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Zastosowany w†karcie Sound Blaster Live!
procesor EMU10K1 to najnowszej generacji
uk³ad düwiÍkowy. Jest stosowany w†kartach
düwiÍkowych spotykanych w†studiach nagra-
niowych. Moc obliczeniowa procesora
EMU10K1, przekraczaj¹ca 1000 MIPS umoø-
liwia przetwarzanie düwiÍku w†czasie rzeczy-
wistym, czego dobrym przyk³adem jest vocal
morpher - efekt zmieniaj¹cy barwÍ ludzkiego
g³osu (efekt podobny do osi¹ganego w†kicie
AVT-1184). Zgodnie z†obowi¹zuj¹cymi tren-
dami, Sound Blaster Live! wykorzystuje ma-
gistralÍ PCI, dziÍki czemu czÍúÊ operacji mo-
øe byÊ wykonana bez angaøowania procesora.
DüwiÍk jest generowany z†wykorzystaniem
techniki wavetable, ktÛra korzysta z†brzmie-
nia prawdziwych instrumentÛw. Wzory
brzmieÒ instrumentÛw s¹ przechowywane
w†pamiÍci systemowej komputera (na karcie
nie ma pamiÍci RAM). Karta udostÍpnia 256-
g³osow¹ polifoniÍ, ktÛr¹ w†sposÛb softwa-
re'owy moøna rozbudowaÊ do 512 g³osÛw.
Sound Blaster Live! umoøliwia do³¹czenie
czterech g³oúnikÛw, a†efekt pog³osu moøe byÊ
modyfikowany w†zaleønoúci od wybranego
rodzaju pomieszczenia ods³uchowego (miÍ-
dzy innymi jaskinia, hala czy kino). DüwiÍk
przestrzenny jest uzyskiwany przy wykorzys-
taniu, opracowanej przez Creative, specyfika-
cji EAX (Environmental Audio Extensions),
ktÛra jest rozszerzeniem DirectSound3D Mic-
rosoftu. Standardowym wyposaøeniem karty
jest kabel MIDI, mikrofon oraz úledü z†dodat-
kowymi z³¹czami (MIDI i†dwa z³¹cza S/PDIF
do do³¹czania urz¹dzeÒ cyfrowych). 16-bito-
we prÛbkowanie z†czÍstotliwoúci¹ 48 kHz
umoøliwia generowanie düwiÍku z†jakoúci¹
p³yty kompaktowej.
Niew¹tpliwym u³atwieniem stosowania

tego zestawu düwiÍkowego jest do³¹czane do

karty oprogramowanie. OprÛcz driverÛw
umoøliwiaj¹cych pracÍ karty w†systemie
Windows 95/98/NT, producent dostarcza
mnÛstwo programÛw do obrÛbki düwiÍku.
Dodatkowo, producent do³¹czy³ wirtualne
odtwarzacze p³yt kompaktowych, plikÛw MI-
DI i†WAV. Na uwagÍ zas³uguje mikser umoø-
liwiaj¹cy miksowanie sygna³Ûw, w³¹czanie
efektÛw cyfrowych i†niezlaeøne ustawianie
poziomu wzmocnienia sygna³Ûw od rÛønego
ürÛd³a sygna³u. Do karty jest do³¹czana spe-
cjalna wersja gry Unreal, na przyk³adzie ktÛ-
rej moøna doúwiadczyÊ niesamowitych wra-
øeÒ trÛjwymiarowoúci. Ca³oúci dope³nia op-
rogramowanie umoøliwiaj¹ce zmianÍ konfi-
guracji pracy karty.
Zastrzeøenie moøe budziÊ doúÊ wysoka

cena karty (ok. 200 USD), ale na szczÍúcie
istnieje moøliwoúÊ kupienia karty w†wersji
OEM, a†wtedy jej cena jest znacznie niøsza.
Nawi¹zuj¹c do kosztÛw to nie moøna zapo-
mnieÊ o†g³oúnikach, gdyø nawet najlepsza
karta düwiÍkowa bez g³oúnikÛw odpowied-
niej jakoúci nie spe³ni oczekiwaÒ uøytkow-
nika. Producent zaleca stosowanie zestawu
g³oúnikÛw o†nazwie FourPointSurround, ktÛ-
re s¹ wynikiem wspÛ³pracy Creative Labs.
i†Cambridge SoundWorks. Istotnie, do jakoú-
ci düwiÍku tego zestawu nie moøna mieÊ
zastrzeøeÒ, ale jest on doúÊ drogi - wydaje
siÍ, øe zadowalaj¹c¹ jakoúÊ düwiÍku moøna
osi¹gn¹Ê znacznie mniejszym kosztem.
Podsumowuj¹c moøna stwierdziÊ, øe w†za-

stosowaniach domowych i†pÛ³profesjonal-
nych trudno znaleüÊ konkurenta dla Sound
Blaster Live!.
Paweł Zbysiński
KartÍ düwiÍkow¹ Sound Blaster Live! do

testÛw w redakcji dostarczy³a firma Creative
Labs.

Sound Blaster Live!
Hollywoodzka jakość dźwięku w komputerze klasy PC

Firma Creative Labs. od wielu
lat wyznacza obowi¹zuj¹ce

standardy wúrÛd kart
düwiÍkowych. Najnowszy produkt
tej firmy to Sound Blaster Live! -

karta düwiÍkowa o†naprawdÍ
"niesamowitych" moøliwoúciach.


