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HIỂU RÕ HƠN VỀ CÁC MỤC
TRONG DISK CLEANUP CỦA
WINDOWS ĐỂ KHÔNG BỊ XÓA
NHẦM FILE QUAN TRỌNG

C

ùng đón Xuân mới Kỷ hợi năm 2019 với nhiều niềm vui mới, đón
nhận những thời cơ mới, vận hội mới và thách thức mới. Nhân
dịp xuân về, Ban Biên tập Bản tin Khoa học và Ứng dụng kính chúc
Quý độc giả và Quý cộng tác viên, cùng gia đình, một năm mới vạn sự
an lành, tràn đầy hạnh phúc, đạt nhiều thành công tốt đẹp. Chúc cho
sự hợp tác của chúng ta ngày càng bền chặt và phát triển.
Thân ái!
Ban Biên tập Bản tin KH&UD

xem tieáp trang 2

BỆNH HẸP VAN HAI LÁ
(Mitral stenosis)

Di chuyển phần mềm
đã cài trên ổ C sang
phân vùng khác
dễ như chơi

I) Giới thiệu
căn bệnh: Van hai
lá nằm ở phía bên
trái tim, giữa hai
buồng: Tâm nhĩ và
tâm thất. Tâm nhĩ
là buồng trên và
tâm thất là buồng
thấp hơn. Máu

Khi chiếc máy tính bạn đang sử dụng cấu hình trở nên yếu
đi và khoảng dung lượng trống trên phân vùng ổ C ngày càng hạn
hẹp. Trong khi đó, công việc ngày càng đòi hỏi bạn phải cài đặt
thêm nhiều phần mềm hơn và những phần mềm cũ cũng cần phải
được Update. Tuy nhiên, bạn chưa dám tự tin để thực hiện chia lại
ổ cứng, chính vì vậy mà trong bài viết ngày hôm nay sẽ chia sẻ với
các bạn một phần mềm hỗ trợ giúp chúng ta di chuyển các phần
mềm đã được cài đặt trên ổ C sang một ổ bất kỳ trên máy tính, mà
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HIỂU RÕ HƠN VỀ CÁC MỤC
TRONG DISK CLEANUP CỦA WINDOWS ĐỂ
KHÔNG BỊ XÓA NHẦM FILE QUAN TRỌNG
Bình thường, mỗi khi chạy công cụ Disk Cleanup để dọn dẹp
bộ nhớ máy thì chúng ta thường chọn hết tất cả mọi tùy chọn và
nhấn nút Clean. Tuy nhiên, như bạn đã biết Disk Cleanup cũng
sẽ xóa luôn một số file hệ thống và điều đó có khả năng ảnh
hưởng máy tính. Trong bài này sẽ nói kĩ hơn về các mục của app
cho bạn hiểu chúng và biết rõ khi nào thì nên xóa cái nào.
Để chạy Disk Cleanup, cách dễ nhất là bấm vào ô Search trong
Start Menu rồi gõ chữ “Disk Cleanup”. Lúc này, phần mềm sẽ bắt đầu
quét để tìm một số file mà nó có khả năng xóa và hiển thị ra cho bạn
xem. Tuy nhiên, đây chỉ là những file cơ bản mà thôi, nếu bạn nhấn
vào nút “Clean up system files” thì phần mềm sẽ hiển thị thêm nhiều
thứ hơn nữa.

Khi bạn cài bản cập nhật mới của Windows thông qua Windows
Update, hệ điều hành sẽ giữ lại các file hệ thống cũ để cho phép bạn
gỡ bản update nếu muốn. Thường thì nếu PC của bạn chạy ngon sau
khi update và không gặp lỗi lầm gì thì có thể xóa mục này mà không
gặp vấn đề gì.
Windows Defender:

Windows ESD Installation Files:
Nếu bạn dùng Windows 10, bạn sẽ thấy thêm tùy chọn
“Windows ESD installation files” và nếu bạn xóa nó thì bạn sẽ có
thêm vài GB ổ cứng. Tuy nhiên, mục này rất quan trọng vì file ESD là
thứ được dùng cho tính năng Reset của Windows 10. Nếu bạn xóa
nó, bạn không thể nào khôi phục lại máy tính ủa mình về nguyên
gốc khi cần thiết. Hiện tại cũng không nhiều trường hợp cần tới nó,
nhưng lỡ cần bạn sẽ phải download lại file bộ cài trước khi có thể
reset máy tính của mình.
Trên Topic hỗ trợ của Microsoft, trong đó cũng có người hỏi rằng
có nên xóa file Windows ESD Installation Files bằng Disk Cleanup
hay không. Một nhân viên hỗ trợhoặc cộng tác viên hỗ trợnói rằng
“Chúng tôi không khuyên bạn xóa nó, trừ khi bạn rất rất cần thêm
vài GB ổ cứng”. Vậy nên tốt nhất là không đụng tới cho an toàn.
Windows Update Cleanup:
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Theo như công cụ Disk Cleanup thì mục này sẽ xóa đi các file
không quan trọng được Windows Defender - công cụ chống virus có
sẵn của Windows sử dụng. Microsoft không giải thích rõ hơn những
file này là gì, nhiều khả năng đây chỉ là những file tạm mà thôi.
Trong quá trình xài Windows 10 từ năm ngoái tới nay cũng đã nhiều
lần thử xóa mục này và chưa từng thấy lỗi.
Windows Upgrade log files:
Mỗi khi bạn cập nhật hệ điều hành, Windows lưu lại những
thay đổi và những gì nó đã làm vào một file, gọi là file log. Nếu bạn
không gặp vấn đề gì với bản update và không cần nhớ tới hỗ trợ của

Khoa hoïc & ÖÙng duïng

Microsoft, bạn có thể xóa file này đi chứ không cần để lại.
Downloaded Program Files:
Khi bạn lướt web, có một số trang web có thể yêu cầu bạn
download một số control dạng ActiveX hoặc các applet viết bằng
ngôn ngữ Java. Điều này chỉ diễn ra vói trình duyệt IE, và bạn có
thể xóa chúng một cách an toàn. Khi bạn vào lại những website đó,
chúng sẽ tự download lại mà thôi.
Temporary Internet Files:
Disk Cleanup giải thích rằng mục này chứa các file cache
của Internet Explorer lẫn Microsoft Edge. File này giúp trang web
load nhanh hơn ở những lần sau bạn truy cập vào. Cũng giống như
Downloaded Program Files, nếu bạn xóa cache của trình duyệt thì ở
lần sau vào các website nó sẽ tự download lại thôi nên cứ yên tâm mà
xóa. Mục Temporary Internet Files đôi khi chiếm tới cả vài GB, nhất là
sau một thời gian rất dài bạn không dọn dẹp máy tính của mình.
Tuy nhiên, cũng cần nói thêm rằng không khuyến khích xóa
Temporary Internet Files một cách thường xuyên vì như vậy các
website sẽ load lâu hơn, tức là bạn đang vô tình làm mất đi lợi ích
của tính năng cache. Khoảng 2-3 tháng dọn một lần là tốt.
System error memory dump files:
Khi Windows bị crash, hay nói cách khác là mỗi khi máy bị màn
hình xanh chết chóc thì hệ thống sẽ tạo ra một file ghi lỗi trong đó.
Những file này có thể giúp Microsoft xác định lỗi nằm ở đâu. Tuy
nhiên, một số lượng lớn các file này theo thời gian tích tụ lại có thể
chiếm khá nhiều dung lượng trên máy tính của bạn. Nếu bạn không
cần làm gì với vụ màn hình xanh chết chóc thì bạn có thể xóa chúng.
System archived Windows Error Reporting:
Khi một ứng dụng nào đó bị crash, Windows sẽ tạo ra một file
báo cáo lỗi để giúp Microsoft xác định và khắc phục lỗi. Bạn cũng có
thể xóa nó đi, thoải mái, trừ khi bạn cần cho ai đó biết về lỗi mà bạn
đã gặp với một phần mềm nào đó.
Delivery Optimization Files:
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Đây là file dùng để tối ưu việc update bằng cách cho phép các
máy tính khác truy cập vào bản update đã tải về trên máy tính của
bạn. Nếu bạn chỉ dùng máy tính cá nhân thì có thể xóa file này đi để
kiếm thêm không gian.
Device driver packages:
Windows giữ driver cũ của các thiết bị như một cách sao lưu khi
bạn cài driver mới từ Windows Update hoặc từ bên ngoài vào. Nếu
bạn nhờ Disk Cleanup xóa các file này thì hệ thống sẽ xóa driver cũ đi
và chỉ giữ lại bản mới nhất mà thôi. Nếu máy tính của bạn đang chạy
ngon lành và không gặp vấn đề gì thì có thể an tâm xóa mục này.
Previous Windows installations:
Khi bạn update lên bản Windows mới, Windows sẽ giữ lại các
file system cũ trong 10 ngày. Trong 10 ngày này bạn có thể quay trở
lại bản cũ nếu phát hiện có vấn đề nào thể xảy ra. Sau mốc thời gian
này, nếu bạn vẫn chọn ở lại với bản Windows mới thì hệ điều hành
sẽ tự xóa file cũ đi. Nhưng nếu bạn muốn thì vẫn có thể xóa nó bất
kì lúc nào bạn muốn, như trên máy mình thì mục này có dung lượng
lên tới 26,8GB, cực lớn, thế nên việc xóa nó đi để lấy lại dung lượng
là chuyện nên làm.
Temporary Windows installation files:
Đây là các file được trình WIndows Update sử dụng trong lúc
nó đang cài đặt bản cập nhật. Nếu các bạn cập nhật đã chạy xong
hết thì bạn có thể xóa nó đi.
Trên Windows 8 hoặc Windows 7, có thể bạn sẽ thấy thêm
nhiều mục khác mà mình không đề cập trong bài này. Tuy nhiên,
bạn hoàn toàn có thể xóa chúng đi vì đa phần cũng chỉ là file tạm do
nhiều chỗ khác nhau trong hệ điều hành thải ra mà thôi.
Temporary file:
Những file tạm này do đủ mọi chỗ của Windows cũng như
các phần mềm bên thứ ba sinh ra, và nó chính là lý do vì sao Disk
Cleanup tồn tại. Bạn có thể xóa những file tạm này để giải phóng
dung lượng. Còn nhớ vài năm trước khi còn xài máy tính Windows 7,
đã có lần mục file tạm này chiếm tới 10GB ổ C của mình, chỉ cần xóa
nó đi là lại có thêm một đống chỗ trống để sử dụng luôn.
Thumbnails:
Windows tạo ra những tấm ảnh thu nhỏ của hình ảnh, video
và các file tài liệu của bạn để File Explorer có thể cho bạn xem
trước chúng mà không phải mở ra. Đây chính là những hình ảnh
thumbnail. Theo thời gian, những tấm ảnh thumbnail này sẽ xuất
hiện rất nhiều khiến bộ nhớ của chúng ta bị đầy lên, và may mắn là
bạn có thể thoải mái xóa mục này mà không làm ảnh hưởng gì tới
độ ổn định của thiết bị. Các file thumbnail sau khi bị xóa rồi cũng sẽ
được tái tạo lại mà thôi, chẳng có gì phải lo lắng.
Duy Luân
3
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Tieáp theo trang 1

BỆNH HẸP VAN HAI LÁ
(Mitral stenosis)
được bơm từ tâm nhĩ trái, qua van hai lá,
và vào tâm thất trái trên đường đến động
mạch chủ. Các van hai lá khỏe mạnh cho
phép máu đi qua, nhưng khi bị hẹp lại, sẽ
đóng không kín làm dòng máu chảy ngược
trở lại tâm nhĩ trái.
Bệnh hẹp van hai lá, xảy ra khi mở van
hai lá bị thu hẹp. Điều này có nghĩa là tâm
nhĩ trái có thể không đủ máu chảy qua nó.
Hẹp van hai lá có thể dẫn đến nhiều vấn đề
khác nhau, bao gồm: Mệt mỏi, khó thở, cục
máu đông và suy tim. Sẹo do sốt thấp khớp
là nguyên nhân hàng đầu gây hẹp van hai
lá. Mặc dù sốt thấp

II) Nguyên nhân gây hẹp van hai lá?
Hẹp van hai lá thường gây ra do bệnh sốt
thấp khớp (Rheumatic fever). Đây thường
là bệnh thường gặp lúc còn trẻ. Sốt thấp là
kết quả của phản ứng miễn dịch của cơ thể
với sự nhiễm trùng với vi khuẩn liên cầu. Đó
là một biến chứng nghiêm trọng của viêm
họng liên cầu khuẩn hoặc sốt hồng ban
(Scarlet fever).
Các khớp và tim là các cơ quan bị ảnh
hưởng nhiều nhất bởi bệnh sốt thấp khớp
cấp tính. Các khớp có thể trở nên viêm nặng
và có thể dẫn đến tình trạng khuyết tật tạm
thời và đôi khi mãn tính. Trong cơn sốt thấp
khớp cấp tính, các phần khác nhau của tim
đều có thể bị viêm, dẫn đến:
4

• Viêm nội tâm mạc. Rối loạn này ảnh
hưởng đến lớp lót của tim (được gọi là nội
tâm mạc).
• Viêm cơ tim. Bệnh này ảnh hưởng
đến cơ tim (gọi là viêm cơ tim).
• Viêm màng ngoài tim. Tình trạng này
ảnh hưởng đến màng xung quanh tim (gọi
là màng ngoài tim).

Khi van hai lá hoặc bất kỳ van tim nào
bị tổn thương, sẽ dẫn đến tình trạng bệnh
tim mạn tính gọi là bệnh tim thấp khớp. Các
dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng của tình
trạng này có thể không xảy ra cho đến 5 đến
10 năm sau khi bị sốt thấp khớp.
Các yếu tố nguy cơ cho tình trạng này
không rõ ràng. Tuy nhiên, người ta ước tính
rằng phụ nữ có khả năng phát triển tình
trạng này cao gấp 2-3 lần so với nam giới.
Một khuyết tật tim bẩm sinh có thể gây
hẹp van hai lá ở trẻ. Trẻ sinh ra với tình trạng
này thường cần phải phẫu thuật. Trong một
số ít trường hợp, canxi có thể tích tụ và dẫn
đến thu hẹp van hai lá. Các nguyên nhân

hiếm gặp khác của hẹp van hai lá bao gồm:
Khối u, các cục máu đông, điều trị bức xạ.
III) Các triệu chứng của hẹp van hai
lá là gì?: Hẹp van hai lá thường dẫn đến
khó thở, đặc biệt là khi tập thể dục hoặc
khi nằm xuống. Các triệu chứng khác phổ
biến bao gồm:
• Ho, có hoặc không có máu .
• Đau vùng ngực.
• Mệt mỏi.
• Sưng ở mắt cá chân hoặc bàn chân.
• Nhiễm trùng đường hô hấp.
• Má hồng hoặc hơi tím.
• Nếu hẹp van hai lá là nghiêm trọng,
bạn có thể cảm thấy tim đập nhanh.
Trong một số ít trường hợp, bạn có
thể cảm thấy khó chịu ở ngực. Ngực của
bạn có thể cảm thấy căng hoặc co thắt,
hoặc có thể cảm thấy đau đớn tỏa ra từ
ngực. Ngoài ra, van hai lá có thể không gây
ra bất kỳ triệu chứng nào, hoặc các triệu
chứng có thể xuất hiện chỉ khi tập thể dục.
Bạn có thể thêm các triệu chứng khi cơ thể
bạn bị căng thẳng như trong khi bị nhiễm
trùng hoặc mang thai.
Ngoài các triệu chứng thường gặp,
trẻ bị hẹp van hai lá cũng có thể có sự tăng
trưởng chậm hơn.
IV) Hẹp van hai lá được chẩn đoán như
thế nào? Có một số xét nghiệm mà bác sĩ
của bạn có thể sử dụng để chẩn đoán van
hai lá như:
1) Khám sức khỏe: Bác sĩ của bạn sẽ
lắng nghe trái tim của bạn bằng một ống
nghe. Ở những người bị tình trạng này, tim
thường tạo ra những âm thanh bất thường
như tiếng rung tâm trương và tiếng T2 tách
đôi, T1 đập mạnh..
2)Thử nghiệm hình ảnh: Bác sĩ của bạn
có thể sử dụng một loạt các xét nghiệm hình
ảnh để xác định chẩn đoán, cũng như để suy
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luận nguyên nhân ban đầu của vấn đề. Các
xét nghiệm này có thể bao gồm:
• Siêu âm tim: Xét nghiệm này sử dụng
sóng siêu âm để tạo ra hình ảnh sống động
về cấu trúc và chức năng của tim. Đó là thử
nghiệm chẩn đoán được sử dụng phổ biến
nhất cho hẹp van hai lá.
• X quang ngực (tim phổi).

• Siêu âm tim qua thực quản (TEE):
Trong thử nghiệm hình ảnh này, bác sĩ của
bạn đề một thiết bị nhỏ vào thực quản của
bạn phát ra sóng siêu âm. Phương pháp này
tạo ra một hình ảnh chi tiết hơn so với siêu
âm tim vì thực quản nằm ngay sau tim.
• Đặt ống thông tim: Trong thủ tục này,
bác sĩ của bạn chèn một ống dài, mỏng vào
cánh tay, đùi trên hoặc cổ của bạn và đưa nó
vào tim bạn. Bác sĩ có thể sử dụng ống này
để thực hiện nhiều xét nghiệm khác nhau,
bao gồm chụp hình các mạch máu của tim.
Thủ tục này cho kết quả chính xác nhất.
• Xét nghiệm nhịp tim bất thường: Các
xét nghiệm có thể theo dõi nhịp tim của bạn
bất thường bao gồm điện tâm đồ và theo
dõi Holter. Điện tâm đồ - còn được gọi là ECG
hoặc EKG - là bản ghi về hoạt động điện của

Chuyeân ñeà

tim của bạn. Trong quá trình theo dõi Holter,
hoạt động điện của tim được ghi lại bằng
thiết bị theo dõi di động được đeo trong một
khoảng thời gian. Bạn thường được theo dõi
trong khoảng thời gian từ 24 đến 48 giờ.
• Thử nghiệm gắng sức: Bác sĩ có thể
giúp bạn thực hiện hoạt động hiếu khí vừa
phải và sau đó theo dõi bạn trong khi tập
thể dục để xác định xem tim của bạn phản
ứng với sự căng thẳng về thể chất như thế
nào. Tìm hiểu thêm về các bài kiểm tra căng
thẳng tại đây.
V) Hẹp van hai lá được điều trị như thế
nào? Điều trị hẹp van hai lá có thể thay đổi
rất nhiều, tùy thuộc vào các triệu chứng của
bạn và mức độ nghiêm trọng của tình trạng
này.
1)Thuốc men: Nếu hẹp van hai lá gây
ra triệu chứng, bác sĩ có thể kê toa thuốc.
Mặc dù các loại thuốc không khắc phục được
vấn đề với van hai lá của bạn, chúng có thể
giúp điều trị các triệu chứng của bạn. Các
loại thuốc bao gồm:
• Thuốc chống đông, hoặc thuốc làm
loãng máu, để giảm nguy cơ cục máu đông.
• Thuốc lợi tiểu để giảm tích tụ dịch
nhờ tăng lượng nước tiểu.
• Thuốc chống loạn nhịp để điều trị
nhịp tim bất thường.
• thuốc ức chế bêta để làm chậm nhịp
tim của bạn.
2) Tái tạo mở rộng van 2 lá
(Valvuloplasty): Bác sĩ của bạn có thể chọn
để thực hiện một mở rông hai lá bằng bóng.
Thủ tục này là một lựa chọn nếu bạn cần

điều trị nhiều hơn là chỉ dùng thuốc nhưng
van hai lá của bạn không bị hư hại đủ để yêu
cầu phẫu thuật tim. Trong quá trình này,
bác sĩ của bạn đề một ống thông với một
quả bóng gắn liền với nó thông qua một
tĩnh mạch và vào trong tim của bạn. Một
lần trong van hai lá, bác sĩ thổi phồng bong
bóng để mở rộng van. Trong một số trường
hợp, bạn có thể cần trải qua quy trình này
nhiều lần.
3) Phẫu thuật:

Trong một số trường hợp, phẫu thuật
có thể trở nên cần thiết. Bác sĩ của bạn có
thể phẫu thuật sửa chữa van hai lá hiện tại
của bạn để làm cho nó hoạt động đúng. Nếu
không thể, bác sĩ có thể cần phải thay van
hai lá bằng một van mới. Van thay thế của
bạn có thể là sinh học, từ một con bò, lợn,
hoặc xác chết của con người. Hoặc nó có
thể là cơ khí, có nghĩa là van của bạn là một
thiết bị do con người tạo ra.
VI) Biến chứng có thể là gì do hẹp
van hai lá? Nếu không được phát hiện hoặc
không được điều trị, van hai lá van hai lá có
thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng.
Phổ biến nhất là loạn nhịp tim. Rung nhĩ,
trong đó các buồng trên của tim run rẩy, sẽ
phát triển trong nhiều trường hợp. Viêm nội
tâm mạc và suy tim cũng có thể xảy ra.Hẹp
van hai lá cũng ảnh hưởng đến phổi. Phù
phổi, hoặc dịch tích tụ, và tăng huyết áp
động mạch phổi có thể phát triển do hậu
quả của van hai lá van hai lá.
Bs Dương Minh Hoàng
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Tieáp theo trang 1

Di chuyển phần mềm đã cài trên ổ C
sang phân vùng khác dễ như chơi
phần mềm đó vẫn hoạt động bình thường.
1. Hướng dẫn cài đặt phần mềm SymMover:
Trước tiên, bạn tải phần mềm SymMover về tại địa chỉ:
https://symmover.en.lo4d.com/ về máy tính. Sau đó bạn click
đúp chuột vào file *.exe mà bạn vừa tải về và chọn Next để tiến
hành các bước cài đặt.

Ở hộp thoại kế tiếp bạn giữ nguyên mặc định đường dẫn và
chọn Install để cài đặt.

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn click vào nút Close để thoát khỏi
hộp thoại.
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2. Hướng dẫn di chuyển phần mềm bằng SymMover:
- Chú ý: Trước khi di chuyển phần mềm thì bạn hãy chắc chắn
rằng phần mềm đó đã tắt hoàn toàn rồi nhé, phần mềm mà đang
chạy thì khi di chuyển sẽ thông báo lỗi.
Lúc này bạn mở nút Start và click vào biểu tượng Symmover
để khởi động phần mềm.

Tại hộp thoại Tems of Use bạn chọn Accept để đồng ý với điều
khoản của nhà phát triển ứng dụng.
Và ở phần giao diện SymMover bạn click vào dấu + để truy
xuất phần mềm.
Tại hộp thoại Add bạn chọn tab Installed programs on you
computer để chọn phần mềm mà bạn cần di chuyển sang phân
vùng khác, rồi click chọn Add Folder.
Sau khi add phần mềm vào SymMover thành công. Tại giao
diện chương trình, bạn click vào nút di chuyển màu xanh, rồi tại
hộp thoại Nommal Move bạn click Yes để xác nhận sao chép, di
chuyển giữa hai phân vùng.
Như vậy là chuong trình đã đi chuyển hoàn tất, lúc này sẽ có
giao diện như hình bên dưới.
Sau đó bạn truy cập lại vào phân vùng mà bạn mới di chuyển
phần mềm tới, ở đây di chuyển tới ổ F nên đường dẫn là: F\ SymMover\
C\ Program Files\ UniKey. Bạn có thể clich để chạy thử nghiệm nhé,
riêng với những phần mềm được cài đặt khởi động cùng Windows như
UniKey, thì bạn không cần bật, SymMover sẽ vẫn giữ trạng thái hoạt
động sau khi di chuyển phân vùng của phần mềm.
Nếu như bạn muốn di chuyển lại phần mềm về vị trí cũ thì bạn
có thể chọn vào phần mềm cần di chuyển, sau đó nhấn vào mũi tên
màu vàng để di chuyển lại là xong. Chúc các bạn thành công!
TT
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DẬY SỚM ĐỂ SỐNG THỌ HƠN: 5 VIỆC LÀM VÀO SÁNG SỚM
KHÔNG MẤT TIỀN MUA NHƯNG DÙNG TIỀN CŨNG KHÔNG MUA ĐƯỢC
Vì thói quen, vì công việc bận rộn hay vì nhiều lý do khác nhau mà
nhiều người thường thức khuya, dậy muộn, họ cho rằng, chỉ cần ngủ đủ
ngày 8 tiếng là được.
Nhưng chúng ta có biết, dậy sớm có rất nhiều lợi ích, không m.â’.t tiền
để mua nhưng có dùng tiền cũng không mua được.
Benjamin Franklin – một trong những nhà lập quốc nổi tiếng nhất
của Mỹ đã từng nói: “Đi ngủ sớm và thức dậy sớm làm một người trở nên
khỏe mạnh, giàu có và khôn ngoan”.
Thực tế khoa học cũng đã chứng minh rằng thức dậy sớm thật sự
mang đến cho bạn rất nhiều lợi ích. Khi thức dậy sớm trong tâm trạng thoải
mái để sẵn sàng cho một ngày mới thực sự sẽ thay đổi cuộc sống của bạn.
Các danh y Trung Quốc xưa có một câu nói rất nổi tiếng “Dậy sớm là
một cách dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe tốt nhất”. Nếu bạn dậy sớm và làm
đủ 5 việc này, gan của bạn sẽ không sinh bệnh.
Vì sao tục ngữ có câu rằng, một ngày thành công hay thất bại, cốt ở
buổi sáng. Sức khỏe con người tốt hay xấu, dựa vào việc dậy sớm.
Trong thực tế, trạng thái sức khỏe của con người gắn liền không thể
tách rời với thói quen dậy sớm của mỗi người. Dậy sớm cũng là việc làm tốt
nhất trong quá trình dưỡng sinh.
5 việc nên làm vào buổi sáng để có sức khỏe tuyệt vời
1. Uống một ly nước ấm vào buổi sáng:
Mỗi buổi sáng ngủ dậy sớm khi bụng đói bạn nên uống ngay một
cốc nước lọc ấm, bởi vì trong một đêm ngủ dài, cơ thể đã tiêu thụ rất nhiều
nước, uống bổ sung sau khi ngủ dậy sẽ giúp cơ thể cân bằng lượng nước,
đồng thời có thể giúp chuyển hóa nước ở các cơ quan trong cơ thể, thúc đẩy
bài tiết, ngăn ngừa táo bón.
Bên cạnh đó, uống nước còn giúp làm loãng máu, thúc đẩy tuần hoàn
máu, ngăn ngừa các bệnh tim mạch và huyết áp, mạch máu não xảy ra. Sở
dĩ khuyên bạn nên uống nước ấm là vì nếu uống nước lạnh có thể gây kích
thích lên vùng gan tạng, trong thời gian dài sẽ không tốt cho sức khỏe của
các cơ quan nội tạng.
2. Tập thể dục:
Một vài phút khởi động buổi sáng cũng giúp sự trao đổi chất trong cơ
thể bạn “vận động” theo. Bằng cách này, sự trao đổi chất trong cơ thể bạn sẽ
được đẩy mạnh, diễn ra thuận lợi hơn và cơ thể đốt cháy được nhiều calo hơn.
Thể dục buổi sáng giúp ổn định quá trình trao đổi chất ngay từ sáng
và quá trình này không bị cản trở bởi bất kì lý do gì trong suốt cả ngày. Các
chuyên gia sức khỏe chỉ ra rằng tập thể dục làm tăng đáng kể sự bén nhạy,
minh mẫn, sảng khoái cho tâm trí của bạn. Tập thể dục buổi sáng trước khi
thực hiện các hoạt động trong ngày sẽ giúp bạn đẩy lùi những căng thẳng
của ngày hôm trước, lấy lại tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực.
3. Đi vệ sinh vào buổi sáng sớm:
Khoa học đã chứng minh rằng, trong cả một ngày dài thì thời điểm
thích hợp nhất để đại tiện nên vào sáng sớm (bao gồm cả tiểu tiện). Bên
cạnh đó, bạn nên chọn cách ngồi xổm khi đi đại tiện (chân nâng cao, cúi gập
lưng), lâu dần sẽ tạo thành thói quen đại tiện đúng giờ, ngồi đúng tư thế.
Việc thải độc của cơ thể chủ yếu nhất vẫn thông qua việc bài tiết, đại

tiện và tiểu tiện, nếu buổi sáng dậy sớm và đại tiểu tiện xong có thể loại bỏ hết
những chất cặn bã tích tụ trong cơ thể sau một đêm dài, từ đó giúp cho cơ thể
thanh lọc và tiếp nhận một quy trình vận hành của ngày mới. Đồng thời tránh
lưu trữ chất độc lại lâu hơn trong cơ thể, phòng ngừa việc chất thải (phân, nước
tiểu) nhiễm trở lại trong cơ thể, trữ lại độc tố trong gan, gây nhiễm độc gan.
4. Đánh răng đúng cách:
Sáng dậy tốt nhất nên đánh răng đúng cách mặc dù buổi tối trước khi
đi ngủ bạn đã đánh sạch sẽ rồi. Bởi vì sau một đêm ngủ dài, là thời gian tốt
nhất để vi khuẩn trong răng miệng phát triển, sinh ra hôi miệng, không tốt
cho sức khỏe răng miệng.
Việc đánh răng nên chú ý duy trì đúng, đánh trong khoảng 2 phút.
Thông thường, thói quen phổ biến của nhiều người là đánh răng ngay sau khi
ngủ dậy. Nhưng theo lời khuyên của các chuyên gia, bạn nên đ.a’nh răng sau
khi ăn sáng khoảng 20 phút. Vì cách này sẽ giúp kem đánh răng phát huy tác
dụng bảo vệ răng và diệt vi khuẩn có hại trong khoang miệng tốt hơn.
5. Ăn sáng đầy đủ: Ăn sáng chính là một trong những cách chăm sóc
sức khỏe quan trọng, năng lượng của bữa ăn sáng nên cung cấp khoảng 25
-30% tổng năng lượng trong cả ngày.
Ăn sáng sẽ giúp trung hòa axit trong dạ dày và bảo vệ gan, nếu bạn
duy trì thói quen lâu dài không ăn sáng sẽ gây ra suy dinh dưỡng, thiếu
m.a’.u, từ đó làm giảm sức đề kháng của cơ thể.
Các món cháo, bún, phở với đầy đủ chất dinh dưỡng, hương vị thơm
ngon lại dễ tiêu hóa sẽ là lựa chọn tuyệt vời để bạn có đủ dinh dưỡng bắt
đầu một ngày mới. Ăn sáng đơn giản có thể chọn ăn các loại trái cây, ngũ
cốc, tinh bột, các chế phẩm sữa… với yêu cầu cung cấp đầy đủ vitamin và
khoáng chất cho cơ thể.
Thêm vào đó, việc thưởng thức bữa ăn sáng trong buổi sớm tĩnh lặng,
trong khi vừa đọc sách và uống cà phê chắc hẳn sẽ thú vị hơn nhiều so với
việc bạn phải tìm mua gì đó để ăn trên đường đi làm việc hoặc ăn vội vã tại
bàn làm việc của bạn.
Việc dậy sớm về tổng thể có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho sức
khỏe, không những thế, bạn bắt đầu một ngày mới sớm thì bạn sẽ có thể
làm được nhiều hơn những việc mình muốn, cả ngày có nhiều năng lượng
hơn và mọi việc đều tốt hơn.
Nếu bạn đang có thói quen dậy muộn, nên bắt đầu từ từ, mỗi ngày
dậy sớm hơn một chút so với hôm qua, bạn sẽ có thể thực hiện kế hoạch dậy
sớm một cách dễ chịu hơn.
Lời khuyên cho bạn: Đừng tạo ra sự thay đổi quá mạnh mẽ. Hãy bắt
đầu từ từ bằng cách thức dậy sớm hơn bình thường từ 15-30 phút. Hãy quen
dần với điều này trong vài ngày. Sau đó dậy sớm thêm 15 phút nữa mỗi
ngày, dần dần cho đến khi bạn đến được mục tiêu thời gian mà bạn đặt ra.
– Hãy cho phép mình ngủ sớm hơn.
– Hãy đặt đồng hồ báo thức ở xa giường của bạn.
– Hãy bước ra khỏi giường ngay khi bạn tắt chuông báo thức.
– Đừng xét đoán việc vì sao bạn phải dậy sớm.
– Chọn một lý do lý do chính đáng cho việc dậy sớm.
ĐQG (tổng hợp từ nhiều nguồn)
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7 Lợi ích của việc ăn hạt Đu Đủ
Mặc dù hương vị của chúng có thể không phù hợp với mọi
người, hạt đu đủ có lợi ích to lớn cho sức khỏe mà chúng ta không
nên bỏ lỡ.
Đu đủ là một loại trái cây có nguồn gốc từ Mexico, nhưng được
trồng ở nhiều nước trên thế giới. Nó rất phổ biến nhờ tất cả các thuộc
tính chữa bệnh nó có trên cơ thể con người, mà không quên hương
vị phong phú của nó.
Ngoài ra, nó là một loại trái cây có thể được sử dụng hoàn toàn.
Ngay cả hạt của chúng cũng có thể ăn được và không chỉ có vậy, hạt
đu đủ có những lợi ích tuyệt vời giống như trái đu đủ vậy.
Lợi ích của việc ăn hạt đu đủ rất lớn đến nỗi đôi khi người
ta cảm thấy khó tin rằng một hạt giống nhỏ chứa đựng rất nhiều
tính chất tốt. Ngày nay đã có được các chất chiết xuất từ hạt đu
đủ đông khô.
Nhiều người ném bỏ hạt khi ăn trái đu đủ, mà không biết rằng
đang mất đi một loại thuốc tự nhiên tuyệt vời. Đó là lý do tại sao
chúng tôi quyết định tạo một danh sách nhỏ với một số lợi ích của
việc ăn hạt đu đủ. Bạn sẽ không muốn vứt chúng đi nữa.
1. Tuyệt vời cho tiêu hóa:

Hạt đu đủ có hàm lượng enzym tiêu hóa cao, giúp tạo điều
kiện tiêu hóa thức ăn. Ngoài ra, chúng có đặc tính chống viêm và
kháng khuẩn tuyệt vời giúp giữ cho sự gia tăng của vi khuẩn được
kiểm soát.
Tương tự như vậy, chúng giúp kiểm soát mức độ ợ nóng. Bạn
chỉ nên ăn bảy hạt đu đủ, bảy lần một ngày. Bạn có thể nhai hoặc
uống chúng khi đã được nghiền nát trong nước.
2. Chống ký sinh trùng:
Ngoài tác dụng tuyệt vời cho tiêu hóa, hạt đu đủ có enzyme
chống ký sinh trùng. Chúng cũng đóng góp một alkaloid với tên gọi
là Carpaina có thể loại bỏ ký sinh trùng đường ruột rất hiệu quả.
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Làm thế nào bạn có thể tận dụng chúng?
• Chúng tôi đề nghị bạn lấy hạt từ quả và phơi chúng ngoài
nắng.
• Sau đó xay hạt đã hơi khô cho đến khi bạn nhận được một loại
bột mịn, đủ để bạn bảo quản.
• Phương pháp lý tưởng là sử dụng chúng 2-3 lần một ngày.
Ngoài ra, bạn có thể uống chúng với nước, nước trái cây hoặc mật
ong.
Trong trường hợp trẻ em, cần thận trọng. Một số người theo
trường phái khỏa thân đề nghị liều dùng 1 hạt đu đủ/em/ cho mỗi
5 năm. Vì vậy, chúng ta không nên cho một người đàn ông trẻ hơn
dùng ba hạt đu đủ cùng một lúc.
3. Bảo vệ thận:
Những hạt đu đủ nhỏ màu đen này giúp ngăn ngừa các vấn đề
về suy thận. Chúng cũng có thể được sử dụng như một chất bổ sung
khi bạn đã bị bệnh thận.
Làm thế nào bạn có thể tận dụng chúng?
• Chỉ nên dùng 7 hạt đu đủ trong bảy liều điều trị mỗi ngày. Nó
có thể được uống với nước hoặc nước trái cây, nếu hương vị không
dễ chịu.

4. Thanh lọc và chăm sóc gan:
Gan là một cơ quan trong đó diễn ra quá trình lọc độc tố ra khỏi
cơ thể. Tất cả các chất độc hại đối với cơ thể được lọc qua gan để ngăn
ngừa các bệnh khác nhau.
Bằng cách tiêu thụ riêng hạt đu đủ hoặc kèm theo trái cây, gan
được giúp loại bỏ tất cả những độc tố tích lũy, mà nếu không được
bài tiết, có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe.
Làm thế nào bạn có thể tận dụng chúng?
• Trong trường hợp này, chỉ cần nghiền năm hạt đu đủ và tiêu
thụ chúng với một ít nước trái cây hoặc một thìa chanh, hai lần một
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ngày, trong một tháng.
• Việc điều trị này cũng sẽ có vô số lợi ích cho da khi bị ảnh
hưởng do suy gan.
5. Giúp đốt cháy chất béo:
Một lợi ích khác của việc tiêu thụ hạt đu đủ là bạn có thể giảm
cân. Loại hạt này giúp ngăn chặn cơ thể hấp thu chất béo và đường
dư thừa. Vì vậy, chúng tạo thuận lợi cho việc loại bỏ và chủ động can
thiệp vào việc giảm cân.
6. Giảm nguy cơ ung thư:
Hạt đu đủ tiết ra một loại nước trái cây hoặc nhựa có chứa
thành phần hóa học được gọi là acetogenin. Theo các nghiên cứu
chất này có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư
trong cơ thể.
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Đây là một trong những lý do tại sao hạt đu đủ được sử dụng
rộng rãi như một phương thuốc tự nhiên ở nhiều nơi trên thế giới.
7. Kiểm soát mụn trứng cá:
Trong trường hợp này, ngoài việc tiêu thụ hạt đu đủ, nó được
khuyến khích để làm một loại thuốc đắp tự nhiên.
• Giã nhuyễn lá và hạt đu đủ với một ít nước trong cối.
• Nên dán chất keo từ lá và hạt đu đủ lên vùng bị ảnh hưởng
trong khoảng mười phút.
• Sau đó, rửa bằng nước sạch để loại bỏ thuốc đắp.
Nhờ tính chất kháng khuẩn và chống viêm của hạt đu đủ, bạn
sẽ nói lời tạm biệt với mụn trứng cá.
Lưu Trường (Theo Step to Health)

LIỆU PHÁP ĐỘT PHÁ MỚI CHUYỂN
UNG THƯ VÚ THÀNH MÔ MỠ
Chúng ta có thể sử dụng một trong những quy trình tự nhiên
của tế bào để chống lại các tế bào ung thư.
Bằng cách khai thác cơ chế tế bào ung thư sử dụng để lây lan
khắp cơ thể, các nhà nghiên cứu từ Đại học Basel của Thụy Sĩ đã
có thể biến chúng thành chất béo bằng các loại thuốc đã được Cục
Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt, do đó kết
quả sẽ nhanh chóng hơn trong thử nghiệm lâm sàng.

Chuyển đổi chết người:
Các tế bào ung thư đôi khi thực hiện giai đoạn gọi là sự chuyển
tiếp biểu mô-trung mô (EMT) để lây lan sang các bộ phận khác của
cơ thể. Trong EMT, các tế bào ung thư hoạt động hơi giống tế bào
gốc - chúng có thể dễ dàng thay đổi thành các loại tế bào khác nhau.
Trong một nghiên cứu được công bố vào thứ Hai trên tạp chí uy
tín Cancer Cell, các nhà nghiên cứu Thụy Sĩ cấy một dạng ung thư vú
ở người vào các mô mỡ ở vú của chuột cái. Sau đó, họ tiêm cho chuột
bằng thuốc chống tiểu đường rosiglitazone và chất ức chế ung thư
trametinib.Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng phương pháp điều
trị kết hợp khiến một số tế bào ung thư biến đổi thành tế bào mỡ.
Hình ảnh các tế bào ung thư (xanh dương) bị thu nhỏ và

chuyển thành tế bào mỡ (vàng). Ảnh từ Khoa Y sinh, Đại học Basel
“Các tế bào ung thư vú đã trải qua EMT không chỉ biệt hóa
thành các tế bào mỡ mà còn ngừng hoàn toàn sự tăng sinh”, nhà
nghiên cứu Gerhard Christofori cho biết trong một thông cáo báo
chí. Hơn nữa, khối u nguyên phát không di căn. Kết quả từ các thí
nghiệm nuôi cấy dài hạn cho thấy, các tế bào ung thư đã biến thành
tế bào mỡ vẫn là tế bào mỡ và không quay trở lại tế bào ung thư vú.
Thuốc trametinib làm tăng quá trình chuyển đổi của các tế
bào - chẳng hạn như tế bào ung thư biến thành tế bào gốc - và
sau đó làm tăng sự chuyển đổi của các tế bào gốc thành tế bào mỡ.
Rosiglitazone ít quan trọng hơn, nhưng kết hợp với trametinib, nó
cũng giúp các tế bào gốc chuyển đổi thành tế bào mỡ.

“Liệu pháp biệt hóa adipogen với sự kết hợp của rosiglitazone
và trametinib có hiệu quả ức chế sự xâm lấn tế bào ung thư và hình
thành di căn trong các mô hình chuột tiền lâm sàng khác nhau của
ung thư vú,”
Trong tương lai, phương pháp trị liệu sáng tạo này có thể được
sử dụng kết hợp với hóa trị liệu thông thường để ngăn chặn cả sự
phát triển khối u nguyên phát và sự hình thành di căn chết người
TS Liên Thương (Theo Science Alert)
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Ẩn chương trình khỏi
Control Panel trong Windows 10
Bạn vừa cài đặt một số chương trình mới trên máy tính
và bạn không muốn bất kỳ ai biết điều này. Bằng cách ẩn các
chương trình đó từ khung hiển thị trong Control Panel và
Settings, người khác sẽ không không biết rằng chúng được
cài đặt, cũng như không thể gỡ bỏ khỏi máy tính. Trong bài
viết này sẽ đề cập các phương pháp đơn giản giúp bạn ẩn các
chương trình trong Control Panel và cửa sổ Settings.
Bạn có thể ẩn một hoặc tất cả các chương trình đã cài đặt
trong Control Panel và Settings để những người khác không thể gỡ
cài đặt hoặc xóa chương trình bằng những cách sau đây:
Sử dụng Windows Registry để ẩn một chương trình bất kỳ:
Windows Registry chính là trung tâm khai thác các thủ thuật
và hack hệ thống máy tính, để mở cửa sổ này bạn chỉ cần nhấn tổ
hợp phím Win+R rồi gõ regedit và Enter.
Bây giờ bạn điều hướng tới khóa: HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Hoặc nếu bạn muốn tìm kiếm một ứng dụng 32 bit trong khi
hệ thống của bạn là 64 bit thì dò theo khóa:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Bây giờ bạn tìm tới một thư mục ứng với một chương trình bạn
muốn ẩn, ví dụ: ở đây chúng ta ẩn phần mềm VLC Media Player. Nhấp
phải vào thư mục này và chọn New ->DWORD (32- bit) value hoặc
DWORD (64- bit) value , đặt tên cho value mới là SystemComponent
và nhập cho nó một giá trị bằng 1.

Sau khi hoàn thành các bước trên, hãy thử tìm ứng dụng
đó trong Control Panel hoặc Settings. Bạn có thể làm theo một
cách tương tự để ẩn các ứng dụng khác bằng cách tạo một
SystemComponent DWORD trong thư mục đó.
Ẩn tất cả các chương trình bằng Group Policy Editor:
Đây là phương pháp đơn giản nhưng có nhược điểm là chỉ có
thể ẩn tất cả chương trình được cài đặt chứ không thể chỉ định riêng
một chương trình nào đó. Bằng cách này bạn có thể ngăn người
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dùng khác gỡ bỏ cài đặt bất kỳ một ứng dụng nào khỏi máy tính.

Nhấn tổ hợp phím Windows+R và gõ gpedit.msc rồi Enter để
mở cửa sổ Group Policy Editor. Tiêp đến hãy truy xuất theo đường
dẫn: User Configuration > Administrative Templates > Control
Panel > Programs. Nhấn kép chuột lên mục Hide Programs and
Features page hiển thị trong khung bên phải, trong hộp thoại hiện
ra bạn chọn Enable và nhán Apply. Từ bây giờ trở đi, nếu một ai đó cố
gắng gỡ bỏ ứng dụng trong Control Panel sẽ nhận được thông báo
“Your system administrator has disabled Programs and Features”.
Sử dụng phần mềm bên thứ ba:
Hide from Uninstall List là một phần mềm hoàn toàn miễn phí
được sử dụng cho cùng một mục đích của 2 phương pháp trên đây.
Ứng dụng này cho phép bạn ẩn các chương trình khỏi Control Panel
và ứng dụng Settings.

Cách sử dụng rất đơn giản, để ẩn một chương trình hoặc tất cả
các chương trình, bạn chỉ cần nhấn chuột phải vào nó rồi chọn Hide
from Programs and Features List hoặc nhấn Ctrl+A để chọn tất cả.
Ngược lại bạn cũng có thể vô hiệu hóa việc ẩn chúng và làm cho các
chương trình này hiển thị lại một cách bình thường. Ngoài ra, phần
mềm này cũng hỗ trợ vô hiệu hóa trang Programs and Features
bằng cách nhấn vào hộp kiểm Hide (Programs and eatures) nằm gõ
trên bên phải cửa sổ.
NGỌC ÂN
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Thay đổi thiết lập DNS để tăng tốc độ duyệt web
DNS Jumper là một tiện ích miễn phí, giúp bạn thay đổi thiết
lập DNS để tăng tốc độ duyệt web và làm việc nhanh hơn trên
Internet. Với công cụ tiện dụng này, bạn sẽ có thể truy cập trang
web bị chặn bằng cách thay đổi DNS và thậm chí có thể thay thế
DNS có sẵn một cách nhanh nhất. DNS (Domain Name System) là
một giao thức được sử dụng để dịch văn bản trên máy chủ bằng
địa chỉ IP. Mặc dù bạn có thể thay đổi các thiết lập DNS bằng tay
nhưng nó phải thông qua nhiều bước mất không ít thời gian.
Nhưng nếu có sự hỗ trợ của DNS Jumper, bạn có thể thực hiện chỉ
qua một vài cú nhấp chuột đơn giản.

Các tính năng chính trình bày trong DNS Jumper bao gồm:
thay thế một máy chủ DNS chỉ bằng vài cú nhấp chuột; có sẵn
nhiều máy chủ DNS; dễ dàng áp dụng bất kỳ lựa chọn DNS; có thể
thiết lập để tự thay đổi máy chủ DNS; tìm kiếm các thiết bị máy
chủ DNS một cách nhanh nhất; giúp tăng tốc độ duyệt web hiệu

quả; cung cấp một giao diện đơn giản và hữu ích; không cần cài
đặt, có thể sử dụng trực tiếp sau khi giải nén file zip; hoàn toàn
miễn phí và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như: Tiếng Anh, Thổ Nhĩ Kỳ,
Đức, Thụy Điển; dễ dàng thêm, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ máy
chủ DNS.

Sau khi tải về, giải nén và khởi động hoàn tất, trên giao diện
chính, bạn có thể chọn card mạng (toàn bộ hoặc một) và lựa chọn
một máy chủ DNS trong danh sách mặc định có sẵn bằng cách
bấm chọn nút thả xuống dưới mục Choose a DNS Server (như
hình trên). Một khi bạn đã lựa chọn một máy chủ DNS cụ thể,
bạn có thể nhấn nút Apply DNS tại phía bên trái trên giao diện để
thực thi lệnh áp dụng. Khi hoàn tất, bạn có thể gõ vào mục Flush
DNS để áp dụng thay đổi của DNS được lựa chọn thành công. Và
nếu bạn không chắc chắn về việc liệu một máy chủ DNS thực sự
làm việc nhanh hay không, hãy sử dụng nút Fastest DNS sẽ giúp
bạn kiểm tra DNS có nhanh không, hay chậm hơn so với các máy
chủ DNS khác.
Tóm lại, DNS Jumper là một giải pháp nhanh chóng và đáng
tin cậy để thay đổi các
thiết lập DNS. Với công
cụ này, sẽ giúp bạn truy
cập vào nhiều máy chủ
DNS miễn phí và nhanh
chóng hơn.
Tải DNS Jumper
miễn phí về tại địa
chỉ:
http://www.
sordum.org/7952/dnsjumper-v1-0-5
Thành Trăm
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Lugagi
App này thì thiên về nấu ăn hơn là đi ra ngoài ăn. Lugagi
mạnh ở tính năng gợi ý món ăn cho cả tuần cũng như gợi ý món
dựa trên các nguyên liệu bạn sắp đi mua hoặc vừa mua được từ
chợ / siêu thị về. Lugagi có một vài bạn đóng góp món ăn hoặc sưu
tầm từ các website khác về, bạn có thể cài cho vợ hoặc tự cài để
nấu cho vợ, cho bạn gái ăn cũng được đó. Lugagi phiên bản Web,
bạn có thể truy cập địa chỉ: http://lugagi.com/
Bản cho iOs có thể quét mã QR
hoặc tải về tại: https://goo.gl/yub3qT
(Dung lượng 7 MB).
Bản cho Android có thể quét
mã QR hoặc tải về tại: https://goo.gl/
MfyyKZ
Cookpad
Cookpad là một mạng xã hội nấu
ăn đúng nghĩa, nơi mọi người có thể
lên chia sẻ các công thức nấu ăn đơn
giản, nhanh chóng, có thể tự áp dụng
ở nhà để cho ra món ăn ngon. Cookpad
xuất phát là một công ty bên Nhật
nhưng họ đang có kế hoạch mở rộng
sang Việt Nam, dữ liệu trên Cookpad Việt Nam cũng có khá nhiều
nên mọi người có thể tham khảo dễ hơn. Cookpad phiên bản Web,
bạn có thể truy cập địa chỉ: https://cookpad.com/
Bản cho iOs có thể quét mã QR hoặc tải về tại: https://goo.gl/
inWdT4 ( Dung lượng 56.6 MB).
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Bản cho Android có thể quét
mã QR hoặc tải về tại: https://goo.gl/
UPy34I
Jamja
Jamja chuyên săn giảm giá cũng
đã ra đời được gần 2 năm, theo kiểu
Shopiness, trên đây có khá nhiều
khuyến mãi, giảm giá liên quan đến
đồ ăn mà bạn có thể xem và mua. Bạn
cũng có thể theo dõi những thương
hiệu mình yêu thích, khi có khuyến mãi
thì app sẽ báo cho bạn hay. Jamja cũng
có code giảm giá độc quyền. Jamja
phiên bản Web, bạn có thể truy cập địa
chỉ: ttps://jamja.vn/
Bản cho iOs có thể quét mã QR
hoặc tải về tại: https://goo.gl/XpjdeM
( Dung lượng 42 MB).
Bản cho Android có thể quét mã QR
hoặc tải về tại: https://goo.gl/TgXCEN
Một số ứng dụng khác
• Offpeak.vn: các khuyến mãi,
giảm giá về quán ăn, có thực đơn, các
món đặc biệt.
• CityMe: các deal ăn uống, giảm
giá tại các nhà hàng, chủ yếu ở Hà Nội,
đang mở rộng sang TP.HCM.
Lưu Thừa

Cách dễ dàng chụp ảnh pháo hoa
mừng năm mới bằng điện thoại
Hiện tại, tất cả những Smartphone đều được trang bị cảm
biến tốt nhất giúp đáp ứng phần lớn nhu cầu nhiếp ảnh trên điện
thoại.Tuy không thể cho ra đời tác phẩm xuất sắc như máy ảnh
chuyên nghiệp, điện thoại vẫn có thể giúp người dùng chụp để lưu
giữ khoảnh khắc pháo hoa năm mới sau khi thay đổi một số thiết
lập mặc định trên máy theo hướng dẫn sau.
Sử dụng tripod:

Ngay cả sở hữu máy ảnh chuyên nghiệp, người dùng cũng
nên có tripod (giá đỡ) khi muốn chụp pháo hoa đẹp. Camera điện
thoại cần giữ màn trập mở đủ lâu để ghi nhận hình ảnh pháo hoa.
Nhưng màn trập mở càng lâu, ảnh càng dễ bị rung mờ. Do đó,
người dùng cần đến tripod hoặc tìm giải pháp nào đó để cố định
smartphone. Bạn có thể dễ dàng mua các thiết bị như GripTight
Gorillapod trên Amazon với giá 30 USD.
GripTight Gorillapod có thể bắt cố định lên thân cây.
Chụp ở chế độ landscape:

Camera điện thoại sẽ tự động tìm một vật thể để lấy nét. Khi
đối diện với màn trời đen không có điểm nhấn, nó sẽ “bối rối. Việc

để ở chế độ landscape và thu hẹp độ mở ống kính sẽ giúp cả vật
thể gần và xa cùng nằm trong tầm lấy nét.
Tắt đèn flash:

Tắt flash khiến camera phải giữ màn trập mở đủ lâu để chụp
pháo hoa. Hơn nữa, flash trên smartphone không đủ mạnh để có
thể chụp ảnh tốt ngay cả trong một căn phòng hơi tối, do đó dùng
để chụp pháo hoa là điều vô nghĩa. Ngoài ra, người dùng cũng nên
tắt chế độ HDR. Nếu máy có chế độ ổn định hình ảnh/chống rung
thì hãy bật nó lên.
Giảm ISO xuống mức thấp:
Tuy cảnh vật xung
quanh tối đen, pháo
hoa lại thường rất sáng,
vì vậy để tránh bị thừa
sáng và giảm độ nhiễu,
hãy tắt chế độ Auto ISO
và chuyển ISO xuống
100, thậm chí thấp hơn.
Thiết lập ISO thường
nằm ở phần menu
chính.
Pháo hoa ảnh
chụp bởi bằng Nokia
Pureview 808.
Sử dụng một số ứng dụng chụp tối:
Người dùng có thể cài đặt các ứng dụng như Cortex Camera
dành cho iOS hay Night Camera cho Android, Nokia Camera cho
các dòng máy Nokia và khá nhiều ứng dụng khác để cải thiện chất
lượng hình ảnh trong môi trường ánh sáng yếu.
Quốc Cường (Tổng hợp Theo Times Magazine)
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NHỮNG NGUYÊN TẮC BẢO MẬT THÔNG TIN TRÊN MÁY TÍNH

Vấn đề an toàn khi lên mạng cũng như khi sử dụng máy
tính, SmartPhone luôn được quan tâm. Báo KHCN Đồng Nai
xin giới thiệu đến bạn đọc một số nguyên tắc bảo mật. Bài
viết này sẽ góp phần nào đó vào việc bảo mật thông tin cá
nhân và thông tin công việc của bạn.

NGUYÊN TẮC BẢO MẬT MÁY TÍNH
- Các phần mềm sử dụng phải được cập nhật bản vá thường
xuyên để chống lại các lỗ hổng bảo mật mới được phát hiện, duy trì
việc Update hàng ngày. Để việc Update được thực hiện, bạn cần sử
dụng các phần mềm có bản quyền. Ở đây khuyến cáo nên xài bản
Window 7 Ultimate, Window8 Pro.

- Sử dụng 1 phần mềm AntiVirus tốt (Norton AntiVirus,
Kaspersky…). Nếu cần hơn, bạn có thể sử dụng thêm Anti-Malware,
ThreatFire, Ad-Aware ( bản free)
- Tránh load các phần mềm độc hại về máy:
+ Không mở file đính kèm, nhấp chuột vào đường Link trong
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những email không rõ nguồn gốc người gửi, cần xác nhận trước khi
mở. Khi bạn lỡ mở file đính kèm, Click link rất có thể bạn sẽ bị kiểm
soát máy tính, đọc các tài liệu có trong máy của bạn bằng FinFisher,
HackingTeam, Vupen. Nếu lỡ mở phải 1 file không rõ nguồn gốc,
hãy quét virus máy của bạn ngay lập tức. Thử dùng dịch vụ Jotti’s
malware Scan hoặc Virus Total.
+ Không nhập mật khẩu emails của bạn vào một website được
mời từ trong 1 email. Ví dụ: 1 email gửi đến yêu cầu bạn gõ user
name và password để vào mail của bạn. Đây là một liên kết giả để
lấy được tài khoản email một cách dễ dàng.
+ Không cung cấp thông tin email, tài khoản của bạn cho bên
thứ ba. Như khi một trang Web nào đó yêu cầu bạn cung cấp username,
password của Email bạn đang xài để được dùng dịch vụ của họ.
+ Khi nhận được đường link do bạn bè gửi qua Facebook,
Skype hay Twitter, cần phải xác minh rõ ràng trước khi click. Đây có
thể là 1 link giả mà chính bạn của bạn cũng không biết hoặc người
đó đã bị mất account.
+ Kiểm tra Email Setting hàng tuần hay hàng tháng để đảm
bảo không có chuyển tiếp email nào nằm ngoài sự cài đặt của bạn.
- Không để mất kiểm soát máy tính của bạn dù trong vài giây.
Phần mềm rootkit hay keylogger có thể được cài vào máy của bạn
trong vài giây đó. Khi khởi động cũng như khi rời khỏi màn hình
trong chốc lát, đều phải có mật khẩu.

- Sao lưu (back-up) dữ liệu hàng tuần/tháng. Nguồn lưu dữ liệu
này từ một ổ cứng rời phải tách biệt khu vực mà máy tính của bạn
thường để tránh hỏa hoạn hoặc mất cắp. Bạn sẽ chỉ nhận ra điều này khi
chuyện hỏa hoạn hay mất cắp xảy ra. Hãy tìm hiểu thêm về chức năng
sao lưu của Windows , nó sẽ tự động sao lưu cho bạn. Tất nhiên, ổ cứng
rời và máy của bạn đã được mã hóa. Bạn cũng có thể back-up dữ liệu qua
điện toán đám mây như Crash Plan, SpiderOak, Mozy, Dropbox...
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- Sử dụng mật khẩu mạnh, thiết lập các cơ chế khôi phục mật
khẩu. Tuyệt đối không sử dụng mật khẩu dễ đoán như các thông tin
cá nhân của bạn: ngày sinh, số điện thoại... Một mật khẩu tốt phải
dài ít nhất 10 ký tự và không phải là 1 từ, một câu đơn giản, cần có cả
chữ, số và ký tự đặc biệt. Nếu bạn có quá nhiều email, tài khoản cần
nhớ password, hãy sử dụng phần mềm LastPass. Tuyệt đối không sử
dụng 1 mật khẩu cho toàn bộ các tài khoản.

- Luôn bật xác minh 2 bước cho Gmail và Facebook của bạn.
Trong Gmail, việc xác minh bằng tin nhắn hoặc cuộc gọi để lấy code,
code đó chỉ sử dụng được 1 lần, nó sẽ rất an toàn cho tài khoản của
bạn. Tương tự cho Facebook. Hãy nhớ lấy đề nghị này. Bạn và bạn
bè của bạn sẽ thiệt hại rất nhiều nếu một ngày nào đó bạn bị mất
Gmail, Facebook vì không bật xác minh hai bước.
- Nếu bạn sử dụng, quản lý wifi, hãy đặt mật khẩu ở chế độ
WPA2-AES đã được mã hóa. Hãy tắt WPS, vì nó cung cấp cho họ một
điểm đen để họ đi vào. Bạn không nên truyền - gửi dữ liệu thông
qua các điểm truy cập wifi không có password trừ phi bạn đang sử
dụng https. Bởi nếu không, những người trong cùng mạng wifi đó
sẽ có thể biết bạn đang truyền gửi cái gì, đi đâu.
BẢO MẬT VỚI CÁC ỨNG DỤNG CHAT, LƯƠT WEB

- Chat: Hãy sử dụng Skype Voice chat, text chat và Google Chat
thông qua giao diện webmail Gmail của bạn chứ không phải Google
talk và cuối cung là Facebook chat. Bởi hiện tại, chỉ 3 nhà cung cấp
này có mã hóa dữ liệu truyền tải (https). Cẩn thận khi sử dụng những
dịch vụ chat không được mã hóa tốt.
- Lựa chọn trình duyệt Chrome đầu tiên. Sau đó là FireFox,
Safari, IE9. Đây là những trình duyệt web bạn có thể yên tâm về tốc
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độ và độ bảo mật trên mạng.
- Điện thoại cố định, di động, tin nhắn điện thoại đều được
theo dõi bởi các nhà cung cấp. Bất kể lúc nào, khi nằm trong vùng
phủ sóng, điện thoại của bạn đều được ghi lại vị trí bởi nhà cung
cấp dịch vụ mạng, dù điện thoại đó có hay không có GPS. Bạn có
thể sử dụng TextSecure để nhắn tin sms đã được mã hóa. Điện thoại
Android 4 và iOS5 có thể đã mã hóa được toàn bộ ổ cứng. Tuy nhiên,
nên nhớ mọi liên lạc qua Bluetooth đều không an toàn. Hãy đặt
password màn hình và password SIM cho điện thoại của bạn. Hỏi
nhà cung cấp để biết được Code mặc định sim điện thoại của bạn.
- Hãy thận trọng với các trang mạng xã hội như Facebook và
Twitter. Mọi thứ bạn đăng lên, kể cả nội dung IM (chat) vẫn có khả
năng được lưu lại mãi mãi. Do vậy, phải đảm bảo những truy cập của
bạn đã được mã hóa (https). Để biết Google biết những gì về bạn,
hãy kiểm tra tài khoản, chỉnh sửa hồ sơ và chọn tham gia vào báo
cáo hàng tháng về những gì bạn đang theo dõi. Google sẽ cung cấp
cho bạn báo cáo đó.

- Xóa bỏ thông minh: Những đồ cũ, tài liệu của bạn nếu không
được mã hóa, phải đảm bảo nó không được khôi phục lại bởi một
ai đó, người mua đồ cũ hay người vô tình nhặt được. Hãy chắc chắn
rằng bạn xóa bỏ chúng một cách thông minh và an toàn.
- Lưu trữ điện toán đám mây. Đây là cách lưu trữ mới, nó đảm
bảo cho bạn có thể truy cập ở bất cứ đâu. Nhưng hãy chỉ lưu trữ khi
duy nhất bạn có password.
- Sử dụng proxy miễn phí, để đảm bảo an toàn nên ẩn mọi
thông tin khi cá nhân khi lướt web bằng các phần mềm : Hotspot
Shield, FreeGate, UltraSurf, Tor, Puff (si-murgh).
- Mã hóa ổ cứng máy tính: Như đã nói ở trên, đừng rời xa máy
tính của bạn khi bạn chưa khóa màn hình hoặc khi khởi động không
có password. Bạn hãy sử dụng Window 7 Ultimate (Bitlocker with
TPM) và tốt nhất là window 8 Pro để sử dụng mã hóa toàn bộ ổ
cứng. Khi đó, mọi dữ liệu trong máy tính của bạn sẽ an toàn, trừ khi
bạn cung cấp password của máy tính.
Lưu Quốc Cường (tổng hợp)
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Kích hoạt và sử dụng Bluetooth trong máy tính Windows 10

Ngày nay, hầu hết các thiết bị điện tử, thiết bị di động
hiện đại đều hỗ trợ kết nối Bluetooth. Với các máy tính xách
tay phổ thông và cao cấp cũng vậy, nếu bạn muốn sử dụng
Bluetooth để kết nối với các thiết bị khác nhằm mục đích trao
đổi dữ liệu thì trong Windows 7,8 và Windows 10 đã hỗ trợ điều
này. Sau đây là cách kích hoạt và sử dụng Bluetooth trong máy
tính chạy Windows 10.
Kích hoạt trong Windows 10:

Để kết nối một thiết bị bất kỳ với máy tính của mình, bạn cần
đảm bảo rằng Bluetooth đã được bật lên. Để thực hiện việc này,
trong Windows 10 bạn mở ứng dụng Settings bằng cách nhấn phím
Windows+I rồi nhấp vào danh mục “Devices”.
Trong khung Devices, bạn chọn tab Bluetooth & Other Devices bên
trái và phải đảm bảo rằng tùy chọn Bluetooth được chuyển thành “On”.

Ngoài ra, bạn cũng có thể bật hoặc tắt Bluetooth một cách nhanh
chóng bằng cách mở Action Center (nhấn phím Windows+A hoặc click
chuột vào biểu tượng Action Center nằm góc phải trên khay hệ thống).

Tại đây bạn sẽ bật Bluetooth nhanh từ panel tương ứng, vị trí biểu
tượng Bluetooth có thể khác nhau tùy theo hệ thống và tùy thuộc vào
cách người dùng cấu hình.
Ghép nối một thiết bị Bluetooth:
Bây giờ Bluetooth đã được bật lên, hãy tiếp tục bật một thiết bị
mà bạn muốn ghép nối và đặt thiết bị đó trong chế độ Pairing Mode
hoặc Discovery Mode. Trên máy tính của bạn, thiết bị sẽ xuất hiện trong
danh sách other devices trong cửa sổ Settings, nhấp vào thiết bị và
nhấn nút Pair.

Tùy thuộc vào loại thiết bị mà bạn đang kết nối, cửa sổ yêu cầu
xác nhận sẽ bật lên trên cả hai thiết bị, hỏi người dùng có muốn ghép
nối thiết bị hay không. Khi kết nối Smartphone với máy tính, cửa sổ này
xuất hiện ngăn không cho bất kỳ ai kết nối với máy tính, bằng cách xác
minh mã PIN rồi nhấn nút Yes.
Ghép nối một thiết bị không hiển thị tự động:
Nếu vì một số lý do nào đó mà thiết bị của bạn không xuất hiện
trong danh sách kết nối, hãy click vào nút Add Bluetooth or Other
Device nằm ở đầu cửa sổ Settings. Tiếp theo chọn loại thiết bị bạn
muốn kết nối, ngay sau đó thiết bị này sẽ được lưu lại tự động cho lần
kết nối tiếp theo.
Gửi và nhận dữ liệu thông qua Bluetooth
Sau khi thực hiện các bước trên, thiết bị của bạn đã được kết nối
với máy tính, chúng ta có thể sử dụng loại kết nối không dây này cho
việc truyền tải dữ liệu. Với một tai nghe Bluetooth, Windows sẽ nhận
dạng chúng ngay lập tức dưới dạng một thiết bị playback.
Nếu bạn đã kết nối một điện thoại thông minh hoặc thiết bị có
khả năng gửi và nhận dữ liệu, bạn có thể khởi chạy chức năng truyền
tệp tin qua Bluetooth từ trang cài đặt Bluetooth tương ứng, bằng cách
cuộn xuống dưới và click vào liên kết Send or receive files via Bluetooth.
Trong cửa sổ truyền tệp tin, bạn hãy chọn một tùy chọn gửi hoặc nhận
tệp tin rồi làm theo hướng dẫn kế tiếp.
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