Nu khu vc bn sng hay v trí t máy tính ca bn sóng 3G rt yu và thng xuyên b chp chn, trong trng hp này, bn có
th áp dng th thut sau ci thin cht lng sóng 3G.
Vt dng cn chun b
Bn s cn chun b nhng vt dng sau:
- Mt chic ni inox không dùng n na, nu không có bn cng có th dùng giy nhôm chuyên dùng nng cá.
- Cáp USB.
- USB hub.
- Mt thanh g dài.
- USB 3G.
- Tô vít, bng dính…

Thc hin
Trc tiên bn hãy xem qua s thc hin hình bên di. Máy tính s c ni vi mt chic USB hub s dng ngun in riêng. USB hub óng
vai trò là vt trung gian kt ni gia PC và USB 3G. Chic USB 3G s c gn vi chic ni inox hoc giy bc thành hình mt chic cho
và c t ngoài tri hoc ni không có vt cn tng cng kh nng bt sóng 3G.

Bn hãy bt u bng vic ni thanh g dài vi chic ni inox.

Vì chic USB 3G s c t ngoài tri nên bn s cn bo v nó khi ma gió bng vic bc mt lp nilon mng. Sau khi ã bc nilon cho chic
USB 3G bn hãy dùng bng dính dán nó vào phn trung tâm ca chic ni inox sao cho USB 3G nm theo trc dc ca chic ni
inox. Trong trng hp bn ch mun t USB 3G ni không có vt cn thì bn cng không cn thc hin bc bo v này tuy nhiên hiu qu s
cao hn khi t USB 3G bên ngoài.

Nu không có ni inox, bn cng có th dùng giy nhôm gói chic USB 3G thành hình chic cho nh hình bên di, cách làm này
cng có th tng kh nng bt sóng 3G.

Cui cùng bn hãy t chic cho USB ngoài tri hoc ni thoáng ãng và không có vt cn. tìm ra c v trí ti u t cho USB thì bn hãy
th ti v mt tp tin dung lng ln t mt host n nh nh youtube hay mediafire sau ó t cho USB xê dch theo tng khong cách nh.
Trong khi xê dch bn hãy quan sát s thay i tc download, khi ã tìm c v trí có tc download ln nht thì bn hãy tin hành c nh
cho USB và lp t theo nh s trên.

Lu ý: Có rt nhiu trng hp USB 3G t quá gn máy tính và t ó gây ra s nhiu sóng làm nh hng ti tc mng 3G. Vì vy rt có th v
trí ti u cho sóng 3G li nm rt gn v trí t máy tính. Do ó trc khi áp dng cách to cho thu sóng 3G thì bn hãy th s dng dây ni
USB kt ni USB 3G vi máy tính sau ó linh hot iu chnh v trí ca chic USB 3G nhm có c hng bt sóng tt nht vi cng tín hiu
mnh nht. Trong trng hp tc ca mng 3G vn không c ci thin thì bn mi cn phi áp dng cách thc to cho ci thin cht lng sóng
3G.
(Theo vietnamnet)

