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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

Cây É còn gọi là hương thảo, tiến thực, húng lông, húng quế 
lông… có tên khoa học là Ocimum basilicum, là một loài cây nhỏ 
sống hàng năm, thân phân nhánh ngay từ gốc tạo thành cây bụi 
cao từ 0,5-1m, thân vuông màu lục nhạt có lông thưa. Lá mọc 
đơn đối chéo chữ thập có hình bầu dục, dài 5-6cm, rộng 2-3cm, 
gốc tròn, đầu nhọn, mép khía răng, hai mặt đều có lông ở gân, vò 
ra thấy có mùi thơm của sả.

DỄ DÀNG TẠO LOGO 
HAY TRANG WEB TRỰC 

TUYẾN MIỄN PHÍ VỚI 
LOGO MAKER

ultraviewer:
điều khiển máy tính

từ xa hiệu quả

VỊ THUỐC
CỦA CÂY É

NHỮNG THỦ THUẬT 
ZALO HỮU ÍCH CHO 

NGƯỜI DÙNG
Ultraview là phần mềm điều khiển máy tính từ xa tương thích 

với tất cả các hệ điều hành phổ biến hiện nay như Windows XP, 
Windows 7, 8, 10. Đồng thời có dung lượng rất nhẹ, chỉ 2 đến 3 MB 
và nó hoạt động không chiếm nhiều tài nguyên hệ thống. Ultraview 
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có tính năng điều khiển máy tính từ xa, chát nói chuyện tại màn 
hình, trao đổi file dữ liệu qua máy tính... Phiên bản miễn phí của 
Ultraviewer không giới hạn sử dụng thời gian kết nối, không giới 
hạn thêm tính năng nào so với bản trả phí. Tuy nhiên, sẽ giới hạn số 
máy bạn có thể điều khiển, cụ thể hơn là bạn chỉ có thể điều khiển 
được tối đa 3 máy tính mỗi tháng.

1. Cài đặt:
Để cài đặt và sử dụng phần mềm UltraViewer, trước hết bạn 

vào trang chủ tại địa chỉ https://ultraviewer.net/vi/ để tải ứng dụng 
về máy tính. 

Tiếp theo, bạn click đúp vào file *.exe hoặc nhấn chuột phải 
vào file vừa tải về và chọn Run as Administrator để bắt đầu cài đặt. 

Sau đó bạn chọn Next hai lần ở hai hộp thoại kế tiếp. 

Tiếp đến click Next và chọn Install để cài đặt. 
Sau khi cài đặt thành công thì bạn click vào Finish để hoàn tất 

và khởi động chương trình lần đầu 
2. Sử dụng Ultraviewer điều khiển máy tính từ xa:

Sau khi khởi động chương trình, ở phía bên trái bạn sẽ thấy hai 
thông tin chính mà chúng ta cần quan tâm đó là ô là ID của bạn và 
Mật khẩu. Bạn hãy cung cấp 2 thông tin này cho người muốn truy 
cập vào máy tính của bạn.  

Còn ngược lại, nếu như bạn muốn truy cập vào một máy tính 
khác thì bạn hãy yêu cầu chủ nhân máy tính bên kia cung cấp thông 
tin ID và Mật khẩu lại. Sau đó, bạn nhập ID và Mật khẩu vào khung 
bên phải rồi click vào khung “Bắt đầu điều khiển” để truy cập máy 
tính khác từ xa. 

Sau khi truy cập vào máy tính đối tác của bạn thành công, bạn 
có thể nhấn F! để Chat hoặc click vào biểu tượng ô vuông để chia sẻ 
tài liệu từ máy tính của mình. 

Tại hộp thoại UltraLive Chat bạn tìm đến file muốn chia sẻ và 
click Open để chọn và tại phía máy tính của đối tác bạn click đúp 
vào file để Save về máy tính của mình. Tóm lại, đây là phần mềm do 
người Việt phát triển, ngôn ngữ bằng Tiếng Việt nên việc sử dụng sẽ 
rất đơn giản và dễ dàng, nếu bạn đang tìm phần mềm để điều khiển 
máy tính từ xa khi cần thì UltraViewer sẽ là lựa chọn tuyệt vời nhất.

TT

ultraviewer: điều khiển máy tính
từ xa hiệu quả
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Cây é dùng được cành, lá và hạt. Thân và lá sử dụng khi cây 
chưa có hoa hoặc có ít nụ hoa; hạt lấy ở những quả già và tinh dầu 
cất từ lá. Toàn cây É có chứa tinh dầu với hàm lượng từ 2,5-3%, 
có thể đến 5%. Hàm lượng tinh dầu cao nhất vào lúc cây ra hoa. 
Thành phần chủ yếu của tinh dầu là citral với tỷ lệ 56-75% và 
nhiều chất khác. 

Ngoài ra, cây É còn chứa các 
Polyphenol, Flavonoid, Thymol, 
Quercetin, acid cafeio, acid Rosmarimic. 
Cây É còn là một loại rau gia vị thơm, 
ngon, thân và lá É có vị cay, mùi thơm, 
tính ấm, có tác dụng phát hãn, giải 
biểu, khu phong, lợi thấp, tán ứ, chỉ 
thống…

Theo y học cổ truyền thì hạt É có 
tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, lợi 
cổ họng, giải nhiệt, thông tiện, thường 
dùng chữa ho khan, cổ họng sưng đau, 
nôn ra máu, đi cầu ra máu, chảy máu 
cam, viêm đường tiết niệu, nhức răng, 

đau mắt đỏ, mụn nhọt. Dân gian hay dùng để làm mát và nhuận 
cơ thể bằng cách làm thức uống giải khát để trừ các bệnh nhiệt 
trong mùa hè như an thần, chống stress, thông nhuận đường đại 
tiện, dịu thần kinh, cải thiện mỡ máu, góp phần quan trọng làm 
giảm nguy cơ các loại bệnh tim mạch, huyết áp cao. Dưới đây là 
một số vị thuốc từ cây É:

- Chữa đau bụng, trướng bụng, ăn không tiêu, nôn mửa: 
Cành lá É phơi khô, cắt nhỏ, 10-20g, hãm nước uống trong ngày.

- Chữa táo bón: Hạt É (5-10g), ngâm vào 100ml nước ấm 
đến khi bên ngoài hạt có một lớp nhầy màu trắng bao quanh rất 
nhớt. Thêm đường, khuấy đều mà uống.

- Chữa cảm, cúm, sốt, đau đầu: Lá É để tươi (20-30g), dùng 
riêng hoặc phối hợp với nhiều loại lá thơm khác như lá bưởi, lá 
chanh, cúc tần, hương nhu…, mỗi thứ 10g, nấu nước xông cho 
ra mồ hôi.

- Chữa viêm lợi, chảy máu chân răng, tưa lưỡi: Lá É tươi rửa 
sạch, ép cùng với lớp vỏ lụa ở mặt trong vỏ cây sổ (lượng mỗi thứ 
30g). Ngậm nhiều lần trong ngày.

- Chữa viêm thận, viêm bàng quang, đái rắt, đái buốt: Tinh 
dầu É (3-6 giọt), pha với sirô và nước thành nhũ tương, uống 
trong ngày.

Vũ Thanh Minh – tổng hợp từ nhiều nguồn

VỊ THUỐC
CỦA CÂY É
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Zalo hiện là ứng dụng nhắn tin, gọi điện miễn phí phổ 
biến và nhiều người dùng nhất Việt Nam. Chính vì vậy, ứng 
dụng này liên tục được cập nhật những tính năng mới nhất. 
Trong bài viết sẽ tổng hợp những thủ thuật Zalo hữu ích nhất 
dành cho các bạn.

1. Gửi nhạc từ Zing MP3:
Nếu bạn cảm thấy nói chuyện bình thường quá tẻ nhạt thì đây 

chắc chắn sẽ là tính năng mà bạn cần. Trong quá trình nói chuyện với 
bạn bè, bạn không những có thể gửi bài hát mà còn có thể nghe luôn 
bài hát đó. Để thực hiện được điều này, bạn chỉ cần thao tác như sau: 

Gõ @ tại khung chat > chọn Tìm nhạc từ MP3 > sau đó Chọn 
tên bài hát, ca sĩ mà bạn thích.

2. Gửi ảnh động:
Cũng giống như gửi nhạc từ Zing MP3, bạn có thể gửi ảnh GIF 

(ảnh động) cho người bạn muốn. Thao tác cũng y hệt như trên: 

Gõ @ tại khung chat > chọn Tìm nhạc từ MP3 > sau đó Chọn 
tên bài hát, ca sĩ mà bạn thích.

3. Tắt thông báo “đã xem”:

Tính năng này cho phép bạn hoặc bạn bè nhận biết rằng 
người bên kia đã đọc tin nhắn của mình. Mặc dù đây là tính năng 
hay nhưng trong một số trường hợp nó cũng gây ra những hiểu 
lầm không đáng có. Để tắt hoặc bật thông báo này bạn có thể truy 
cập vào: 

Nhấn vào Thêm (hoặc dấu 3 chấm ngang) > chọn Bánh răng 
cưa > Quyền riêng tư > Hiển thị trạng thái “Đã xem”.

4. Sao lưu tin nhắn:
Nếu bạn hay phải thay đổi máy điện thoại và sim thì bạn nên 

sao lưu lại các tin nhắn và dữ liệu mình. Tính năng này sẽ giúp bạn 
sao lưu tin nhắn và khôi phục lại khi cần.

Để sao lưu tin nhắn Zalo bạn thao tác như sau: 

• Chọn Thêm (hoặc dấu 3 chấm ngang).

• Tích vào Bánh răng cưa.

• Tin nhắn.

• Nâng cao (Sao lưu & Khôi phục) > Sao lưu.

NHỮNG THỦ THUẬT ZALO HỮU ÍCH
CHO NGƯỜI DÙNG
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Để khôi phục lại tin nhắn Zalo: 

• Chọn Thêm (hoặc dấu 3 chấm ngang).

• Tích vào Bánh răng cưa.

• Tin nhắn.

• Nâng cao (Sao lưu & Khôi phục) > Khôi phục.

Ngoài sao lưu thủ công ra, bạn cũng có thể sao lưu tự động 
bằng cách chọn vào Sao lưu tự động ở ngay phía bên dưới.

5. Bật tắt thông báo Zalo:
Rất nhiều người gặp phải trường hợp không nhận được thông 

báo khi sử dụng Zalo. Tất nhiên đây không phải là lỗi của ứng dụng 
mà do chức năng này bị tắt đi.

Cách để điều chỉnh lại thông báo của Zalo: 

• Chọn Thêm (hoặc dấu 3 chấm ngang).

• Tích vào Bánh răng cưa.

• Thông báo > Đổ chuông / Rung / Thông tin cuộc gọi nhỡ.

6. Tải ảnh từ Zalo xuống:
Chỉ cần một thao 

tác đơn giản là bạn 
có thể lưu bức ảnh 
bạn muốn về máy mà 
không cần phần mềm 
nào khác. 

Nhấn giữ bức ảnh 
> chọn Lưu về máy.

7. Gửi tin nhắn âm thanh:

Ngoài gửi tin nhắn bằng chữ thông thường ra, bạn cũng có thể 
gửi tin nhắn âm thanh bằng cách ghi âm lại giọng nói của mình. Để 
gửi tin nhắn âm thanh các bạn thao tác: 

Ấn vào khung chat > Chọn biểu tượng Micro > Nhấn giữ nút 
Micro để ghi âm.

8. Chặn tin nhắn từ người lạ:
Bạn hay gặp phải những tin nhắn quảng cáo, quấy rối từ 

những người không quen biết. Và bạn hoàn toàn có thể khắc phục 
vấn đề này ngay trong phần cài đặt của ứng dụng. 

Chọn Thêm (hoặc dấu ba chấm ngang) > Quyền riêng tư > 
Nhận tin nhắn từ người lạ.

Ngoài ra bạn cũng có thêm một số tuỳ chọn khác bên dưới như 
“Cho người lạ bình luận, cho người lạ xem ảnh hoặc cho người lạ 
xem 10 nhật ký mới nhất”.

9. Cài đặt quyền riêng tư khi đăng trạng thái:
Khi bạn muốn đăng một trạng thái mới nhưng không muốn 

hiển thị nó cho tất cả mọi người đọc được. Để làm được điều này bạn 
hãy làm theo các bước sau: 

Nhấn vào phần đăng trạng thái mới > Quyền Xem > Sau đó 
chọn vào quyền mà bạn muốn.

• Công khai: Tất cả mọi người đều xem được trạng thái của bạn 
(bạn bè trong danh bạ và người lạ).

• Mình tôi: Chỉ mình bạn xem được.

• Bạn bè tôi chọn: Chỉ những người bạn lựa chọn mới xem được.

• Bạn bè trong nhóm: Chỉ những người trong nhóm của bạn 
xem được.

10. Tìm bạn quanh đây trên zalo:
Khi bạn đăng nhập vào Zalo, bạn nhìn lên trên cùng phía 

bên phải, click vào biểu tượng vòng tròn có 3 chấm > chọn Tìm 
quanh đây > Zalo sẽ gửi tin nhắn xác thực thao tác bạn thực hiện 
> chọn Có.

Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều người bạn ở xung quanh mình. Để có 
thể lọc những người bạn theo ý mình. Trên danh sách bạn bè “tìm 
quanh đây” > biểu tượng 3 sọc ngang. Tại đây sẽ có một giao diện 
cho bạn lọc những người bạn mới.

Giả sử: Nếu đối tượng tôi quan tâm là các bạn nữ và nằm trong 
độ tuổi cần kết bạn. Để làm được điều đó, bạn tích vào “tìm kiếm 
nâng cao”. Chọn độ tuổi bạn quan tâm. Sau đó, nhấn cập nhật. 

Lưu ý: Những hướng dẫn trên chỉ đúng khi thao tác trên các 
máy chạy Android. Tuy nhiên, với những máy chạy iOS như iPhone/
iPad cách thực hiện cũng tương tự, bạn có thể tìm hiểu thêm.

Lưu Quốc Cường (Tổng hợp)
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Bạn đang tạo một trang web cá nhân 
hay thành lập một doanh nghiệp nhưng vẫn 
chưa có một logo thương hiệu riêng. Mỗi 
một trang web hay doanh nghiệp cần xây 
dựng thương hiệu cá nhân để có thể tồn tại 
mà không bị phá rối hay xâm chiếm ở bất 
kỳ thời gian nào và biểu tượng là phần đầu 
tiên để xây dựng thương hiệu, nhưng không 
phải tất cả mọi người ai cũng có những kỹ 
năng, nghệ thuật đủ đáp ứng  tạo ra một 
biểu tượng dễ nhớ.

Logo Maker là một công cụ với khả 
năng tạo biểu tượng hết sức nhanh chóng 
mà không đòi hỏi nhiều kỹ năng nghệ 
thuật cần thiết. Để bắt đầu thực hiện công 
việc này, bạn truy cập vào địa chỉ http://
logotypemaker.com, sau đó nhập tên 
của doanh nghiệp vào rồi nhấp vào nút 
Generate Logo. 

Lúc này sẽ xuất hiện ngẫu nhiên nhiều 
biểu tượng cùng với tên doanh nghiệp đã 
được bạn nhập ở bước trên. 

Nếu bạn không thích bất kỳ các biểu 
tượng ngẫu nhiên, bấm vào nút Refresh ở 
phía trên cùng của trang cho đến khi bạn 
nhìn thấy một biểu tượng mà bạn thích. 

Nếu bạn thấy một biểu tượng ngẫu 
nhiên hoàn toàn hoàn hảo cho doanh 
nghiệp của bạn, hãy nhấp vào nút Save trên 

logo, chương trình sẽ xuất hiện 3 định dạng 
png, pdf, zip, bạn hay chọn một trong 3 định 
đạng này để tiến hành lưu vào máy tính. 

Còn nếu bạn muốn thay đổi biểu 
tượng đang xuất hiện bằng một biểu tượng 
gần gũi khác thì nhấp vào biểu tượng dụng 
cụ theo hình dưới. 

Tiếp theo một loạt các công cụ sẽ xuất 
hiện để giúp bạn tùy chỉnh các biểu tượng. 
Ở dưới cùng của màn hình, bạn có thể di 
chuyển thông qua các hình ảnh có sẵn để sử 
dụng trong logo hoặc tải lên một hình ảnh 
của riêng bạn từ máy tính bằng cách bấm 
nút Upload Image và đi đến nơi lưu ảnh để 
chọn, còn nếu muốn xóa bỏ thì bấm nút 
Delete Image. 

Bạn nhìn phía trên bên trái của màn 

hình, tại khung Modify logo, bạn có thể chọn 
tùy ý một font chữ cho văn bản của logo. 

Tại khung Choose text color, bạn có 
thể tùy chỉnh màu sắc của văn bản mà 
bạn muốn, bằng cách chọn một màu từ 
hộp thoại chọn màu Color picker xuất 
hiện bên phải. 

Tiếp tục bạn chọn một phong cách 
riêng cho văn bản logo tại khung Choose 
text style sao cho phù hợp đặc trưng với 
các biểu tượng mà bạn thích với các điểm 
nổi của hình và chữ. 

Tùy chọn cuối cùng bên trái Choose 
Image color cho phép bạn thay đổi màu 
sắc của hình ảnh trong logo của bạn. Để 
thay đổi nó, bấm chọn Solid Color sau đó 
chọn một màu tùy ý tại ô vuông bên phải. 

Mọi thay đổi sau khi thiết lập xong 
sẽ được xuất hiện trong bản xem trước ở 
phía bên phải của màn hình. Khi bạn thật 
sự hài lòng với những thay đổi này, nhấp 
vào nút Save và chọn đường dẫn lưu logo 
vào máy tính. 

Đối với những người cần một logo 
nhanh chóng và không có kỹ năng nghệ 
thuật để tạo ra một logo thì Logo Maker 
là một công cụ có giá trị. Nhiều công cụ 
khác tương tự tồn tại, nhưng hầu hết 
trong số đó đều không phải là công cụ 
miễn phí, nhưng Maker logo là hoàn toàn 
miễn phí. 

T.T

Tieáp theo trang 1

DỄ DÀNG TẠO LOGO HAY TRANG WEB TRỰC 
TUYẾN MIỄN PHÍ VỚI LOGO MAKER
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RIPPLE MAKER - MÁY TẠO HÌNH
THEO Ý MUỐN TRÊN LY CAFE

Những ai hay uống Latte hay Cappuccino thường rất quen 
thuộc với tạo hình trái tim hay lá cây trên lớp bọt sữa, và nhiều khả 
năng sắp tới thì bạn có thể đưa cả cái mặt lên ly cafe với  Ripple 
Maker. Đây là chiếc máy do một startup đến từ Israel, Steam CC 
phát minh ra và họ dự kiến sẽ bán thương mại ngay trong năm 
nay. Quay trở lại với Ripple Maker, đây là một chiếc máy thông 
minh có thể tạo bất kỳ hình gì theo ý muốn 
của người dùng lên lớp bọt sữa trên ly cà phê.   

Tất nhiên, để làm được như vậy thì 
Ripple Maker phải có tích hợp kết nối Wi-Fi 
sẵn, giúp nó lấy dữ liệu rồi từ đó cho ra hình 
tương ứng. Người sử dụng có nhiều cách để 
yêu cầu Ripple Maker in hình theo ý muốn 
từ smartphone. Bạn có thể upload hình trực 
tiếp hình vẽ tay, hình tự tạo, hình cá nhân 
lên website riêng của Ripple Maker.  Tiếp 
theo cài đặt ứng dụng trên iOS/Android rồi 
upload ngay bên trong đó. Hoặc tạo những 
hình ảnh có sẵn theo từng chủ đề mà  Ripples 
gợi ý truy cập nhanh vào những hình có sẵn 
từ màn hình LCD có trên Ripple Maker. 

Được biết, Ripple Maker sử dụng công 
nghệ in do chính Steam CC phát minh. Bên 
trong mỗi Ripple Maker sẽ có chứa sẵn 

Ripple Pods - một thành phần được làm từ hạt 
cafe chất lượng cao Robusta và Arabica. Nguyên 
tắc hoạt động như sau: bạn đưa ly cafe, cappuccino 
hay latte vào khay đựng, Ripple Maker sẽ trích một 
phần rất nhỏ lượng cafe từ Ripple Pods bên trong 
để tạo hình. Theo Steam CC thì lượng cafe tạo hình 
này là không hề độc hại, không hề có mùi, và không 
hề làm thay đổi vị của thức uống. Mỗi Ripple Pods 
có đủ lượng cafe để làm hơn 1.000 hình. Bạn yên 
tâm bởi dịch vụ khách hàng của Steam CC sẽ theo 
dõi sát sao từng máy Ripple Maker, khi nào Ripple 
Pods bên trong gần cạn cafe thì họ sẽ cho người 
tới cung cấp. 

Ripple Maker sẽ có giá khởi điểm là 1299USD, 
chưa bao gồm phí vận chuyển. Gói dịch vụ sử dụng 
Ripple Maker sẽ có giá từ 85USD mỗi tháng, gói 
dịch vụ này sẽ bao gồm: Cung cấp Ripple Pods, bảo 
trì, cung cấp quyền truy cập vào kho ảnh và nội 

dung của Ripples… Bạn có thể đặt mua máy tạo hình trên ly café 
này tại website: http://www.coffeeripples.com/. Để tìm hiểu chi 
tiết hơn mời bạn xem đoạn video giới thiệu sản phẩm tại địa chỉ: 
http://bit.ly/1ZAgryV. 

Tuấn Cường  (Theo Ripples)
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Memories là chức năng đáng giá nhất trên ứng dụng Photos 
của iOs 10. Chức năng này sẽ tự động tổng hợp những đoạn video 
và hình ảnh bạn đã chụp trong một dịp hay một sự kiện nào đó, 
ghép lại thành video và lồng thêm nhạc nền vào cho bạn xem 
rất vui. Đây là một giải pháp hay và tiện để bạn chia sẻ những 
khoảnh khắc của mình với mọi người theo một cách sinh động 
và vui tươi, khác với việc chỉ xem ảnh tĩnh như truyền thống. Trên 
App Store đã có nhiều ứng dụng có thể làm được chuyện tương 
tự từ lâu, giờ nó được tích hợp sẵn vào ứnd dụng Photos để mọi 
chuyện trở nên dễ dàng hơn.

Để sử dụng, tất nhiên bạn sẽ cần update thiết bị của mình 
lên iOS 10. Sau đó, hãy mở ứng dụng Photos là bạn sẽ thấy một 
tab mới tên là “Memories” hoặc “Kỉ niệm” nằm ở cạnh dưới màn 
hình. Tại đây bạn sẽ thấy nhiều hình ảnh được Photos tổng hợp 
và gom nhóm một cách tự động, bạn không cần phải chỉ định hay 
làm thủ công gì cả. Photos sẽ nhóm ảnh dựa trên ngày chụp, thời 
gian, địa điểm cũng như tần suất chụp hình, nhận thấy nó nhóm 
khá chính xác. Ví dụ: Bạn có một chuyến du lịch nước ngoài hồi 
tháng 1 năm nay sang Las Vegas, thế là Photos tự tạo một kỉ niệm 
từ các hình mình chụp ở đây. Hoặc hình hồi mùng 1 tết cũng được 
Photos tổng hợp thành mục riêng.

Với mỗi mục như thế, bạn có thể bấm vô để xem chi tiết hơn. 
Trong này cũng là một giao diện xem ảnh luôn chứ không chỉ có 
video thông minh nên bạn vẫn có thể chọn ảnh để share hay xóa 
tùy ý muốn.

Nói về việc tạo video tự động, chức năng này là đáng chú ý 
nhất vì nó tự làm hết mọi thứ, bạn chỉ việc xem, xóa bớt những 
tấm hình xấu hoặc thêm một vài tấm đẹp vào, chỉnh nhạc nền 
chút xíu là đã có thành phẩm. So với những ứng dụng đòi hỏi bạn 

phải tự chọn ảnh thì kiểu làm của Memories tốt hơn và nhanh 
hơn nhiều. Nếu bạn đã từng xài giao diện HTC Sense 5.0 trở lên 
thì chức năng Memories cũng giống như HTC Zoe vậy.

Trong video, ấn vào nút edit ở góc dưới bên phải màn hình, 
bạn có thể chỉnh những thứ sau:

• Tiêu đề.
• Nhạc nền theo từng tông khác nhau, từ vui vẻ cho đến bồi 

hồi.
• Thời lượng: độ dài của video (thêm thông tin cho bạn: 

video từ 3 đến 4 phút là tốt nhất, dài hơn người xem sẽ ngán 
không coi hết).

• Ảnh và video: thêm hoặc bớt đi những tấm ảnh hoặc đoạn 
phim mà bạn không thích.

Nhấn xong để hoàn tất. Và đoạn video này sau khi đã được 
tùy biến theo ý của bạn thì có thể lưu xuống máy, upload lên 
iCloud Drive, share qua Facebook, Instagram hoặc bất kì ứng 
dụng nào bạn mà muốn. Riêng tôi thì thường build clip xong là 
up thẳng lên YouTube luôn. Chúc bạn tạo được clip Memories của 
mình thật ưng ý để post chia sẽ với bạn bè.

Duy Luân

Tuyệt chiêu video slideshow trên iOS 10
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Thời buổi công nghệ, điện thoại thông 
minh và mạng xã hội nổ ra gần như là một 
cuộc cách mạng khoa học mới và thay đổi 
rất nhiều bộ mặt của xã hội. Tuy nhiên gắn 
liền với đó là những nỗi lo về việc trẻ em, 
đặc biệt là lứa tuổi trước vị thành niên sử 
dụng điện thoại “quá liều”. Đã có rất nhiều 
cuộc tranh cãi về độ tuổi nào là phù hợp để 
trẻ em có thể sở hữu một chiếc điện thoại 
thông minh. Bill Gates, sáng lập của hãng 
phần mềm Microsoft, thì khuyến cáo rằng 
độ tuổi 14 là phù hợp và an toàn nhất (trước 
tuổi vị thành niên) để có thể tin tưởng và 
giao phó cho con cái sử dụng điện thoại 
thông minh. Tuy nhiên, cho dù ở độ tuổi 
nào trước vị thành niên, thay vì tranh cãi về 
việc độ tuổi nào an toàn để có thể sử dụng 
điện thoại thông minh, chúng ta hãy tìm 
hiểu về cách quản lý những hoạt động trên 
điện thoại của trẻ em để có thể phòng tránh 
những rủi ro cũng như kiểm soát tốt hơn 
việc sử dụng điện thoại thông minh theo 
chiều hướng tích cực. Bài viết sẽ hướng dẫn 
người dùng, nhất là những bậc phụ huynh 
cách cài đặt và quản lý hiệu quả trên điện 
thoại Android.

Có rất nhiều cách để cài đặt chế độ 
Quản lý của cha mẹ (Parental Control), tuy 
nhiên bài viết sẽ hướng dẫn những cách dễ 
dàng và hiệu quả nhất cho quý phụ huynh, 
người dùng.

1. Thiết lập tài khoản hạn chế 
trên điện thoại (Setup user restricted 
profile):

Trên điện thoại Android, bạn tìm vào 
mục Cài Đặt (Settings) 

Sau đó trên màn hình Cài Đặt 
(Settings), bạn chọn tiếp mục Quản lý người  
dùng (Users) để thêm vào một người dùng 
mới cho điện thoại. Màn hình sẽ hiển thị 
những người dùng đang sử dụng điện thoại. 

Lúc này, bạn chỉ việc nhấp chọn Thêm vào 
người dùng mới hoặc cấu hình người dùng 
mới (Add user or profile) 

Lúc này điện thoại sẽ thông báo bạn 
cần chọn tài khoản để tạo. Một là tài khoản 
thêm (User), hai là tài khoản có sự giới hạn 
(Restricted Profile). Chúng ta đang cần tài 
khoản để có thể kiểm soát được nên sẽ chọn 
mục thứ hai, Tài khoản có sự giới hạn. 

Hộp thoại sẽ hiện lên để chúng ta 
nhập mật khẩu để bảo vệ tài khoản không 
bị xóa hoặc thay đổi cấu hình. Sau khi nhập 
xong mật khẩu, màn hình sẽ đưa bạn đến 
nơi thay đổi những cấu hình cho tài khoản. 

Chúng ta sẽ nhấp chọn vào mục biểu 
tượng tròn bên cạnh New Profile để thay đổi 
tên người dùng để tiện cho việc quản lý, ví 
dụ ở đây là Child Account  

Tiếp theo, rất dễ dàng người dùng có 
thể kiểm soát bằng việc tắt/mở những tính 

năng trên điện thoại để hạn chế sự truy 
cập của con cái, ví dụ như trình duyệt Web, 
Danh bạ…

Sau khi thay đổi cấu hình bạn mong 
muốn, bạn chỉ việc quay trở lại màn hình 
Home, vuốt nhẹ từ trên màn hình xuống. 
Lúc này trên màn hình hiển thị đã có tài 
khoản bạn vừa tạo với những tính năng bị 
hạn chế mà bạn đã thiết lập. Chỉ cần chạm 
vào tài khoản vừa tạo để chuyển qua chế 
độ kiểm soát. 

2. Thiết lập chế độ kiểm soát trên 
Google Play Store:

Ngoài việc kiểm soát những tính 
năng như mục ở trên, chúng ta cũng cần 
kiểm soát xem trẻ có cài đặt những ứng 
dụng, trò chơi có thể không tốt cho lứa 
tuổi hay không bằng việc thiết lập trên 
Google Play. 

Đầu tiên, bạn hãy chọn vào Play Store 

Sau đó, trên màn hình hãy nhấp chọn 
vào thanh công cụ (Menu) -> Cấu hình 
(Settings) -> Chế độ kiểm soát của phụ 
huynh (Parental Controls). Lúc này bạn chỉ 
việc chọn vào nút bấm để bật tính năng 
này (Parental controls are off )

Tương tư như mục ở trên, khi bật tính 
năng này, điện thoại sẽ yêu cầu bạn nhập 
vào mã PIN để bảo vệ tài khoản khỏi sự 
thay đổi hay phá hoại nếu có

Sau khi thiết lập mã PIN xong, tương 
tự như mục 1 ở trên, người dùng đã có thể 
chọn bật tắt những tính năng như thiết lập 
những ứng dụng, trò chơi, phim ảnh, âm 
nhạc sẽ được tải về từ Google Play Store. 
Trên đây là 2 cách đơn giản và quản lý 
hiệu quả nhất để có thể giúp phụ huynh 
và người dùng quản lý việc sử dụng điện 
thoại thông minh của trẻ em. 

Lương Gia Định

QUẢN LÝ VIỆC SỬ DỤNG
ĐIỆN THOẠI ANDROID CỦA TRẺ EM
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ĐẬU BẮP - CÂY THUỐC NAM
CHỮA BỆNH MÁU NHIỄM MỠ

Khi bị chứng mỡ máu thì vấn đề điều chỉnh chế độ ăn uống 
là giải pháp điều trị hiệu quả nhất. Chính vì vậy câu hỏi ăn gì 
giảm mỡ máu là thắc mắc của nhiều người.

Câu trả lời là cần ăn nhiều rau hoa quả, tránh ăn mỡ và các 
tạng phủ của động vật, kể cả da gà. Trong số nhiều loại rau quả 
ấy được khuyên dùng hiện nay, đậu bắp được xem là cây thuốc 
nam chữa bệnh máu nhiễm mỡ, người giảm cân. Bởi trên nhiều 
kết quả nghiên cứu khoa học Đông, Tây đều cho rằng đậu bắp có 
tác dụng tuyệt vời trong điều trị máu nhiễm mỡ.

hật vậy, đậu bắp hay còn được gọi là mướp tây, là quả non 
có thể dùng để luộc, hấp, xào, nấu canh rất ngon và bổ dưỡng. 
Trong đậu bắp có chứa tới 21mg Vitamin C, 2g Protein, 60 mg 
Magie, 229 mg Kali, 3g chất xơ, 33 Calo, 8 g Carbonhydrate, 0.2g 
chất béo.

Theo các nghiên cứu khoa học thì cứ 1 chén đậu bắp nấu 
chín có thể cho 4g chất xơ. Chính vì vậy, sử dụng đậu bắp trong 
điều trị mỡ máu là thích hợp. Chất xơ trong trái đậu bắp này làm 
giảm lượng mỡ trong hệ thống tiêu hóa, giúp đường hấp thu 
vào máu chậm. Các chất xơ giúp ta có cảm giác no và làm giảm 
lượng Cholesterol trong cơ thể.

Vậy chứng máu nhiễm mỡ cần ăn gì ở đậu bắp, cụ thể là 
có thể dùng đậu bắp luộc, hấp hay nướng để ăn hàng ngày. Bên 
cạnh chất xơ thì các Vitamin C trong đậu bắp còn giúp kích thích 
hệ tiêu hóa, chuyển hóa năng lượng và giải phóng mỡ thừa 
nhanh hơn, giảm Cholesterol và Triglyceride hiệu quả.

Tuy nhiên với những người bị máu nhiễm mỡ, sử dụng đậu 
bắp nên chú ý đến cách chế biến để cơ thể hấp thu được lượng 
chất xơ nhiều hơn. Cụ thể là dùng đậu bắp có thể chế biến bằng 
luộc, hấp hoặc làm nước đậu bắp uống hàng ngày. Chuẩn bị ba 
trái đậu bắp tươi cùng một lý nước lọc. Đậu bắp đem cắt bỏ hai 
đầu rồi ngâm vào ly nước để qua đêm. Sáng hôm sau trước khi 
ăn 30 phút bạn hãy lấy đậu bắp ra rồi uống nước đó. Nước đậu 
bắp này có tác dụng kích thích tiêu hóa, làm chậm qúa trình hấp 
thụ máu và chất béo vào máu. Sử dụng nước đậu bắp thường 
xuyên là cách điều trị máu nhiễm mỡ hiệu quả được nhiều người 
áp dụng. Chính bởi những công dụng tuyệt vời này, đậu bắp 
được xem là thực phẩm cho người bị máu nhiễm mỡ.

Bên cạnh sử dụng đậu bắp thì hiện nay nhiều bệnh nhân 
bị máu nhiễm mỡ cũng sử dụng lá sen uống nước hàng ngày. 
Lá sen đun sôi sẽ có các hoạt chất giúp giảm Cholesterol xấu, 

tăng Cholesterol tốt. Kiên trì áp dụng với liều lượng vừa phải sẽ 
nhanh chóng đẩy lùi máu nhiễm mỡ.

Dưới đây xin giới thiệu một số món ăn vị thuốc đơn giản 
hiệu quả như:

* Chữa bệnh tiểu đường có biểu hiện miệng khô khát, cầu 
khó: Đậu bắp non hấp cơm hoặc luộc chấm mắm thường xuyên.

* Chữa phong thấp nhức mỏi: Hái cả cây già đậu bắp phơi 
khô sắc uống.

* Chữa chứng tiểu đục: Cây tươi 100-150g sắc nước uống 
thường xuyên.

* Chữa táo bón: Đậu bắp thái lát phối hợp rau đay nấu canh 
cua ăn thường xuyên.

* Chữa chứng ra mồ hôi hạt: Đậu bắp già sao vàng sắc nước 
uống.

* Chữa gút (thống phong): Lấy từ 200-300g trái đậu bắp 
luộc ăn thường xuyên.

* Hạt đậu bắp già khô có thể ép lấy dầu ăn, bã làm thức 
ăn gia súc.

* Giúp tóc xanh, bóng mượt: Cắt đậu bắp thành những 
miếng nhỏ rồi đun sôi và để nguội. Sau đó, trộn nước đậu bắp 
với nước cốt chanh rồi thoa lên mái tóc như là hỗn hợp dầu gội 
đầu. Khoảng 20 phút sau thì gội đầu với nước sạch.

* Trị viêm đường tiết niệu (biểu hiện tiểu tiện khó khăn): 
Dùng quả đậu bắp non thái mỏng nấu ăn trong bữa cơm.

* Chữa ho hay viêm họng: Lấy lá và rễ cây đậu bắp thái nhỏ 
phơi khô. Ngày sắc 10 – 16g, lấy nước uống hoặc hãm uống thay 
trà hay súc miệng.

* Món canh trị đái tháo đường: Nguyên liệu gồm đậu bắp 
2 quả, lá sa kê non 1/2, đọt ổi 5 cái, đậu hũ non 1 miếng, muối 
vừa đủ. Đậu bắp cắt khúc, lá sa kê thái sợi, đọt ổi non rửa sạch, 
đậu hũ cắt miếng vừa ăn. Bắc nồi nước lên bếp đun to lửa đến 
sôi già, cho đậu hũ và đậu bắp vào, khoảng 2 phút sau cho lá sa 
kê và đọt ổi, nêm gia vị vừa miệng, ăn nóng với cơm.

Cần lưu ý: Do đậu bắp có tính mát, những ai hay bị đau 
bụng, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy không nên dùng đậu bắp và 
khi chế biến, nên nấu chín ở nhiệt độ thấp, vừa phải nhằm bảo 
toàn nguồn dinh dưỡng.

ĐQG (tổng hợp)
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Khoa hoïc & ÖÙng duïng Tri thöùc & ÖÙng duïng

TÌM HIỂU VỀ LỢI ÍCH TUYỆT VỜI CỦA
VIỆC ĐI BỘ HÀNG NGÀY

Đi bộ 30 phút mỗi ngày sẽ thay đổi cơ thể của bạn về mặt thể 
chất và tâm lý. Bạn chắc chắn nên cân nhắc về thói quen này. Một 
lối sống ít vận động có thể thực sự gây hại cho cơ thể và làm cho bạn 
dễ bị tổn thương vì các bệnh đến từ không hoạt động. Vì vậy, không 
hoạt động có thể trở thành một trở ngại và làm cho cuộc sống ít thú 
vị hơn.

Đây là một cuộc gọi đánh thức để bạn thay đổi lối sống của 
mình. Chỉ với một chút nỗ lực, bạn sẽ nhận thấy những thay đổi 
đáng kể về sức khỏe và tâm trạng của mình. Bạn chỉ cần làm cho cơ 
thể bạn chuyển động để cảm thấy tràn đầy sinh lực hơn. Tuy nhiên, 
hãy nhớ rằng bạn không nên bỏ cuộc nếu bạn muốn có kết quả tốt 
từ tập thể dục. Với một chút nỗ lực, bạn sẽ không gặp khó khăn khi 
tạo thói quen lành mạnh hơn. 

Tại sao đi bộ lại tốt cho bạn:
Một trong những cách tốt nhất để tạo thói quen tập thể dục 

lành mạnh hơn là đi bộ dưới 30 phút mỗi ngày. Ngoài ra, bạn nên 
luôn luôn nhớ khởi động làm ấm lên đúng cách trước khi bạn bắt 
đầu. Bằng cách này bạn sẽ tránh được bất kỳ chấn thương nào có thể 
xảy ra. Rõ ràng đừng quên uống đủ lượng nước.

Khi bạn quyết định bắt đầu tập thể dục, bạn chắc chắn nên chú 
ý đến cơ thể của bạn. Nếu bạn cảm thấy quá mệt mỏi để kết thúc, 
đừng lạm dụng nó và hãy nghỉ ngơi. Bạn có thể thử nghỉ ngơi sau 
mỗi vài phút để làm cho cơ thể bạn thoải mái hơn. Hãy nhớ rằng nó 
sẽ là một quá trình liên tục.

Nếu bạn cảm thấy có thể nâng lên cấp độ tiếp theo, hãy nói 
chuyện với một chuyên gia trước khi bạn đưa ra quyết định đó. Điều 
quan trọng là mọi người phải biết giới hạn của mình  theo tuổi tác, 
cân nặng và tình trạng thể chất.

Bằng cách này, bạn sẽ có thể tập thể dục mà không có nguy cơ 

chấn thương. Nếu bạn có vấn đề về sức khỏe, điều quan trọng là gặp 
bác sĩ trước khi bạn bắt đầu tập thể dục. Bác sĩ sẽ cho bạn biết bài 
tập nào tốt nhất cho bạn.

Lợi ích chính của việc đi bộ hàng ngày:
 • Nó có tác dụng tích cực đối với tuần hoàn máu khỏe mạnh. 

Điều này làm cho việc nuôi dưỡng và oxy hóa của mỗi tế bào dễ dàng 
hơn nhiều.

• Tương tự như vậy, bạn sẽ ngăn chặn bất kỳ vấn đề về các chi.
• Bạn sẽ ít có khả năng mắc bệnh tiểu đường hơn vì bạn có 

lượng đường trong máu thấp.
• Mặt khác việc giảm mức Cholesterol và đốt cháy lượng calo 

sẽ giúp bạn giảm cân theo cách lành mạnh nhất có thể. Hãy nhớ 
rằng bạn sẽ không chỉ đốt cháy chất béo mà còn tăng cường cơ 
bắp của bạn.

• Ngay sau khi bắt đầu đi bộ, bạn sẽ nhận thấy có nhiều năng 
lượng hơn trong các hoạt động hàng ngày của mình Trước hết bạn sẽ 
tự tin hơn bởi vì bạn sẽ nhận thấy cơ thể của mình phản ánh những 
thay đổi tích cực.

• Các khớp và xương của bạn sẽ khỏe mạnh hơn nhiều. Vì vậy, 
bạn sẽ ít có khả năng bị trầy xước, gãy xương, co cứng hoặc các sự cố 
liên quan khác. Bạn sẽ mạnh mẽ hơn và nhanh nhẹn hơn.

• Ngoài ra, hệ thống tiêu hóa của bạn sẽ được cải thiện vì đi bộ 
giúp ngăn ngừa táo bón.

• Sức khỏe tim và hô hấp của bạn sẽ được cải thiện đáng kể.
Đi bộ hàng ngày cũng sẽ khiến bạn cảm thấy bớt căng thẳng. 

Bạn sẽ không có vấn đề về giấc ngủ vì bạn sẽ ngủ nhanh hơn do tiêu 
hao nhiều năng lượng hơn. Đi bộ giúp cơ thể tiết ra kích thích tố 
khiến bạn cảm thấy hài lòng và vui vẻ, vì vậy bạn sẽ ít có khả năng 
bị trầm cảm hơn.

Hãy bắt đầu đi bộ ngay hôm nay! 
Để tận dụng tối đa những lợi ích này, điều duy nhất bạn phải 

làm là mặc quần áo phù hợp và nhớ rằng bạn cũng phải căng sức ra 
khi bạn đã hoàn thành để ngăn ngừa các thương tích sau đó. Đi bộ 
hàng ngày cùng với chế độ ăn uống cân bằng và uống nhiều nước là 
một trong những điều lành mạnh nhất bạn có thể làm cho cơ thể.

Di chuyển là một phần của bản chất cơ thể của bạn. Việc trải 
qua thời gian dài không hoạt động sẽ khiến bạn già đi nhanh hơn. 
Đi bộ mỗi ngày có thể làm phiền bạn lúc đầu, nhưng bạn cần ghi nhớ 
tất cả những lợi ích của việc đi bộ đối với cơ thể của bạn

Lưu Trường (Theo Step to Health)
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BỆNH COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính)
I) Bệnh COPD là gì? Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, là bệnh COPD 

(viết tắt của Chronic obstructive pulmonary disease) là một nhóm bệnh 
phổi tiến triển. Phổ biến nhất là khí phế thũng và viêm phế quản mãn 
tính. Nhiều người bị COPD thường có cả hai tình trạng này. Khí phế 
thũng là có từ phá hủy các túi khí (phế nang) trong phổi của bạn, làm 
cản trở luồng không khí bên ngoài. Viêm phế quản mãn tính gây viêm 
và thu hẹp các ống phế quản, khiến chất nhầy tích tụ. Nguyên nhân 
hàng đầu của COPD là hút thuốc lá. Tiếp xúc lâu dài với các chất kích 
thích hóa học cũng có thể dẫn đến COPD. Đó là một căn bệnh thường 
mất thời gian nhiều năm để phát triển. 

Không có cách điều trị dứt điểm COPD, nhưng việc điều trị có thể 
giúp giảm bớt các triệu chứng, làm giảm nguy cơ biến chứng và thường 
cải thiện chất lượng cuộc sống. Các loại thuốc, liệu pháp oxy bổ sung và 
phẫu thuật là các hình thức điều trị.

Ước tính có khoảng 30 triệu người ở Hoa Kỳ bị COPD.  Có đến một 
nửa số người này không biết rằng họ có bệnh.

II) Các triệu chứng của bệnh COPD là gì?

COPD khiến bạn ngày càng cảm thấy khó thở hơn. Các triệu chứng 
có thể nhẹ lúc đầu, bắt đầu với ho liên tục và khó thở. Khi đã tiến triển, 
các triệu chứng có thể trở nên liên tục hơn đến trở nên ngày càng khó 
thở. Bạn có thể bị thở khò khè và đau thắt ngực hoặc sản xuất đờm 
dư thừa. Một số người bị COPD có những đợt cấp tính nặng hơn, đó là 
các triệu chứng nghiêm trọng bùng phát. Lúc đầu, các triệu chứng của 

COPD có thể khá nhẹ. Bạn có thể nhầm cho là cảm lạnh. Các triệu chứng 
điển hình ban đầu bao gồm:

• Thỉnh thoảng khó thở, đặc biệt là sau khi tập thể dục

• Ho nhẹ nhưng rồi lại tái phát

• Cần phải làm sạch cổ họng của bạn thường xuyên, đặc biệt là 
điều đầu tiên vào buổi sáng. Bạn có thể bắt đầu thực hiện những thay 
đổi tinh tế, chẳng hạn như tránh lên cầu thang và bỏ qua các hoạt động 
thể chất.

Các triệu chứng có thể ngày càng tệ hơn và khó bỏ qua hơn. Khi 
phổi trở nên hư hại hơn, bạn có thể gặp phải: 

• Khó thở, sau khi tập thể dục nhẹ như đi bộ lên cầu thang.

• Thở khò khè, đó là một loại thở dốc cao hơn, đặc biệt là khi thở ra

• Cảm thấy tức ngực

• Ho mãn tính, có hoặc không có chất nhầy

• Cần phải làm sạch chất nhờn ra khỏi phổi mỗi ngày

• Cảm lạnh thường xuyên, cảm cúm hoặc nhiễm trùng đường hô 
hấp khác

• Cơ thể thấy thiếu năng lượng

Trong các giai đoạn sau của COPD, các triệu chứng cũng có thể bao 
gồm: Mệt mỏi; sưng chân, mắt cá chân hoặc  cả chân; giảm cân.

Chăm sóc y tế ngay lập tức là cần thiết nếu:

• Bạn có đôi môi hoặc móng tay hơi xanh hoặc xám, vì điều này 
cho thấy mức độ oxy thấp trong máu của bạn

• Bạn gặp khó khăn khi bắt hơi thở hoặc không thể nói chuyện

• Bạn cảm thấy bối rối, lúng túng hoặc ngất đi.

• Tim đập nhanh.

Các triệu chứng có thể tồi tệ hơn nhiều nếu bạn hiện đang hút 
thuốc hoặc thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc thụ động.

III) Nguyên nhân gây COPD là gì? 

Ở các nước phát triển như Hoa Kỳ, nguyên nhân chính  của COPD 
là hút thuốc lá.  90% những người bị COPD là người hút thuốc hoặc đã 
từng hút thuốc. Trong số những người hút thuốc trong thời gian dài thì 
khoảng 20 đến 30 % phát triển thành COPD. Nhiều người khác sẽ phát 
triển bệnh phổi hoặc giảm chức năng phổi. 

Hầu hết những người bị COPD ít nhất 40 tuổi và có ít nhất tiền sử 
hút thuốc. Ngoài khói thuốc lá, khói xì gà, khói ống và khói thuốc phụ 
có thể gây ra COPD. Nguy cơ COPD của bạn thậm chí còn lớn hơn nếu 
bạn bị hen suyễn và hút thuốc. Bạn cũng có thể phát triển COPD nếu có 
tiếp xúc với hóa chất và khói ở nơi làm việc. Tiếp xúc lâu dài với ô nhiễm 
không khí và hít bụi cũng có thể gây COPD. Ở các nước đang phát triển 
cùng với khói thuốc lá, các nhà ở thường được thông gió kém, buộc 
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các gia đình phải hít khói từ nhiên liệu đốt được sử dụng để nấu ăn 
và sưởi ấm. Có thể có khuynh hướng di truyền để phát triển COPD. 
Có tới 5% người bị COPD bị thiếu một loại protein gọi là Alpha-1-
antitrypsin. Sự thiếu hụt này làm cho phổi suy giảm và cũng có thể 
ảnh hưởng đến gan. 

IV) Chẩn đoán COPD:

Không có thử nghiệm nào là duy nhất cho COPD. Chẩn đoán dựa 
trên các triệu chứng, khám lâm sàng và kết quả xét nghiệm chẩn đoán. 
Khi bạn đến gặp bác sĩ, hãy chắc chắn đề cập đến tất cả các triệu chứng 
của bạn. Cho bác sĩ biết nếu:

• Bạn là một người hút thuốc hoặc đã hút thuốc trong quá khứ

• Bạn tiếp xúc với rất nhiều khói thuốc phụ

• Có tiền sử gia đình COPD

• Bạn bị hen suyễn hoặc các bệnh về đường hô hấp khác

• Dùng thuốc mua tự do hoặc theo toa

Trong khi khám sức khỏe, bác sĩ sẽ sử dụng ống nghe để nghe 
phổi của bạn khi bạn thở. Dựa trên tất cả thông tin này, bác sĩ của bạn 
có thể yêu cầu một số xét nghiệm để được biết chức năng phổi là một 
thử nghiệm không xâm lấn để đánh giá chức năng phổi. Trong quá 
trình thử nghiệm, bạn sẽ hít một hơi thật sâu và sau đó thổi vào một 
ống nối với máy đo phế dung.

• Thử nghiệm hình ảnh bao gồm chụp X quang ngực hoặc chụp 
CT. Những hình ảnh này có thể cung cấp cái nhìn chi tiết về phổi, mạch 
máu và tim của bạn.

• Xét nghiệm khí huyết động mạch bao gồm lấy mẫu máu từ động 
mạch để đo lượng oxy trong máu, khí CO2 và các mức quan trọng khác.

Những xét nghiệm này có thể giúp xác định xem bạn có COPD 
hay một tình trạng khác, chẳng hạn như hen suyễn, bệnh phổi hạn chế 
hoặc suy tim.

V) Điều trị COPD:

Điều trị có thể giảm bớt các triệu chứng, ngăn ngừa biến chứng và 
thường làm chậm tiến triển của bệnh. 

1) Thuốc:

Thuốc có thể làm giảm triệu chứng và giảm cơn bùng phát. Nó có 

thể mất một số thử nghiệm và để tìm thuốc và liều lượng phù hợp nhất 
cho bạn. Đây là một số tùy chọn của bạn:

a) Thuốc giãn phế quản dạng hít: Thuốc được gọi là thuốc giãn 
phế quản giúp làm nới lỏng các cơ bắp của đường hô hấp. Chúng 
thường được hút qua ống hít hoặc máy phun sương. Thuốc giãn phế 
quản tác dụng ngắn kéo dài từ bốn đến sáu giờ. Bạn chỉ sử dụng chúng 
khi bạn cần chúng. Các thuốc giãn phế quản này hoạt động bằng cách 
thư giãn các cơ thắt chặt của đường hô hấp, giúp mở rộng đường hô 
hấp của bạn để tạo ra không khí tốt hơn. Chúng cũng giúp cơ thể chất 
nhầy trong phổi. Hai loại thuốc giãn phế quản này có thể được dùng 
riêng hoặc kết hợp bằng ống hít hoặc với máy phun sương.

Thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài thường được kết hợp 
với Glucocorticosteroid dạng hít. Chất Glucocorticosteroid có thể làm 
giảm viêm trong đường hô hấp và làm giảm chất nhầy. Thuốc giãn 
phế quản tác dụng kéo dài có thể làm giãn cơ khí quản để giúp đường 
thở rộng hơn. 

b) Thuốc ức chế Phosphotiesterase-4:

Đây là loại thuốc có thể được thực hiện dưới dạng thuốc viên để 
giúp giảm viêm và thư giãn đường hô hấp. Nó thường được quy định 
cho COPD nặng với viêm phế quản mãn tính.

c) Thuốc kháng sinh và thuốc kháng vi-rút: Có thể được kê đơn 
khi bạn phát triển một số bệnh nhiễm trùng đường hô hấp nhất định.

2) Liệu pháp oxy: Nếu mức oxy trong máu quá thấp, bạn có thể 
nhận được oxy bổ sung qua mặt nạ hoặc ống thông mũi để giúp bạn thở 
tốt hơn. Một thiết bị di động có thể giúp bạn dễ dàng di chuyển hơn.

3) Phẫu thuật: Phẫu thuật được dành riêng cho COPD nặng hoặc 
khi các phương pháp điều trị khác thất bại, có nhiều khả năng khi bạn 
có dạng khí phế thũng nặng.

Một loại phẫu thuật được gọi là phẫu thuật cắt bỏ vùng phế nang 
hư. Trong quá trình này, các bác sĩ phẫu thuật loại bỏ các túi không khí 
lớn bất thường (bullae) ra khỏi phổi. Hay nói cách khác là phẫu thuật 
giảm khối lượng phổi, loại bỏ mô phổi trên bị tổn thương.

Ghép phổi chỉ là một lựa chọn trong một số trường hợp.

4) Thay đổi lối sống:  Một số thay đổi lối sống nhất định cũng có 
thể giúp làm giảm bớt các triệu chứng của bạn hoặc giảm nhẹ.

• Nếu bạn hút thuốc, hãy bỏ thuốc lá

• Bất cứ khi nào có thể, tránh khói thuốc và khói hoá chất

• Làm việc với bác sĩ hoặc chuyên viên dinh dưỡng để tạo ra một 
kế hoạch ăn uống lành mạnh

• Nói chuyện với bác sĩ của bạn vị về mức độ tập thể dục an toàn 
cho mình.

Bs Dương Minh Hoàng
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Khi dùng máy tính, chắc chắn ai cũng biết là có rất nhiều 
file rác, việc xóa file rác bằng thủ công sẽ mất khá nhiều thời gian 
và bạn cũng phải thực hiện tương đối nhiều thao tác mới có thể 
hoàn tất được. Chính vì vậy, việc tạo lịch trình tự động xóa file rác 
trên máy tính là điều rất cần thiết. Trong bài viết này, sẽ hướng 
dẫn cho bạn cách tạo ra một lịch quét và dọn dẹp ổ đĩa chuyên 
nghiệp bằng công cụ Disk Cleanup có sẵn trên Windows. Cứ đến 
ngày theo theo lịch trình cài sẵn thì hệ thống sẽ tự dọn dẹp cho 
bạn. Để thức hiện bạn làm theo các bước dưới đây:

- Bước 1: Trước hết, bạn mở Command Prompt với quyền 
Administrator bằng cách nhấn tổ hợp phím Windows + S để 
mở hộp thoại tìm kiếm, tiếp đến nhập từ khóa cmd vào rồi nhấn 
chuột phải vào Command Prompt mà máy tính vừa tìm thấy, sau 
đó chọn Run as Administrator để chạy với quyền quản trị. 

- Bước 2: Đến đây, bạn nhập vào dòng lệnh cleanmgr/
sageset:3 và nhấn Enter. (* Lưu ý: bạn có thể nhập số tùy ý bất kỳ, 
không nhất thiết phải là 3). 

Sau khi nhấn Enter xong thì bạn hãy đợi một chút cho đến 
khi hiện ra cửa sổ Disk Cleanup Settings, lúc này bạn hãy check và 
chọn vào mục mà bạn muốn xóa hoặc có thể chọn tất cả. Sau khi 
chọn xong bạn hãy nhấn Ok để lưu lại những thiết lập. 

- Bước 3: Bạn hãy mở công cụ Task Scheduler và chạy ở chế 
độ Administrator bằng cách nhấn tổ hợp phím Windows + S để 
mở cửa sổ tìm kiếm, sau đó nhập lệnh Task Scheduler, rồi nhấn 
chuột phải vào Task Scheduler được tìm thấy và chọn Run as 
Administrator. 

- Bước 4: Lúc này bạn nhấn phải chuột vào Task Scheduler 
Library, chọn New Folder… để tạo một Folder mới. 

Sau đó bạn hãy nhập một tên tùy ý và nhấn Ok. 

TẠO LỊCH TRÌNH TỰ ĐỘNG XÓA RÁC TRÊN 
WINDOWS 10 VỚI DISK CLEANUP
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 - Bước 5: Tương tự, bạn hãy tạo mới một Basic Task trong 
thư mục bạn mới tạo bằng cách nhấn chọn vào tên thư mục sau 
đó nhấn vào nút Create Basic Task… 

Lúc này xuất hiện cửa sổ Create Basic Task Wizard, bạn hãy 
nhập tên tại mục Name và nhấn chọn Next. 

- Bước 6: Tiếp theo hãy tiến hành đặt lịch quét dọn cho Disk 
Cleanup. Có thể theo ngày, tuần, tháng… sau đó nhấn chọn Next. 

- Bước 7: Tiếp tục chọn ngày quét ở mục Days. Ở đây mình 
chọn là ngày cuối cùng trong các tháng. Còn ở mục Months thì 
chọn Select All Months, tức là tự động quét tất cả các tháng trong 
năm, cuối cùng nhấn Next. 

-Bước 9: Nhấn chọn vào mục Start a program và nhấn Next 
để chương trình bắt đầu thực thi thiết lập. 

-Bước 10: Nhập vào mục Program/script địa chỉ đường dẫn: 
C:\Windows\system32\cleanmgr.exe và mục Argument sẽ nhập 
là: /sagerun:3. Vì ở trên mình nhập vào dòng lệnh có số 3 nên ở 
đây mình cũng nhập số 3 vào nhé, sau đó nhấn Next. 

Cuối cùng nhấn Finish để hoàn tất. 

Như vậy là đã hoàn thành, ngay bây giờ các bạn có thể tiến 
hành quét luôn bằng cách nhấn chọn vào Run hoặc có thể đợi đến 
ngày theo trong lịch trình thì hệ thống sẽ tự dọn dẹp cho bạn. 
Chúc các bạn thành công !

 T.T
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CheckDisk (Chkdsk) là công cụ đã có từ rất lâu trên Windows, nó là 
cái thường chạy lên mỗi khi bạn tắt máy tính đột ngột hoặc khi bị cúp 
điện. Nhưng thực ra phần mềm này còn có rất nhiều tính năng hữu ích 
mà có thể bạn không biết hoặc không nghĩ tới, trong đó dễ thấy nhất là 
sửa các ổ USB bị lỗi, sửa ổ cứng rồi gặp vấn đề hoặc giúp sửa nhanh vài lỗi 
nhẹ của ổ cứng gắn trong máy tính.

Chkdsk sẽ làm những gì? 
Công cụ này sẽ quét qua ổ cứng hoặc ổ SSD mà bạn chỉ định để tìm 

các lỗi có thể xảy ra, nếu được Chkdsk sẽ khắc phục lỗi đó luôn cho bạn. Cụ 
thể hơn thì nó sẽ làm những việc sau:

• Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu trong file system với dữ liệu metadata 
chứa trong phân vùng và sửa những lỗi logic nào mà nó có thể tìm ra. 
Ví dụ: Sửa lỗi lệch ngày tạo file, lỗi sai thông tin trong bảng master file 
table (MFT)...

• Chkdsk cũng có thể scan qua từng sector trong ổ cứng và tìm bad 
sector (cả soft bad sector xuất hiện khi dữ liệu ghi xuống đĩa bị lỗi và hard 
bad sector khi có hư hỏng vật lý). Nếu thấy soft bad sector thì Chkdsk sẽ 
sửa nó, còn nếu là hard bad sector thì hard bad sector sẽ đánh dấu để hệ 
điều hành biết đường né không sử dụng.

Nghe có vẻ phức tạp, nhưng thật ra bạn chẳng cần quan tâm mấy 
đến cách hoạt động của Chkdsk đâu, chỉ cần biết cách xài nó và khi nào 
sử dụng là tốt rồi.

Khi nào thì nên sử dụng Chkdsk?
• Khi bạn có một ổ USB bị lỗi mà máy tính không đọc ra được, bị mất 

dung lượng, chép file ra không được hoặc mất file khi xem trên PC.
• Khi bạn có một ổ cứng rời mà máy tính không nhận, không kết nối 

trong khi cắm cáp vào thì vẫn nghe tiếng chạy, khi ổ cứng rời này không 
cho chép file mới hoặc không cho phép từ nó ra ngoài.

• Khi bạn tắt máy tính đột ngột vì lý do gì đó (ví dụ: máy bị treo) 
hoặc khi bị mất điện đột ngột.

• Khi máy tính chạy chậm một cách bất thình lình dù bạn chỉ mới 
mở lên và không đang sử dụng nhiều ứng dụng.

• Khi ứng dụng nào đó bị lỗi mà bạn đã sửa mãi mà chẳng thể dùng 
như bình thường (bad sector ngay tại nơi chứa dữ liệu của app).

Cách sử dụng Chkdsk như thế nào?
Tool này cách xài giống như từ Windows XP đến Windows 10, chỉ 

khác chút xíu về mặt giao diện thôi nên bạn cứ làm theo hướng dẫn bên 
dưới là được.

1. Mở My Computer / This Computer.
2. Chọn vào ổ đĩa bạn muốn chạy sửa lỗi > phím phải chuột.
3. Chọn Properties > tab Tools > nút “Check” (Windows 8, 10) hoặc 

“Check now” (Windows 7).

Riêng trên Windows 8 và Windows 10, Windows có thể hỏi bạn là 
có muốn “Scan drive” hay không thì hãy chọn vào tùy chọn này. Sau khi 
quét xong, có thể bạn vẫn sẽ bị báo là không tìm thấy lỗi hoặc không sửa 
lỗi trong khi ổ đĩa của bạn vẫn đang gặp vấn đề. Lúc này hãy chọn tiếp 
nút “Scan and repair drive” hoặc xem cách làm bằng dòng lệnh bên dưới.

Chạy Chkdsk bằng dòng lệnh để xài khi Windows không boot lên 
được phải dùng giao diện command line, cũng như khi bạn muốn có 
thêm quyền kiểm soát đối với tính năng này.

1. Nhấn Windows + X, chọn “Command Prompt (Admin).
2. Nhập vào lệnh chkdsk /f c: , nhớ là có dấu hai chấm cuối cùng, còn 

ổ C có thể thay bằng tên ổ nào đó bạn cần quét. Tùy chọn /f sẽ thông báo 
cho Windows rằng bạn muốn sửa các lỗi logic.

3. Nếu có thời gian hoặc nếu đã chạy chkdsk /f mà ổ vẫn chưa có dấu 
hiệu gì, hãy làm tiếp bằng lệnh chkdsk /r c: . Lệnh này sẽ nói Windows sửa 
cả lỗi logic lẫn lỗi soft bad sector và đánh dấu các bad sector bị lỗi vật lý. 
Thường thì mình sẽ chạy /r cho tiện.

4. Lưu ý là có thể bạn sẽ được yêu cầu khởi động lại máy sau khi scan 
xong và ở lần khởi động kế tiếp Windows sẽ tiến hành sửa chữa.

Duy Luân

SỬA LỖI Ổ USB, ĐĨA CỨNG TRONG,
ĐĨA CỨNG RỜI VỚI WINDOWS CHECK DISK


