

ADSL để truy cập internet. Tuy ADSL có tốc độ lớn hơn phương pháp quay số 

(Dial up) ngày trước, nhưng chất lượng dịch vụ và tốc độ thực của ADSL vẫn còn 

thấp. 

Và một phần mềm giúp tăng tốc internet vẫn rất cần thiết với mỗi người dùng 

internet Việt Nam.cFosSpeed là một trong số ít các phần mềm tăng tốc internet 

thực sự hiệu quả hiện nay với công nghệ Traffic Shaping.Công nghệ này điều 

khiển lưu lượng mạng, giảm độ trễ trong khi truyền dữ liệu, giúp tăng tốc độ mạng 

lên ít nhất 3 lần so với khi không dùng cFosSpeed.cFosSpeed đặc biệt thích hợp 

cho các máy chơi games online. Ngoài việc giảm độ trễ, tăng tốc độ truyền, 

cFosSpeed còn có sự ưu tiên được biệt cho một số game online mà phần mềm này 

đã định nghĩa sẵn và khi người dùng chơi game này, thông lượng internet dành cho 

game sẽ tối ưu nhất.Đồng thời cFosSpeed cũng hỗ trợ tăng tốc đặc biệt cho các 

phần mềm download mạng ngang hàng (P2P).Ưu điểm:Hoàn hảo nhất cho trò chơi 

trực tuyến (games online)Mở rộng Traffic Shaping cho DSL modems, cable 

modems & routersĐáp ứng nhanh, thuận lợi khi dùng chơi trò chơi trực tuyến, chia 

sẻ tập tin giống như eMule, Kazaa hay Bittorrent.Tối ưu thời gian cho việc nghe 

nhạc hay xem phim trực tuyến, âm thoại qua Internet, nghe đài trên mạng,...Có thể 

đặt độ ưu tiên cho các chương trình hay dùng.Phân loại luồng tốt nhất với các 

mạng:Broadband: DSL, CableNarrow band: modem, ISDNMobileFilesharing 

(P2P)GamesStreaming Media, VoIPTính năngPing thấpPhân loại chương trình kết 

nốiPhân loại giao thức kết nốiOnline BudgetsFirewallcFos phân loại luồng dữ liệu 

theo mức độ ưu tiên, theo đó những gói dữ liệu nén quan trọng sẽ được chuyển đi 

trước những gói dữ liệu thông thường. Bằng cách này, luồng dữ liệu luôn được vận 

chuyển liên tục tránh hiện tượng nghẽn mạng vì chờ!Công nghệ phân loại luồng dữ 

liệu nhận diện số kiểu gói dữ liệu quan trọng và ưu tiên nó làm cho luồng dữ liệu 

internet luôn được "mượt mà" và ping được giữ ở mức thấp. Do đó tăng được tốc 

độ download và nhất là cho dịch vụ game online.Hỗ trợ các loại kết nốiBroadband: 

Cabel và DSLNarrow band: Modem và ISDNMobileMedia:DSL, PPPoEDSL, 

PPPoA (VCmux và LLC)DSL, PPTPCableISDNIP over AALRFC1483/2684 

bridgedĐịnh tuyến:Router và kết nối dial-upLAN và WLANRouter và Bridge-

ModeVPNNhiều kết nối cùng lúcĐiều chỉnh định tuyếnNhiều IP cho một 

http://lackhoai.blogspot.com/2009/07/phan-mem-tang-toc-truy-cap-internet.html


adapterlinkhttp://www.mediafire.com/download.php?kyny4fkujdkcài xong thì tắt 

cfosspeed đi bằng cách nhấn ctrl + alt +del -->processes -->cfosspeed.exe. chạy 

file key làm theo hướng dẫn và điền pass zo, nhớ kết nối internet. 

 

http://www.mediafire.com/download.php?kyny4fkujdk

