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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

I) Giới thiệu về 2 bệnh này:
Sởi (Measle) là một bệnh hô hấp, ngoai da rất dễ lây lan do 

virus gây ra. Nó có thể dẫn đến các biến chứng sức khỏe nghiêm 
trọng như: Viêm phổi và viêm não cấp và thậm chí gây tử vong.

• Rubella là một bệnh nhiễm virut ảnh hưởng đến trẻ em và 
thanh thiếu niên, người lớn chưa được tiêm chủng. Nếu một phụ nữ 
chưa được tiêm phòng bị rubella khi mang thai - đặc biệt là trong 
ba tháng đầu - hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, bao gồm: Sảy 
thai, thai chết lưu, thai chết lưu và sinh con mắc hội chứng rubella 
bẩm sinh. 

Nhờ hàng thập kỷ tiêm chủng cho trẻ em chống sởi và rubella 

Lợi ích tuyệt vời của cà 
Rốt đối với sức khỏe 

WinSetupFromUSB:
Tạo USB cài đặt nhiều

phiên bản Windows

Bạn thường chụp ảnh màn hình Smartphone cho 
công việc hoặc lưu trữ hình ảnh. Thay vì phải sử dụng 
tổ hợp phím cứng để chụp ảnh màn hình, bạn có thể sử 

Chụp ảnh màn hình 
Smartphone nhanh chóng

Sự khác nhau
về bệnh Sởi và Rubella 
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Được biết đến với hàm lượng vitamin và khoáng chất, cà rốt có 
nhiều lợi ích cho sức khỏe mà bạn nên tận dụng để tận hưởng chất lượng 
cuộc sống tốt hơn. Có rất nhiều lợi ích của cà rốt mà bạn có thể tận dụng 
chúng trong cả sức khỏe và sắc đẹp. Nhờ tính chất và hiệu quả tuyệt vời 
của chúng, cà rốt đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ. 

Cà rốt được trồng lần đầu tiên vào hàng ngàn năm trước ở 
Afghanistan ngày nay. Có những giống màu tím, trắng, vàng và đen với 
một vẻ ngoài như gỗ và hương vị cay đắng, nhưng không có giống nào 
trong số này giống với cà rốt hiện tại chúng ta trồng ngày nay.

Trong thế kỷ 17, một giống cà rốt có hàm lượng beta-carotene 
cao đã được trồng, đó là cà rốt cam đầu tiên. Kể từ đó, loại cà rốt này đã 
nhanh chóng thay thế việc trồng các loại cà rốt khác.

Các chất dinh dưỡng tìm thấy trong cà rốt là:
• Khoáng chất (Kali, Natri, Phốt pho, Canxi, Magiê, Sắt, Kẽm, Iốt 

và Selen)
• 90% nước
• 7% carbohydrates
• 1 gram protein
• 3 gam chất xơ
Bên cạnh đó cà rốt cũng chứa một lượng lớn Vitamin C và Vitamin 

A, cũng như các Vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B6, và axit Folic). Cuối 
cùng, cà rốt chỉ chứa 35 Calo cho 100 gram.

Cà rốt có nhiều đặc tính có thể có lợi cho sức khỏe của bạn theo 
nhiều cách khác nhau. Dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ một số thông tin 
phổ biến nhất với bạn.

Chống ung thư:
Cho dù bạn hấp, đun sôi, ăn sống, nấu chín, pha trộn hoặc tươi thì 

cà rốt luôn tốt cho việc chống lại sự khởi phát của ung thư.
Cà rốt thuộc về một nhóm các loại thực phẩm có “hiệu ứng đầy 

hứa hẹn” khi đề cập đến phòng chống ung thư. Cùng với các loại rau 
khác giàu carotenoids, chẳng hạn như rau bina và cà chua, cà rốt có thể 
giúp ngăn ngừa ung thư vú một cách hiệu quả.

Ngăn ngừa các vấn đề về thị lực:
 Đây là một trong những lợi ích nổi tiếng nhất của cà rốt. Hàm 

lượng Vitamin A cao giúp ngăn ngừa các vấn đề với thị lực của bạn. Cà 
rốt có thể giúp bạn tránh được sự xuất hiện của đục thủy tinh thể, thoái 
hóa điểm vàng và mù đêm.

Tất nhiên, cà rốt sẽ không giúp bạn với các vấn đề như cận thị hoặc 
loạn thị, bởi vì những điều này đòi hỏi sự chăm sóc y tế, nhưng ăn cà rốt 
từ khi còn nhỏ có thể giúp bạn tránh phát triển những vấn đề này.

Ăn cà rốt sống giúp răng và nướu chắc khỏe:
Ăn rau củ sống như cà rốt sẽ cải thiện lưu lượng máu đến miệng 

và ngăn ngừa vi khuẩn tích tụ trên răng của bạn.
Hàm lượng Flo trong thực phẩm như cà rốt, rau bina và táo có thể 

giữ men răng của bạn trong tình trạng tốt và ngăn ngừa sâu răng.
Giúp kiểm soát mức Cholesterol:
Cùng với những lợi ích của cà rốt cho sức khỏe tim mạch, loại rau củ 

này cũng có thể giúp giảm mức Cholesterol của bạn.
Điều này là nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan cao, đặc biệt là Pectin, 

giúp ngăn ngừa chất béo tích tụ trên thành động mạch. Cà rốt giúp loại 
bỏ chất béo này và giảm huyết áp.

Chống táo bón và đau dạ dày:
Hàm lượng chất xơ cao trong cà rốt giúp cải thiện khả năng loại bỏ 

chất thải của cơ thể và ngăn ngừa táo bón.
Nó cũng làm dịu mọi cơn đau dạ dày hoặc độ axit dư thừa nhờ hàm 

lượng muối khoáng tạo thành từ Natri, Clo, Kali và Vitamin B. Điều này làm 
cho cà rốt là một lựa chọn rất khuyến khích nếu bạn đang bị viêm dạ dày.

Cà rốt có đặc tính lợi tiểu tuyệt vời:
Hàm lượng nước cao trong cà rốt cùng với nhiều muối khoáng 

giúp phá vỡ sỏi thận. Đây là lý do tại sao cà rốt luôn được bao gồm trong 
chế độ ăn uống làm sạch cơ thể.

Vì tất cả những lý do trên, việc thêm cà rốt vào chế độ ăn uống sẽ 
mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích trong khi đây cũng là nguồn cung cấp 
Vitamin và muối khoáng tuyệt vời.

Giống như nhiều loại rau khác, cà rốt dễ dàng kết hợp vào bất kỳ 
công thức lành mạnh nào và là một thành phần thiết yếu của chế độ ăn 
uống cân bằng.

Tận dụng lợi thế của công thức món ngon này:
 Bạn đã biết rằng có vô số cách để ăn cà rốt, nhưng đây là một 

công thức món ăn ngon kết hợp tất cả các lợi ích của nó với một vài 
thành phần chính khác.

Kem súp cà rốt:
Ăn trưa với một bát súp là phổ biến và hôm nay chúng tôi muốn 

chia sẻ với bạn một công thức cho món súp cà rốt. Tìm hiểu cách chuẩn 
bị và kết hợp nó vào thực đơn của bạn.

Thành phần
• 2 củ cà rốt
• 3 bông cải xanh
• 1 tép tỏi
• 1 củ hành lớn
• 2 chén nước (500 ml)
• Muối, hương vị
Chuẩn bị
• Thêm nước và các thành phần khác vào nồi và đun sôi.
• Đậy vung và để chất lỏng giảm còn một nửa.
• Bắc nồi khỏi bếp và để nguội.
• Thêm súp vào máy xay sinh tố và chế biến cho đến khi bạn nhận 

được một hỗn hợp kem.
• Thưởng thức món ăn.
Tất cả các loại rau đóng góp một cách nào đó vào sự phát triển 

lành mạnh của cơ thể, vì vậy đừng quên thêm chúng vào chế độ ăn 
uống của bạn. Mặc dù bạn có thể không thích hương vị của tất cả các 
loại rau, có rất nhiều công thức nấu ăn sẽ khiến chúng ngon miệng hơn.

Lưu Trường (Theo Step to Health)

Tieáp theo trang 1

Lợi ích tuyệt vời của cà Rốt đối với sức khỏe 
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Công nghệ thông tin hiện nay đang gắn liền với đời sống và 
công việc của hầu hết chúng ta. Thay vì mỗi khi máy tính bị trục trặc 
bạn phải nhờ kỹ thuật viên xử lý hay cài đặt lai hệ điều hành. Bạn 
nên trang bị cho mình những thủ thuật cơ bản bằng cách tạo một 
chiếc USB có khả năng chứa và cài đặt nhiều phiên bản Windows 
từ tập tin ISO chỉ với một công cụ hoàn toàn miễn phí mang tên 
WinSetupFromUSB. Lưu ý rằng công cụ này tiện lợi là không cần cài 
đặt và chỉ hoạt động với một phiên bản cụ thể của tập tin ISO (phiên 
bản 32-bit hoặc 64-bit). 

Để thực hiện công việc này, trước hết bạn  hãy chuẩn bị một 
USB hay ổ cứng gắn ngoài có dung lượng đủ để chứa các tập tin ISO 
và một số dung lượng cần cho việc cài đặt. Tiếp đến, bạn tải công 
cụ WinSetupFromUSB về tại địa chỉ: http://www.winsetupfromusb.
com. Khi tải về hoàn tất, bạn chỉ cần nhấn đúp trên tập tin .exe để 
bắt đầu quá trình giải nén. Sau khi giải nén, nếu đang chạy phiên 
bản Windows 64 bit, bạn hãy khởi chạy tập tin x64.exe, tập tin còn 
lại sẽ là 32 bit.  

Trong giao diện chính của WinSetupFromUSB, bạn nhấn nút 
Reset để chắc chắn rằng công cụ này đã nhận USB. Tiếp đến, hãy 
đánh dấu chọn vào nút Advanced Options. Trong hộp thoại vừa xuất 
hiện, bạn đánh dấu chọn tiếp vào tùy chọn Custom menu names for 
Vista/7/8/10/Server Source. Thiết lập này sẽ cho phép bạn đặt tên 
riêng cho các thư mục, trong đó có tập tin ISO của Windows đang 
được lưu trữ và các tên trong menu boot khi máy tính bắt đầu sử 
dụng ổ đĩa USB.

Sau đó, bạn tiếp tục đánh dấu chọn vào Auto format it with 
Fbinst và chọn tiếp FAT32. Bạn cũng có thể chọn NTFS nếu muốn. 
Lúc này, để chọn tập tin ISO đầu tiên, bạn hãy đánh dấu chọn vào 
vùng Windows Vista/7/8/10/Server 2008/2012 based ISO sau đó 
nhấn vào dấu ba chấm (…) và chọn tập tin ISO mình muốn. 

Nếu như đây là một tập tin ISO có dung lượng lớn và đang sử 
dụng tập tin hệ thống FAT32, bạn có thể nhận được thông báo rằng 
tập tin ISO là quá lớn và có thể bị chia làm hai phần. Lúc này hãy 

nhấn Ok để tiếp tục. Một khi đã chọn, hãy nhấn Go để bắt đầu tiến 
trình. Lưu ý, bạn cũng có thể nhận được hai thông báo khác nhau, 
nhưng hãy nhấn Ok để tiếp tục. 

Lúc này, WinSetupFromUSB sẽ tiến hành format USB của bạn, 
sau đó chương trình sẽ hiển thị hai hộp thoại cho phép bạn đặt tên 
thư mục sẽ chứa dữ liệu của tập tin ISO và tên hiển thị trên boot 
menu. Nếu bạn để nguyên tên thư mục và tên hiển thị boot menu, 
hai hộp thoại này sẽ để tên mặc định và tự đóng sau 30 giây. 

Từ bây giờ, bạn chỉ cần chờ cho đến khi WinSetupFromUSB 
hoàn tất tiến trình cài đặt và hiển thị hộp thoại Job done. 

Để có thể chứa và thiết lập thêm một tập tin ISO của phiên bản 
Windows khác, bạn cũng tiến hành các thao tác trên, nhưng không 
được đánh dấu chọn vào Auto format it with Fbinst. Tuy nhiên, trên 
một số máy tính chạy Windows 10, WinSetupFromUSB có thể bị 
đứng trong tiến trình chuẩn bị tập tin và gần như không có cách nào 
để khắc phục tình trạng này trên thiết bị đó.  

Thành Trăm

Tieáp theo trang 1

WinSetupFromUSB:
Tạo USB cài đặt nhiều phiên bản Windows
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dụng các ứng dụng chụp ảnh màn hình dưới đây. Những 
ứng dụng này phổ biến trên hệ điều hành Android và 
iOs, bạn có thể dễ dàng tải về tại CH Play, App Store.

Screen Master
Screen Master cũng là một ứng dụng chụp ảnh màn hình 

với nhiều tính năng mạnh mẽ mà bạn có thể sử dụng. Bên cạnh 
chức năng chính là chụp ảnh màn hình, Screen Master còn cho 
phép bạn thêm chú thích vào ảnh sau khi chụp hay hiển thị 
nút ngoài màn hình cho phép truy cập nhanh. Ngoài ra, người 
dùng cũng có thể chụp toàn bộ trang web bằng cách sao chép 
và dán đường dẫn URL vào trong ứng dụng hay lắc điện thoại 
để chụp màn hình.

Screenshot Touch 

Screenshot Touch giống như một bản nâng cấp nhẹ của 
AZ Screen Recorder. Ngoài việc truy cập trực tiếp vào ứng dụng 
để chụp ảnh màn hình, ứng dụng còn cung cấp tùy chọn truy 
cập nhanh. Bên cạnh đó, ứng dụng còn có nhiều tính năng khác 
như cắt hình, chụp ảnh toàn bộ trang web, ghi âm màn hình 
cùng nhiều tính năng khác. Screenshot Touch hiện có hai phiên 

bản là trả phí và miễn phí có kèm quảng cáo.
AZ Screen Recorder 
AZ Screen Recorder là một ứng dụng chụp 

ảnh màn hình miễn phí. Chức năng chính của 
ứng dụng này là chụp ảnh màn hình dưới dạng 
video. Tuy nhiên, ứng dụng vẫn có tùy chọn riêng 
để chụp ảnh màn hình. Điểm mạnh của ứng dụng 
này tốc độ nhanh, giao diện đơn giản và đặc biệt 
là không có quảng cáo. Bên cạnh đó, ứng dụng 
còn được tích hợp sẵn một số tính năng tùy chỉnh 
video, mang đến cho bạn nhiều sự lựa chọn hơn 
khi chụp ảnh màn hình smartphone.

Trợ lý ảo Google Assistant 
Bên cạnh những ứng dụng chụp ảnh màn hình truyền 

thống, người dùng hoàn toàn có thể ra lệnh cho trợ lý ảo chụp 
ảnh màn hình thay bạn. Thử nghiệm thực tế trên trợ lý ảo 
Google Assistant hay Samsung Bixby đều cho kết quả tốt với 
khả năng chụp màn hình nhanh chóng. Để thực hiện, người 
dùng chỉ việc nhấn giữ nút Home để gọi Google Assistant hoặc 
nhấn nút Bixby ở bên cạnh trái trên những mẫu smartphone 
Samsung để gọi trợ lý ảo Bixby, tiếp theo bạn chỉ việc ra lệnh 
chụp ảnh màn hình bằng tiếng Anh để trợ lý ảo thực hiện nốt 
công việc còn lại.

Quốc Cường
(Tổng hợp theo AndroidAuthority)

Chụp ảnh màn hình
Smartphone nhanh chóng
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Mật ong thật chủ yếu gồm đường Glucoza và Fructoza là 
những đường đơn rất dễ hấp thụ, những đường đơn này vào 
thẳng máu không phải qua giai đoạn trung gian đã được sử 
dụng để chữa nhiều loại bệnh. Trong mật ong có chứa hàm 
lượng đường cao khiến cho vi khuẩn chết khô, ngoài ra giúp 
đẩy nhanh sự phát triển của các mô bên trong cơ thể, hình 
thành các mạch máu mới, tế bào collagen và tế bào biểu mô. 
Trộn mật ong chung với các loại thảo dược, hoa quả và thực 
phẩm khác có thể giúp tăng khả năng làm lành vết thương, 
chữa bệnh. Có vô số cách để sử dụng mật ong làm các bài thuốc 
tại gia, một số sự kết hợp giữa mật ong phổ biến nhất hiện nay:

1. Mật ong - gừng: Chống đau dạ dày
 Gừng có tác dụng giảm viêm nhiễm tương tự như các 

loại thuốc chống viêm NSAIDs trong y học. Ngoài ra, nó còn 
kích thích lưu thông khí huyết. Kết hợp gừng với mật ong sẽ 
tạo thành hỗn hợp lý tưởng để làm dịu dạ dày. 

2. Mật ong - chanh tươi: Trị cảm 

 Một cốc mật ong, một thìa vỏ chanh cắt nhỏ, 2 lát 
chanh tươi vắt lấy nước. Đun nóng hỗn hợp với nhiệt độ ở 
mức tương đối thấp khoảng 10 phút, sau đó để nguội trong 
1-2 tiếng rồi cho vào lọ thủy tinh bảo quản. Hỗn hợp này 
giúp làm dịu cơn sốt và các triệu chứng thường đi kèm với 
cảm lạnh thông thường. Ngoài ra sự kết hợp giữa mật ong và 
chanh giúp giảm cân được hiệu quả hơn.

3. Mật ong - Quế: cải thiện sức khỏe toàn diện
 Đây là phương thuốc tăng cường sức khỏe một cách tự 

nhiên, bởi cùng với nhau, quế và mật ong có thể chống lại sự 
căng thẳng quá sức cũng như bệnh tim mạch rất hiệu quả. 
Ngoài ra, mật ong quế còn có tác dụng giảm cân. 

4. Siro chanh đào mật ong: Giúp chữa cúm và đau 
họng

 Hỗn hợp của mật ong, gừng và chanh đào sẽ giúp giảm 
ho, đau họng rất hiệu quả. Gừng và một số loại thảo dược 
khác có thể giúp giảm triệu chứng viêm nhiễm của cổ họng, 
trong khi mật ong làm dịu và loại bỏ vi khuẩn. Có thể pha 
thêm với nước trà để tăng hiệu quả sát khuẩn, chống sưng, 
giảm viêm của hỗn hợp này, đặc biệt công dụng khi uống 
ấm/nóng. 

5. Mật ong và dấm táo: Chữa trào ngược axit dạ 
dày

Một sự kết hợp bất ngờ giữa mật ong và dấm táo sẽ có 
tác dụng ngăn chặn hiện tượng trào ngược axit dạ dày, nhất 
là khi dấm táo đã được chứng minh là cải thiện tiêu hóa, hấp 
thụ khoáng chất. Hãy uống hỗn hợp này hàng ngày để điều 
hòa và phòng ngừa bệnh. 

6. Mật ong và nghệ: Chữa loét miệng
Các đặc tính kháng khuẩn và kháng virus của mật ong 

đã giúp giảm nhanh tình trạng lở, loét miệng. Chỉ cần trộn 
mật ong với bột nghệ và thoa lên vết loét 3 lần/ngày sẽ giúp 
giảm tình trạng lở, loét miệng nhanh chóng.

7. Đinh hương - mật ong: Chống đau răng
Đinh hương có chứa một hóa chất gây mê rất mạnh gọi 

là eugenol. Eugenol cũng là một chất sát khuẩn như mật ong 
giúp tiêu diệt vi trùng có thể hỗ trợ trong việc điều trị nhiễm 
khuẩn. Đinh hương cũng có hàm lượng eugenol nhiều gấp 
20 lần các nguồn khác. Sử dụng hỗn hợp này chống đau răng 
rất hữu hiệu. 

Vũ Thanh Minh (tổng hợp từ nhiều nguồn)

Mật Ong và các sự kết hợp 
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Con người khi về già, các bộ phận trong cơ thể đều lão hóa, yếu đi. 
Một số điều sau đây luôn ẩn chứa những hiểm họa bất ngờ mà người 
cao tuổi cần phải lưu tâm đề phòng.

1. Không nên tập luyện vào lúc sáng sớm:
Ta vẫn có quan niệm cho rằng tập luyện vào buổi sáng là tốt vì 

không khí trong lành. Điều đó không đúng. Vì từ 4-6 giờ sáng theo quy 
luật của đồng hồ sinh học của người già thân nhiệt đang cao, huyết áp 
tăng, thận thượng tuyến tố cũng cao gấp 4 lần buổi tối, nếu vận động 
mạnh, chạy hoặc đi bộ nhiều gặp gió lạnh, tim dễ ngừng đập. Đã có 
không ít cụ đi bộ buổi sáng sớm về ra mồ hôi, tắm xong huyết áp tăng 
đột ngột, đứt mạch máu não, đột quỵ luôn. Tốt nhất là nên tập vào 
chiều tối, tuy không khí không được thanh sạch như sáng sớm nhưng 
an toàn hơn nhiều.

2. Đang ngủ không nên trở dậy vội vàng:
Thần kinh người già thường chậm chạp. Lúc ngủ muốn dậy đi tiểu 

hoặc có ai gọi đang ở tư thế nằm mà trở dậy ngay, đi lại luôn dễ làm huyết 
áp tăng đột ngột, dễ dẫn đến đứt mạch máu não. Vì vậy, đang ngủ khi có 
việc cần dậy phải từ từ theo 3 bước, mỗi bước khoảng nửa phút.

Bước 1: Khi tỉnh giấc hãy nhắm mắt lại nằm thêm nửa phút.
Bước 2: Ngồi dậy tại giường nửa phút xoa tay, xoa chân.
Bước 3: Cho hai chân chạm đất hoặc chạm nền nhà nửa phút rồi 

mới đứng dậy đi. 
3. Không nên ngoái đầu một cách đột ngột: 
Người già mạch máu thường xơ cứng, thành mạch dày hẹp và đàn 

hồi kém. Nếu đột nhiên quay ngoắt đầu về phía sau, mạch máu ở cổ bị 
chèn ép, động mạch vốn đã hẹp bị chèn ép lại càng hẹp hơn cộng thêm 
thần kinh giao cảm bị kích thích mạnh làm mạch máu co lại, máu lưu 
thông chậm làm não thiếu máu cục bộ, thiếu ôxy nên bị choáng, hoa 
mắt, chóng mặt, có người đã bị ngã. Vậy đang đứng hoặc đang đi có 
ai gọi từ phía sau, chớ có quay ngoắt đầu lại ngay mà nên quay chầm 
chậm. Tốt nhất là xoay cả người lại, tránh chỉ quay đầu. 

4. Không nên đứng co một chân để mặc quần: 
Xương của người già thường bị xốp do thiếu canxi. Nếu không bị 

xốp thì xương cũng giòn. Khi mặc quần mà đứng co chân để xỏ từng 
chân vào ống quần dễ bị ngã do mất thăng bằng hoặc do vướng vào 
quần. Người cao tuổi đã ngã thì dễ gãy xương, dập xương. Khi mặc 
quần tốt nhất là nên ngồi trên ghế hoặc trên giường. Trong nhà tắm 
nếu không có chỗ ngồi thì phải dựa mông vào một bên tường để giữ 
thăng bằng cho khỏi ngã. Nhiều người bị ngã gãy xương ống chân, dập 
xương chậu vì đứng co chân mặc quần. 

5. Không nên quá ngửa cổ về phía sau: 
Có lần một ông già đã về hưu cạnh nhà tôi, sức khỏe tốt, khi ăn 

tối xong ngồi nghỉ trên ghế tựa có lẽ do mỏi cổ nên ông đã ngửa cổ về 
phía sau hơi quá nên bị xỉu luôn. Khi con cháu biết thì nửa người bên 
phải của ông đã bị liệt, nước mũi nước dãi chảy ròng ròng và không nói 
được nữa, phải đưa ngay vào viện. Trường hợp này là do gần mạch máu 
nơi cổ có nhiều đốt xương, bình thường giữa các đốt có chất nhờn bôi 

trơn nhưng về già chất bôi trơn kém đi, các đốt xương trở nên sắc cạnh. 
Khi ngửa cổ ra phía sau quá giới hạn cho phép, phần xương sắc cạnh đó 
làm tổn thương đến mạch máu, hạn chế lượng máu đưa lên não gây ra 
thiếu máu não làm ngất xỉu. Vì vậy, người già khi ngồi ghế tựa không 
nên ngửa cổ quá mức về phía sau. 

6. Không nên thắt dây lưng quá chặt: 
Vùng bụng quanh dây lưng là nơi gần dạ dày, ruột non, ruột già, 

trực tràng và hậu môn. Dây lưng mà thắt chặt quá sẽ chèn ép các mạch 
máu bụng, cản trở máu lưu thông, đoạn trực tràng gần hậu môn có thể 
dễ bị lòi ra ngoài khi đi đại tiện mà ta thường gọi là lòi dom. Dây lưng 
thắt chặt, dạ dày, ruột non luôn ở trạng thái chịu sức ép ảnh hưởng xấu 
đến tiêu hóa. Vì vậy, không nên thắt chặt dây lưng và tốt nhất là dùng 
dây đeo quần qua vai, tiếng Pháp gọi là Bretel (bờ rơ ten). Bình thường 
ở nhà chỉ nên mặc quần ngủ lồng chun không nên mặc quần âu cứ phải 
thắt dây lưng làm bụng luôn bị gò bó. 

7. Khi đi đại tiện không nên rặn quá mức:
Táo bón là hiện tượng thường gặp ở người già. Tâm lý khi đi đại 

tiện không ai muốn ở lâu trong nhà vệ sinh nên thường muốn rặng 
mạnh để đi cho nhanh nhưng nếu rặn quá sức, mặt mũi đỏ gay rất nguy 
hiểm. Các khảo nghiệm về y học đã cho biết khi rặn mạnh dễ giãn tĩnh 
mạch ở hậu môn gây chảy máu nhưng điều quan trọng hơn là huyết áp 
sẽ tăng có thể dẫn tới tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Để 
đỡ phải rặn khi đi ngoài, người già cần ăn nhiều rau quả, chuối, khoai, 
uống nhiều nước để chống táo bón. 

8. Không nên nói nhanh, nói nhiều:
Một số nhà khoa học Mỹ phát hiện khi ta nói chuyện bình thường 

dù chỉ là chuyện vui nhẹ nhàng, các tế bào trong cơ thể vẫn chịu tác động 
và ảnh hưởng tới huyết áp. Thử nghiệm khoa học với 100 người mỗi người 
đọc 2 trang tài liệu với tốc độ nhanh chậm khác nhau. Kết quả cho thấy 
người đọc tốc độ vừa phải thì huyết áp, nhịp tim bình thường. Người 
đọc nhanh quá, đọc liến thoắng thì lập tức huyết áp tăng, nhịp tim tăng 
nhưng khi đọc thong thả trở lại, huyết áp, nhịp tim lại giảm xuống. Qua 
đó ta thấy người già nên nói ít, nói chậm thì có lợi cho sức khỏe. Những cụ 
nào bị bệnh tim mạch, bị huyết áp càng phải nói chậm, nói ít. 

9. Không nên xúc động:
Đối với người già mạch máu đã lão hóa nếu xúc động mạnh, quá 

giận dữ hoặc quá vui dễ bị nhồi máu cơ tim và đứt mạch máu não. Do 
đó, người già không nên xúc động tránh mọi sự tức giận, buồn phiền 
mà cần sống thanh thản, hòa nhã, vui vẻ, bỏ qua hết mọi chuyện, ảnh 
hưởngđến tâm lý, sức khỏe. 

Có một câu nói rất hay: “Đừng để chết vì thiếu hiểu biết”. Vì thật 
ra đã có rất nhiều người chết vì thiếu hiểu biết kể cả những người còn 
trẻ. Qua sự hiểu biết ít ỏi của bản thân, qua kinh nghiệm cuộc sống và 
qua tham khảo các tài liệu y học mới nhất của nước ngoài mong rằng 
với bài viết ngắn này sẽ giúp các bậc cao niên sống lâu, sống khỏe, sống 
vui tăng thêm nhiều tuổi thọ.

ĐQG (Theo SK&ĐS)
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Task Manager là một trong những công cụ quan trọng cho 
người dùng Windows. Hơn nữa, nó chứa rất nhiều tính năng hữu 
ích “ngầm” mà ít ai quan tâm đến, ví như nó cho phép người 
dùng có thể kiểm tra các ứng dụng, quá trình (process) và dịch 
vụ (service) hiện đang chạy trên máy tính. Người dùng có thể sử 
dụng Task Manager để khởi chạy, dừng các chương trình và dừng 
quá trình, ngoài ra Task Manager còn cho cung cấp các thống kê 
hữu ích về hiệu suất máy tính và mạng. Dưới đây là cách khởi 
động và sử dụng những tính năng của Task Manager.

1. Khởi động Task Manager:
Có nhiều cách để khởi động Task Manager, cụ thể như:
– Ctrl + Alt + Del: Đây là cách mà gần như mọi người đều 

biết. Nhưng trong Windows 10, nó không trực tiếp khởi động Task 
Manager. Thay vào đó, nó hiển thị cho bạn một sự lựa chọn và bạn 
phải bấm vào tùy chọn Task Manager để khởi động.

– Ctrl + Shift + Esc: Tổ hợp phím tắt này ngay lập tức khởi 
động Task Manager, không có tùy chọn như cách 1. Bạn hoàn 
toàn có thể thực hiện bằng một tay (không giống như Ctrl + Alt 
+ Del, đòi hỏi bạn phải dùng hai tay). 

– Nhấp chuột phải vào thanh Taskbar: Task Manager nằm 
mục thứ 3 từ dưới lên. Đây là phương pháp đơn giản nhất để sử 
dụng nếu bạn không dùng bàn phím. 

-The Power User Menu: Rất nhiều người không nhận ra sự hữu 
ích Power User Menu. Bạn có thể truy cập menu bằng với phím tắt 
Windows + X hoặc bằng cách click chuột phải vào nút Start. Dù 

bằng cách nào, chỉ cần chọn Task Manager, đây là một cách nhanh 
để khởi động Task Manager mà không cần dùng chuột.

- Run Command: Mở cửa sổ lệnh bằng phím tắt Win + R, sau 
đó gõ taskmgr và nhấn Enter. Bạn cũng có thể chạy lệnh này trong 
thanh địa chỉ File Explorer hoặc trong thanh tìm kiếm của menu Start.

2. Tìm ứng dụng dang chạy mà không phản hồi:
Mỗi chương trình khi bạn muốn tắt nó đi thì lúc nào cũng 

cần một khoảng thời gian để xử lý. Tắt một ứng dụng đang hoạt 
động có thể dẫn đến mất việc dữ liệu, và thậm chí nếu nó không 
tự sao lưu lại, bạn không thể phục hồi lại mọi thứ như ban đầu. Đó 
là lý do tại sao, nếu có thể bạn nên chờ đợi và để nó tự giải quyết. 
Đây là lúc tính năng Analyze Wait Chain trong Task Manager phát 
huy tác dụng. Nó có thể cho bạn biết một tiến trình đang chờ đợi 
một tiến trình khác, có thể giúp bạn xác định lý do tại sao một 
ứng dụng không phản hồi.

3. Khởi động lại Window Explorer:
Khởi động lại máy tính mỗi khi gặp trục trặc hệ thống là 

cách duy nhất để ổn định chương trình và sửa các lỗi trong quá 
trình thao tác. Tuy nhiên, đôi lúc sẽ rất bất tiện và mất thời gian 
nếu công việc của bạn đang vội. Giải pháp thay thế mà không cần 
khởi động lại máy tính đó là bạn chỉ cần khởi động lại Windows 
Explorer. Việc này giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn việc khởi động 
lại máy tính. Tuy nhiên việc này chỉ có tác dụng với Windows 
Explorer mà không dùng cho các ứng dụng khác. 

(Còn nữa)
T.T
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Tieáp theo trang 1

nên châu Mỹ đã không còn vi rút sởi trong nước kể từ năm 2002 và 
không có rubella trong nước  kể từ năm 2009.

. Virus Rubella Virus  sởi 

II) Sởi và Rubella có điểm gì chung?
Mặc dù rubella đôi khi được gọi là “bệnh sởi Đức”, vi rút rubella 

và sởi không liên quan đến nhau và thuộc các họ vi rút khác nhau. 
Tuy nhiên, chúng có một số điểm tương đồng. Cả hai loại virus đều 
có khả năng:

• Lây từ người này sang người khác khi ho và hắt hơi.
• Có thể dẫn đến sốt và phát ban da sau khi bị nhiễm trùng 
• Chỉ tồn tại trong vật chủ của con người.
• Sởi và rubella có thể được phòng ngừa bằng vắc-xin có thể 

được phân phối cùng nhau dưới dạng vắc-xin sởi-rubella (MR) kết 
hợp hoặc vắc-xin chống quai bị (MMR) và thủy đậu (MMRV).

III) Bệnh sởi là gì?
Sởi là một bệnh rất dễ 

lây lan do một loại virus RNA 
được gọi là paramyxovirus. 
Virus có thể sống đến hai giờ 
trong không khí.

Thời gian ủ bệnh là 
từ 1 đến 2 tuần, nhưng các 
triệu chứng có thể kéo dài 
đến 10 ngày. Nó dễ lây nhất 
trong các triệu chứng ban 
đầu của bệnh và người này 
vẫn truyền nhiễm trong 

một thời gian khá dài. Khoảng  90% những người bị phơi nhiễm 
sẽ bị bệnh sởi.

Mọi người bị nhiễm bệnh khi tiếp xúc với những giọt nước 
được tạo ra bởi những người bị ho hoặc hắt hơi.

Các triệu chứng của bệnh sởi  bao gồm:

• Sốt, có thể cao hơn 40oC trong trường hợp nặng.

• Ho.

• Coryza hoặc sổ mũi.

• Viêm kết mạc, là một bệnh 
nhiễm trùng màng ngoài của mắt; 
thông thường mắt có màu đỏ và 
chảy nước mắt.

• Photophobia, nghĩa là mắt 
nhạy cảm với ánh sáng.

•  Các đốm Koplik (phát ban 
nhỏ) trên màng biểu mô lót bên 
trong miệng.

• Nổi mề đay xảy ra (một vùng đỏ phẳng có vết sưng nhỏ). 
Phát ban này lan từ đầu xuống dưới đến tứ chi.

Bầm tím từ nhẹ đến nặng hơn có thể xảy ra với phát ban tồi 
tệ hơn.

Các đốm Koplik trong miệng xuất hiện trước khi phát ban. 
Phát ban phát triển vào ngày thứ năm của bệnh. Phát ban bắt đầu 
ở mặt trước trong vòng một ngày và sau đó lan xuống thân, bụng 
và tay chân. Sau khoảng 5 ngày, phát ban mờ dần và bệnh nhân 
bắt đầu hồi phục.

Sởi có thể gây bệnh nặng dẫn đến viêm não ở một số người và 
thậm chí mù lòa. Sởi thậm chí có thể gây tử vong do các biến chứng 
như viêm phổi và ít gặp hơn là viêm não. Bệnh sởi có thể được ngăn 
chặn nếu mọi người được tiêm chủng. Vắc-xin sởi, quai bị, rubella 
(MMR) cung cấp sự bảo vệ khỏi vi-rút. Tiêm phòng rộng rãi đã làm 
giảm tỷ lệ mắc bệnh sởi trong dân số.

IV) Bệnh Rubella là gì?
Rubella được gây ra bởi một loại virus cũng là RNA là axit 

nucleic của nó. Tương tự như bệnh sởi, nó có thể lây truyền qua dịch 
tiết đường hô hấp, từ người ho hoặc hắt hơi.

Những người bị nhiễm bệnh truyền nhiễm tới một tuần trước 
khi họ xuất hiện các triệu chứng và trong khoảng hai tuần sau khi 
các triệu chứng phát triển. Bệnh Rubella còn được gọi là bệnh sởi 
Đức và không truyền nhiễm như bệnh sởi. Nhiều người tiếp xúc với 
rubella không bị bệnh. Bệnh Rubella cũng không phải là một bệnh 

Sự khác nhau
về bệnh Sởi, Rubella 



9

Tri thöùc & ÖÙng duïngKhoa hoïc & ÖÙng duïng

nghiêm trọng, ngoại trừ ở những người có hệ thống miễn dịch bị 
tổn thương. Thời gian ủ bệnh có thể mất khoảng 2 đến 3 tuần. Các 
triệu chứng có thể bao gồm: Sốt thấp (dưới 38,3°C), cảm giác khó 
chịu chung, viêm kết mạc và sưng hạch bạch huyết. Đau khớp cũng 
có thể xảy ra ở một số người.

Các hạch bạch 
huyết sưng đau ở cổ là 
phổ biến và phía sau cổ 
họng có màu đỏ. Không 
có triệu chứng sớm (đoạn 
prodromal), xảy ra trong 
rubella. Bệnh rubella có 
một số triệu chứng tương 
tự như bệnh sởi ở chỗ có 
phát ban và sốt.

Phát ban đầu tiên 
hình thành trên mặt sau 
đó lan sang phần còn lại 
của cơ thể. Nó không kéo 
dài và bắt đầu mờ dần 
thành những đốm nhỏ 
vào ngày thứ hai, lúc đó 
cơn sốt chấm dứt. Phát 
ban có thể kéo dài đến 5 
ngày. Những vết bầm hình 
thành trên vòm miệng 
mềm (được gọi là đốm 

Forschheimer) sẽ kết hợp với nhau để tạo thành một khu vực màu 
đỏ. Rubella ở phụ nữ mang thai rất nguy hiểm và có thể gây ra các 
khuyết tật ở trẻ sơ sinh như: Điếc, đầu nhỏ và thậm chí là thai chết 
lưu. Nó thậm chí có thể dẫn đến đục thủy tinh thể và dị tật tim ở trẻ 
sơ sinh nếu người mẹ tiếp xúc trong khi mang thai.

Bảo vệ tốt nhất chống lại rubella là vắc-xin MMR. Tỷ lệ mắc 
rubella giảm sau khi chương trình tiêm chủng bắt đầu.

V) Sự khác biệt giữa bệnh sởi và rubella là gì?
1. Bệnh sởi rất dễ lây và bệnh nặng hơn rubella.
2. Trong bệnh sởi có giai đoạn tiên triệu hay prodromal trong 

khi không có giai đoạn prodromal ở Rubella.
3. Thời gian ủ bệnh trong bệnh sởi là từ 1 đến 2 tuần, trong 

rubella là từ 2 đến 3 tuần.
4. Các triệu chứng của bệnh sởi có thể kéo dài đến 10 ngày, 

trong khi các triệu chứng của rubella thường kéo dài đến tối đa 
5 ngày.

5. Hạch bạch huyết sưng luôn xảy ra với rubella nhưng không 
thường xuyên bị sởi.

6. Các đốm có một triệu chứng trong bệnh sởi, trong khi các 
đốm Forschheimer có một triệu chứng ở rubella.

7. Sợ ánh sáng (photophobia) xảy ra ở bệnh sởi, nhưng không 
xảy ra ở rubella.

8. Ở bệnh sởi, sốt có thể lên tới 40oC; sốt rubella có xu hướng 
thấp hơn 38,3 °

9. Phát ban sởi bao gồm các vết nám kéo dài và trong khi, phát 
ban rubella bao gồm các đốm, mờ dần nhanh chóng.

VI) Chuẩn đoán khác nhau giữa Sởi (S) và Rubella (R):
S  Sởi Rất dễ lây lan, 90% và R Không truyền nhiễm cao
R Hiện tại giai đoạn prodromal vắng mặt
S  Ủ bệnh 1 - 2 tuần và R  Ủ bệnh 2 - 3 tuần
S  Các triệu chứng có thể kéo dài 10 ngày và R Các triệu chứng 

kéo dài khoảng 5 ngày
S Các hạch bạch huyết không phải lúc nào cũng sưng và R Các 

hạch bạch huyết luôn bị sưng
S Điểm Kopsch có mặt  và R Điểm Forschheimer có mặt
S Photophobia hiện tại và R Photophobia vắng mặt
S Sốt cao ở hoặc trên 40oC và  R Sốt thấp ở hoặc dưới 38,3oC
S Phát ban là các đốm với các đốm
R Phát ban là một vị trí mờ dần nhanh chóng
VII) Tóm tắt về cả 2 bệnh:
• Sởi và rubella đều do virus RNA gây ra và lây lan qua các giọt 

hô hấp do người bệnh tạo ra.
• Sởi nặng hơn và rất dễ lây so với rubella.
• Mặc dù cả sởi và rubella đều có các triệu chứng tương tự như 

phát ban, phát ban hơi khác nhau giữa hai bệnh.
• Phát ban sởi và các triệu chứng kéo dài hơn rubella.
• Rubella không có giai đoạn prodromal trong khi bệnh 

sởi thì có.
• Rubella gây sốt thấp và không kéo dài. Mắt cũng không nhạy 

cảm với ánh sáng như trong trường hợp mắc bệnh sởi.
• Sởi và rubella đều có thể gây ra vấn đề cho thai nhi ở phụ nữ 

mang thai.
• Một người có thể được chủng ngừa cả hai bệnh này bằng 

vắc-xin MMR.
Dương minh Hoàng (ECFMG)
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THỦ THUẬT SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC
GOOGLE PHOTOS HIỆU QUẢ

Chắc hẳn bạn đã biết Google Photos có thể sao lưu ảnh từ thiết 
bị Android hoặc iOS và có thể truy cập từ web để xem thư viện hình 
ảnh của bạn từ bất kỳ đâu. Thậm chí Google Photos còn cung cấp 
không gian lưu trữ không giới hạn miễn phí khi bạn chọn cài đặt 
chất lượng cao (nghĩa là hình ảnh không lưu ở chất lượng gốc mà 
được Google khống chế ở mức 16M pixel và video giới hạn ở Full HD 
1080p).  Những file hình ảnh nào không thuộc định dạng hỗ trợ 
(JPG) sẽ được lưu vào vùng lưu trữ Google Drive của bạn.Mặc dù 
hầu hết các tính năng và dịch vụ đi kèm với ứng dụng này đã được 
cộng đồng thảo luận nhiều trong một thời gian dài. Nhưng để hiểu 
đầy đủ một số thủ thuật cơ bản nhằm sử dụng hiệu quả Google 
Photo trên Android hoặc iOS là điều ít được nhắc đến.

1. Tìm kiếm người, địa điểm và đối tượng:
Google Photos 

sẽ tự động sắp xếp các 
hình ảnh đã tải lên theo 
địa điểm và ngày chụp. 
Sử dụng trí tuệ nhân 
tạo (AI) và công nghệ 
nhận dạng hình ảnh 
tiên tiến qua dữ liệu 
training rất lớn từ các 
dịch vụ của Google, nó 
có thể nhận ra chủ đề 
của các bức ảnh của bạn 
khá dễ dàng. Tìm kiếm 
ảnh bạn cần theo bất cứ 
kiểu nào: một đám cưới 
bạn đã tham dự vào 
tháng trước, những bức 

ảnh bạn chụp trong kỳ nghỉ, hình ảnh của vật nuôi, thức ăn và 
nhiều thứ khác nữa. Ở dưới cùng bên phải, chạm vào biểu tượng 
tìm kiếm và từ hộp, nhập nội dung bạn muốn tìm như thực phẩm, 

ô tô hoặc thú cưng và chạm “Enter” hoặc “Tìm kiếm”. 

Ứng dụng Google 
Photos sử dụng một 
số kỹ thuật xử lý ảnh 
phức tạp để ghép ảnh 
lại với nhau. Ảnh tự 
động nhóm được hiển 
thị trong giao diện tìm 
kiếm chính. Các danh 
mục bạn sẽ thấy ở đây 
phụ thuộc vào những 
gì bạn chụp ảnh. 
Những nhóm này có 
thể là những địa điểm 
bạn ghé thăm, những 
người bạn biết hoặc 
những đồ vật như thực 
phẩm, xe hơi, xe máy 
và nhiều thứ khác. 

2. Nhóm các 
khuôn mặt tương 
tự với nhau và gắn 
nhãn:

Google Photos 
tạo mô hình khuôn 
mặt trong ảnh của 
bạn để nhóm các 
khuôn mặt tương tự 
lại với nhau. Bằng 
cách đó, bạn có thể 
tìm kiếm thư viện 
ảnh cho những người 

nhất định (như “Mẹ” hoặc “Bố”). Nhóm khuôn mặt và gắn 
nhãn là riêng tư và sẽ không xuất hiện cho bất kỳ ai bạn chia 
sẻ ảnh cùng. Để tạo một nhãn cho một nhóm khuôn mặt, hãy 
nhấp vào “Who is this?” nằm ở đầu nhóm. Nhập tên hoặc biệt 
hiệu (hoặc chọn từ các đề xuất). Sau khi dán nhãn một nhóm 
khuôn mặt, bạn có thể tìm kiếm nhãn đó bằng cách sử dụng 
hộp tìm kiếm. 
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Nếu bạn muốn 
thay đổi hoặc xóa 
tên nhãn, chạm vào 
trình đơn “Options” 
và chọn “Edit or 
Remove name 
label”. 

Nếu có nhiều 
hơn một nhóm 
khuôn mặt cho cùng 

một người, bạn có thể hợp nhất chúng. Gắn nhãn và đặt tên 
cho một nhóm mặt, sau đó dán nhãn cho nhóm khác có cùng 
tên. Khi bạn xác nhận tên thứ hai, Google Photos sẽ hỏi bạn 
liệu bạn muốn hợp nhất các nhóm này với nhau không. Nhóm 
khuôn mặt được bật theo mặc định, nhưng bạn có thể bỏ tính 
năng nhóm các khuôn mặt tương tự với nhau trong “Settings”. 
Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp hoặc click vào trình đơn có ba 
thanh ngang. Tắt “Group similar faces”,ứng dụng sẽ xóa tất cả 
các nhóm mặt trong tài khoản của bạn, mô hình khuôn mặt bạn 
đã tạo cho các nhóm đó và bất kỳ nhãn nào đã tạo. 

3. Thay đổi 
cài đặt sao lưu và 
đồng bộ hóa:

Ảnh và video 
của bạn được sao 
lưu vào một tài 
khoản Google cụ 
thể. Tuy nhiên, bạn 
có thể thay đổi tài 
khoản sử dụng, 
ảnh nào cần sao lưu 
và nhiều thứ khác 
trong cài đặt của 

Google Photos. Ở trên cùng bên trái, chạm vào trình đơn ba 
thanh ngang và chọn“Settings > Back up and sync”.

• Tài khoản đang hoạt động: Để thay đổi tài khoản Google 
bạn đang lưu ảnh và video, hãy chạm vào tên tài khoản để thay 
đổi tài khoản đó.

• Kích thước tải lên: Ở đây bạn có thể chọn giữa hai kích 
thước lưu trữ “High Quality” và “Original”. Với cài đặt “Hight 
Quality”, bạn có thể sao lưu ảnh và video không giới hạn. Tùy 
chọn này tốt cho những người không quan tâm nhiều về chất 

lượng, nhưng đủ để in và chia sẻ. Với cài đặt “Original”, bạn sẽ có 
bộ nhớ giới hạn (15 GB bộ nhớ miễn phí) nhưng nếu bạn quan 
tâm đến chất lượng gốc và chụp ảnh bằng máy ảnh DSLR, thì 
đây là một lựa chọn tốt. Chạm vào “Upload Size” để thay đổi cài 
đặt chất lượng.

• Sao lưu ảnh qua Wifi hoặc cả hai: Chọn xem bạn muốn 
sao lưu ảnh chỉ trên Wifi hoặc Wifi và mạng di động. Bạn có thể 
chọn “Back up all” nếu bạn muốn sao lưu video của mình.

• Chỉ khi sạc: Nếu bạn bật tùy chọn này, ảnh và video của 
bạn sẽ chỉ được tải lên khi thiết bị của bạn được kết nối với 
nguồn điện bên ngoài.

 4. Xóa ảnh 
sau khi tải lên 
Google Photos:

Nếu bạn định 
tải ảnh lên đám 
mây, tại sao phải 
giữ chúng trên 
điện thoại? Google 
Photos có thể tự 
động xóa hình ảnh 
và video khỏi điện 
thoại của bạn sau khi 
tải chúng lên, loại 
bỏ các bản sao dự 
phòng của nó. Trước 
đây, tính năng này 
chỉ được kích hoạt 
nếu bạn đã thiết lập 

ứng dụng sao lưu hình ảnh “Full original resolution”, khiến bạn 
phải lưu trữ trên Google Drive, nhưng bây giờ nó đã có sẵn tùy 
chọn “High quality”. Tính năng “Assistant” của Google Photos sẽ 
nhắc bạn xoá hình ảnh khỏi điện thoại khi không gian lưu trữ 
còn ít. Nếu chấp nhận, nó sẽ cung cấp thông tin về lưu lượng có 
thể giải phóng khi xóa hình ảnh và video trên thiết bị. 

Nếu luôn bật sao lưu và đồng bộ, thì bạn cũng có thể tự 
xóa các bản sao ảnh và video trên thiết bị. Ở trên cùng bên trái, 
chạm vào trình đơn ba thanh ngang và chọn “Settings”. Chạm 
vào “Free up device storage” để xóa ảnh gốc và video gốc khỏi 
thiết bị đã sao lưu.

(Còn nữa)

Lưu Thừa (Tổng hợp)
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Media Player là một chương trình thiết yếu của bất 
kỳ phiên bản hệ điều hành Windows nào kể từ Windows 
XP. Mặc dù đã đi kèm với một phương tiện nghe nhạc, xem 
phim có sẵn nhưng nó lại đi kèm với các hạn chế, chẳng hạn 
như không hỗ trợ tất cả các loại file và codec. Ngoài ra, thói 
quen  xem video đã thay đổi rất nhiều, không chỉ là việc phát 
ngoại tuyến, mà giờ đây việc phát trực tuyến cũng cần thiết 
không kém. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ một số phương tiện 
ngoài Media Player vừa miễn phí vừa nhiều chức năng dành 
cho Windows 10.

1. VLC Media Player (https://www.videolan.org/index.vi.html) 

 Không cần phải giới thiệu gì thêm, VLC Media Player là một 
chương trình nghe nhạc, xem phim nổi tiếng mà có lẽ bạn nào cũng 
biết. Một phầm mềm mã nguồn mở đa nền tảng, hoàn toàn miễn phí 
lại có thể chơi được hầu hết các định dạng nhạc và Video phổ biến. VLC 
Media Player có dung lượng nhẹ, dễ sử dụng, đặc biệt thanh công cụ 
của chương trình có thể tùy chỉnh để bạn quyết định những nút nào sẽ 
được hiển thị trong khi nghe nhạc hoặc xem video. Nó cung cấp một 
loạt các định dạng âm thanh và video bao gồm OGG, MP2, MP3, MP4, 
DivX, cùng với Codec HD như AES3, Raw Dirac, ... 

 2. PotPlayer (https://potplayer.daum.net/)  

 Tuy không phổ biến như các chương trình giải trí khác 
nhưng hoàn toàn có thể cạnh tranh với VLC Media Player, đó chính 
là PotPlayer. Phần mềm này có tích hợp tính năng tăng tốc phần 
cứng nâng cao với DXVA, CUDA, QuickSync để cung cấp những trải 
nghiệm tốt nhất về nó. Một số khả năng nổi bật là: 

 Bạn có thể chọn soundcard nào mà bạn có thể phát âm thanh

 Đánh dấu cảnh yêu thích 

 Sử dụng bộ lọc và phím tắt như trình phát VLC Media Player

 Hỗ trợ nhiều loại kính 3D

 Hỗ trợ các thiết bị khác nhau như DVD,TV,HDTV.

 Hỗ trợ Direct3D9 Ex Flip Mode và Overlay

 3. ALL Player (https://www.allplayer.org/en/) 

 Nghe tới cái tên chương trình là đủ để bạn biết nó cung cấp 
nhiều tính năng hơn các phương tiện nghe nhạc, xem video khác. 
Đặc điểm nổi bật của All Player là giúp bạn xem phim có phụ đề phù 
hợp. Nó có khả năng kết nối với cơ sở dữ liệu trực tuyến để tìm các 
phụ đề phù hợp cho bộ phim mà bạn đang xem. Các tính năng khác 
bao gồm: 

 Có thể lồng tiếng, phụ đề trong phim được đọc bởi một trình 
tổng hợp giọng nói tốt nhất

 Tự động tắt máy tính của bạn sau khi danh sách phát kết thúc

 Chức năng LiveUpdate có thể cập nhật và tải xuống Codec mới 
nhất nếu có vấn đề xảy ra với việc mở một tệp tin video nào đó

 Chức năng IQ Text giúp giữ phụ đề trên màn hình hiển thị lâu 
hơn một chút

4. GOM Media Player (https://gom-player.vi.softonic.com/) 

 GOM Media Player là trình phát đa phương tiện miễn phí thay 

Điểm danh những phương tiện
nghe nhạc, xem phim miễn phí tốt nhất 

dành cho Windows 10
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thế cho máy tính để bàn với một loạt các tính năng nâng cao. Phần 
mềm hỗ trợ một loạt các loại tệp và cung cấp cho người dùng các tùy 
chọn tùy chỉnh mở rộng. Nó cũng tích hợp với các ứng dụng di động 
GOM, cho phép điều khiển trình phát media của máy tính bằng thiết 
bị di động của bạn làm điều khiển từ xa. Các tính năng nổi bật là: 

 Hỗ trợ các định dạng tệp tin khác nhau bao gồm AVI, MP4, 
MKV, FLV, WMV, MOV, DVD và Audio CD.

Tìm kiếm codec và thậm chí phát một tệp tin bị hỏng hoặc tệp 
tin đang trong quá trình tải xuống.

Hỗ trợ phụ đề phim từ kinh điển đến các bản phát hành 
gần đây

Nó có thể tìm kiếm video YouTube VR và video 360 °.

5. Kodi Player (https://kodi.tv/) 

Kodi là một phương tiện nghe nhạc, xem video miễn phí và là 
một phần mềm mã nguồn mở được phát triển bởi tập đoàn công 
nghệ XBMC Foundation. Kodi có sẵn cho nhiều hệ điều hành và 
nền tảng phần cứng khác nhau như Windows, OSX, iOS, Android, 
Linux,… Với giao diện người dùng chất lượng cao cùng với khả 
năng hỗ trợ nhiều Codec và trình điều khiển đồ họa GPU, Kodi Player 
đang được nhiều người dùng sử dụng. 

6. 5K Player (https://www.5kplayer.com/) 

5K Player là ứng dụng hỗ trợ người dùng xem các video 
trên máy tính và từ Internet, đồng thời nghe nhạc với nhiều định 
dạng khác nhau. Phần mềm sẽ mang đến cho bạn những video 
có chất lượng tốt nhất, cho phép tải về nhiều video từ các trang 
web, bổ sung công nghệ Apple AirPlay giúp chuyển video từ các 
thiết bị iOS sang máy tính. Bạn còn có thể xem phim, nghe phát 
thanh từ những kênh nổi tiếng thế giới. Các tính năng nổi bật 
bao gồm: 

Phát nhạc MP3, AAC, APE, FLAC.

Nó đi kèm với khả năng hỗ trợ Apple AirPlay + DLNA vào hệ 
thống. Nó có thể truyền phát âm thanh của video không dây qua 
AirPlay và DLNA mà không làm giảm chất lượng.

Hỗ trợ tải xuống video trực tuyến từ các dịch vụ chia sẻ như 
YouTube, Dailymotion, Vimeo, …

Hỗ trợ tăng tốc phần cứng được cung cấp bởi NVIDIA®, Intel®, 
DXVA 2.0

Có thể phát video 4K, 8K, HDR / 360 độ mà không gặp trục trặc.

7. DivX Player (https://www.divx.com/) 

DivX Player là một trong những trình xem video mạnh mẽ 
nhất và lâu đời nhất trên internet, chương trình hỗ trợ người 
dùng nhanh chóng và dễ dàng xem được các nội dung của các 
video ngay trên giao diện web, không làm ảnh hưởng đến tốc 
độ của máy tính, chương trình hỗ trợ chạy các video dạng MKV, 
DivX, AVI, MP4, MOV, 4K, MKV...các tính khác như: Truyền phát 
video đến các thiết bị tương thích DLNA; Tạo và phát video với 
nhiều bản nhạc và phụ đề ở nhiều định dạng khác nhau; Chuyển 
đổi các định dạng video phổ biến thành các tệp DivX, MKV, HEVC 
và MP4, bao gồm các cài đặt mã hóa tùy chỉnh cho độ phân giải, 
bitrate và hơn thế nữa.

     NGỌC ÂN
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LIDAR (đọc là Lai-da) là chữ viết tắt của Light Detection and 
Ranging. Đây là một kĩ thuật giám sát dùng các xung ánh sáng laser để 
ghi nhận khoảng cách giữa hai vật nào đó trên Trái Đất. Các xung này kết 
hợp với những dữ liệu khác có thể giúp tạo ra một bản đồ ba chiều chính 
xác và chi tiết về một không gian, một môi trường. LIDAR có thể được 
dùng cho mục đích tìm kiếm dấu tích của các công trình cổ đại, dùng cho 
xe tự hành để nó nhận biết môi trường xung quanh, hoặc dùng cho robot 
để nó biết nó cần đi đường nào để không chạm phải người.

LIDAR là gì?
LIDAR bắt đầu xuất hiện từ những năm đầu 1960 chỉ một thời 

gian ngắn sau khi tia laser ra đời. Lúc đó, người ta sử dụng công nghệ 
ghi nhận hình ảnh bằng chùm tia laser kết hợp để mô phỏng lại khả 
năng đo khoảng cách và phát hiện vật thể của radar. Khoảng cách này 
được tính dựa trên thời gian từ lúc tia sáng bắt đầu phát đi từ nguồn 
sáng, chạm tới vật cần đo và phản xạ trở về.

LIDAR được sử dụng lần đầu tiên trong ngành khí tượng học khi 
Trung tâm nghiên cứu khí quyển của Mỹ dùng nó để đo các đám mây. 
Công nghệ này bắt đầu phổ biến và được biết tới nhiều hơn khi các 
phi hành gia NASA dùng nó vẽ lại bản đồ bề mặt của mặt trăng trong 
nhiệm vụ Apollo 15.

Nói một chút về tên gọi, một số nguồn nói rằng LIDAR chỉ là chữ 
viết tắt, trong khi một số nguồn khác lại nói rằng LIDAR tức là light 
+ radar. Ngoài chữ LIDAR thì còn có vài biến thể khác như “LIDAR”, 
“LiDAR”, “LIDaR” hoặc “Lidar” nhưng trong bài này chúng ta sẽ thống 
nhất gọi bằng LIDAR cho dễ theo dõi.

Theo giải thích của cơ quan khí tượng & thủy văn Mỹ, một hệ 
thống LIDAR thường bao gồm:

• Bộ phát laser: thường dùng bước sóng từ 600 đến 1000nm vì 
chi phí rẻ, bù lại nó dễ làm hại cho mắt nên năng lượng sẽ bị giới hạn 
bởi các quy chuẩn. Bước sóng 1550nm thì an toàn cho mắt ở năng 
lượng cao nhưng bộ nhận tín hiệu không hiện đại bằng nên thường 
chỉ dùng cho tầm xa và độ chính xác thấp hơn.

• Máy quét: thành phần dùng để điều khiển cho tia laser quay 
xung quanh môi trường.

• Một bộ thu tín hiệu laser phản xạ trở về.
• Một thiết bị định vị, có thể là cảm biến GPS và cảm biến trọng 

lực để biết hướng và vị trí quét.
Hãy nhìn vào hình bên dưới, bạn thấy là khi tia laser đi từ bộ 

phát ra, nó sẽ đụng vào máy quét. Ở đây người ta dùng một cái gương 
xoay để dẫn đường cho tia laser đi vòng vòng. Khi tia laser đụng vào 

vách tường, nó sẽ phản xạ trở lại và được bộ thu tín hiệu ghi nhận, từ 
đó tính ra khoảng cách từ bộ phát đến tường. Tương tự, khi có vật cản 
nằm giữa phòng, tia laser sẽ đến và phản xạ trở lại trong thời gian 
ngắn hơn, tức là khoảng cách tới bộ phát ngắn hơn. Do tia laser quay 
liên tục nên hình ảnh của cả căn phòng có thể được tổng hợp lại. Sau 
này người ta còn phát triển thêm giải pháp chụp cả tấm hình để định 
vị nữa chứ không còn phải quét vòng vòng như cái bạn thấy ở đây.

LIDAR được đặt ở đâu?
Hệ thống LIDAR có nhiều kích thước khác nhau tùy theo mục đích 

mà người ta sử dụng. Thông thường, LIDAR càng lớn thì độ chính xác 
càng cao, mà chi phí cũng cao theo và phải có một phương tiện đủ lớn 
để chở nó. Ví dụ: Người ta gắn thiết bị LIDAR lên một chiếc máy bay 
chong chóng hay máy bay trực thăng, cho nó bay vòng vòng để vẽ lại 
bản đồ địa hình. Trong những tình huống cần độ chính xác thấp hơn, 
LIDAR có thể được gắn gọn lên nóc xe hơi tự hành.

Tuy nhiên, nhìn chung những thiết bị LIDAR không hề rẻ, tiền 
mua cũng như tiền vận hành, bảo dưỡng luôn là một vấn đề mà các cơ 
quan nghiên cứu phải nghĩ tới khi quyết định đưa LIDAR vào sử dụng. 
Trong một chuyến khảo sát năm 2013 của hai nhà khảo cổ, một lần 
dùng LIDAR có thể tiêu tốn đến 170.000 USD, số tiền không hề nhỏ tí 
nào. Để giảm chi phí, người ta nghĩ tới việc gắn LIDAR lên các máy bay 
không người lái, hoặc tìm cách chế tạo ra những thiết bị LIDAR rẻ hơn, 
nhỏ hơn và hiệu năng cao hơn để rút ngắn thời gian quét.

Ứng dụng của LIDAR trong cuộc sống.
Bắn tốc độ xe
Khoan nói tới những ứng dụng khoa học cao siêu, hãy đề cập đến 

một ứng dụng rất thực tiễn của LIDAR: Súng bắn tốc độ. Cây súng này 
sẽ phát ra tia laser, chùm sáng chạm vào tia bạn rồi quay trở về. Bằng 
cách đo khoảng cách và thời gian, súng sẽ nói cho cảnh sát biết bạn 
đang chạy với tốc độ bao nhiêu.

Trước khi súng LIDAR ra đời, cảnh sát thường xài súng radar. 
Súng radar sử dụng hiệu ứng doppler để đo tốc độ, mà hiệu ứng này 

LIDAR - Những ứng dụng
thực tế cho cuộc sống
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lại phụ thuộc vào âm thanh và các loại sóng nên khó đo từng xe riêng 
lẻ, lại dễ bị các thiết bị dò sóng cảnh sát phát hiện.

Hiệu ứng Doppler là một hiệu ứng vật lý, đặt tên theo Christian 
Andreas Doppler, trong đó tần số và bước sóng của các sóng âm, sóng 
điện từ hay các sóng nói chung bị thay đổi khi mà nguồn phát sóng 
chuyển động tương đối với người quan sát. Ví dụ dễ thấy nhất: Tiếng 
còi xe cấp cứu tiến đến bạn sẽ có tần số cao hơn chói hơn so với khi xe 
đứng yên. Tần số này giảm dần trầm hơn khi xe vượt qua bạn và nhỏ 
hơn bình thường khi xe chạy ra xa.

Khí tượng, thủy văn, địa lý

Trong ngành khí tượng thủy văn, có hai loại LIDAR được sử dụng 
là Topographic và Bathymetric. LIDAR topographic sử dụng tia laser với 
bước sóng gần dải hồng ngoại để vẽ lại địa hình của mặt đến, trong 
khi LIDAR bathymetric sử dụng laser xanh lá có khả năng đâm xuyên 
qua nước để vẽ địa hình của đáy biển hay đo độ sâu của lòng sông. Nhờ 
những hệ thống LIDAR này mà các nhà khoa học có thể đo đạc chính 
xác môi trường tự nhiên và nhân tạo với độ chính xác cao, lưu dữ liệu 
đó vào các hệ thống thông tin địa lý, để phục vụ cho những chiến dịch 
giải cứu khẩn cấp và nhiều thứ khác.

Gần đây nhất, thành phố New York còn sử dụng LIDAR để xây 
dựng nên bản đồ ba chiều của khu vực Manhattan. Các nhà khoa học 
sẽ dùng bản đồ đó để quyết định nên triển khai phương án chống 
ngập như thế nào cho thành phố. Nếu không có LIDAR, họ phải sử 
dụng các kĩ thuật đo đạc bằng tay tốn rất nhiều thời gian với độ chính 
xác thấp, dẫn đến việc đưa ra giải pháp không chính xác và thậm chí 
còn khiến tình hình ngập trở nên tồi tệ hơn. 

Khảo cổ học

Ứng dụng LIDAR vào ngành khảo cổ học chỉ mới bắt đầu được 
chú ý từ năm 2010 khi cặp vợ chồng khảo cổ Arlen/Diane Chase (đến 
từ Đại học Trung tâm Florida) sử dụng nó để nghiên cứu tàn tích của 

Caracol, một thành phố cổ của người Maya. Nhờ có LIDAR mà trong 
vòng 10 tiếng đồng hồ, ông bà Chase đã thu được nhiều dữ liệu địa 
hình hơn so với việc khám phá khu rừng trong vòng 3 thập kỉ. Từ năm 
1983 đến năm 2000, các nhà khảo cỗ vẽ được bản đồ của khoảng 2 
nghìn hecta đất. Trong khi đó, với sự giúp đỡ của LIDAR, Chase đã vẽ 
xong bản đồ của 20 nghìn hecta.

Thế nhưng LIDAR không chỉ có tiềm năng phát hiện ra những 
tòa nhà cỡ lớn. Nó còn có thể cung cấp manh mối về quy hoạch của cả 
một đô thị bằng cách khám phá những khu chợ, đấu trường, quảng 
trường cũng như những không gian mở khác. Trong một bài viết hồi 
năm 2011 cho tờ Journal of Archaeological Sciences, Chase và cộng sự 
của mình dự đoán rằng LIDAR sẽ thay thế cho phương pháp vẽ bản đồ 
khảo cổ truyền thống.

Một hạn chế của LIDAR trong ngành này đó là lượng dữ liệu mà 
cảm biến thu về quá nhiều, các nhà khảo cổ không biết làm sao để xử 
lý nó một cách tốt nhất để đưa ra kết quả phân tích. Trong trường hợp 
của Chase, ông đã nhờ người con trai học khoa học máy tính tạo ra 
thuật toán để phân tích dòng nước. 

Robot, tự động hóa
LIDAR được gắn lên các con robot và hệ thống tự động để giúp 

chúng nhận biết môi trường xung quanh đang có gì, trên đường đi 
của chúng có ai hay không, có vật cản gì hay không. Những chiếc xe tự 
hành mà Google đang cho thử nghiệm cũng gắn LIDAR lên nóc xe. Đại 
học MIT và Cơ quan nghiên cứu thuộc Bộ quốc phòng Mỹ thì đang tìm 
cách thu gọn hệ thống LIDAR để nó nhỏ bằng hạt gạo, chi phí sản xuất 
cũng rẻ hơn để giúp việc tích hợp lên robot được tiện hơn.

Không gian
Như đã nói ở trên, NASA từng dùng LIDAR để vẽ lại bản đồ của bề 

mặt mặt trăng trong sứ mệnh Apollo 15. Cơ quan này cũng gắn thiết 
bị LIDAR lên nhiều vệ tinh để quét bề mặt của các thiên thạch và hành 
tinh phục vụ cho việc nghiên cứu vũ trụ.

Một số ứng dụng khác nữa của LIDAR bao gồm nông nghiệp, bảo 
tồn động thực vật, địa chất, khoáng sản, tối ưu hóa các trại năng lượng 
gió, vật lý học... 

Tóm lại, LIDAR là một công nghệ rất hay, ứng dụng cực kì rộng và 
hữu ích cho hiểu biết và đời sống của con người. LIDAR sẽ còn tiếp tục 
phát triển với độ chính xác cao hơn, khoảng cách xa hơn và tiền rẻ hơn 
với nhiều nghiên cứu đang được các viện và trường đại học tiến hành. 
Hi vọng chúng ta sẽ còn thấy LIDAR nhiều hơn nữa và giúp ích được 
nhiều hơn nữa trong cuộc sống hằng ngày.

Duy Luân (Theo NOAA, Wikipedia, Lidar-UK)
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Halide là một ứng dụng chụp ảnh của 
iOS được phát triển bởi cựu kỹ sư Twitter – Ben 
Sandofsky và cựu nhà thiết kế của Apple – 
Sebastiaan de With. Ứng dụng này tập trung vào 
cách điều khiển bằng cử chỉ vuốt, rất đơn giản để 
sử dụng và nó cũng cho người dùng tùy chỉnh các 
thông số chuyên sâu. Ứng dụng được cung cấp với 
giá 69.000đ  lại có thể là một lựa chọn thay thế tốt 
cho ứng dụng camera mặc định của điện thoại, 
hiện ứng dụng hỗ trợ cho iOs và Android, bạn có 
thể dễ dàng tải về trên chợ ứng dụng.

Tập trung điểm ảnh:
Tập trung điểm ảnh hay Focus Peaking là 

một công cụ hỗ trợ giúp làm nổi bật các vùng trong 
khung được tập trung với một màu đặc biệt. Đây là 
một tính năng hướng tới các nhiếp ảnh gia sử dụng 
công cụ lấy nét bằng tay vì nó giúp đảm bảo cho 
người điều khiển camera làm chủ được bức ảnh của 
mình. Bạn có thể dễ dàng bật tính năng tập trung 
điểm ảnh này bên trong Halide bằng cách nhấn vào 
nút Peaking.

Lưới, khung
Halide bao gồm các lưới, khung ngang dọc 

và trên dưới để giúp bạn giữ thăng bằng cho bức 
ảnh của bạn. Để bật tính năng lưới, bạn chỉ cần 
vuốt từ trên xuống ở khu vực trên cùng (chỗ cái mũi 
tên), sau đó nhấn vào biểu tượng lưới.

Ảnh RAW:
Nếu bạn thích chụp ảnh RAW trong ứng 

dụng như Adobe Lightroom, thì bạn sẽ rất vui khi 
biết rằng Halide cũng bao gồm hỗ trợ chụp RAW. 
Chế độ chụp RAW có thể được kích hoạt bằng cách 
vuốt từ trên xuống ở khu vực trên cùng (chỗ cái mũi 
tên) để xem toàn bộ các tính năng, sau đó nhấn vào 
biểu tượng có chữ RAW. Khi bạn chụp ảnh với tùy 
chọn này, bạn sẽ có được bức ảnh gốc được chụp 
từ camera của máy mà không qua khâu xử lý nào 

của phần mềm.
Xem lại hình
Halide giúp bạn dễ dàng xem lại hình ảnh 

của mình sau khi đã chụp chúng. Một trong những 
điều mà mình đánh giá cao đó là nó hiển thị một 
số thông số của bức ảnh khi xem như ngày và giờ 
chụp, tốc độ màn trập và giá trị ISO. 

Giống như giao diện chụp ảnh, quá trình 
xem ảnh cũng tập trung vào cử chỉ vuốt. Vuốt sang 
trái hoặc phải cho phép bạn thích hoặc xóa một bức 
ảnh. Vuốt lên hoặc xuống để di chuyển giữa các 
ảnh. Những bức ảnh mà bạn nhấn thích sẽ được tự 
động lưu trữ trong album yêu thích của ứng dụng 
Ảnh mặc định để dễ dàng xem lại sau này.

Đối với những bạn muốn chia sẻ hình ảnh 
hoặc xuất ảnh ra để chỉnh sửa thêm trong các ứng 
dụng khác, Halide cũng cho bạn các tùy chọn như 
vậy bằng cách sử dụng ảnh RAW hoặc JPEG.

Chế độ chỉnh tay:
Halide có khả năng chuyển sang chế độ chỉnh 

tay một cách nhanh chóng để có được sự kiểm soát 
chính xác về độ phơi sáng và cân bằng trắng của 
bức ảnh. Bằng cách nhấn vào nút ở giữa trên cùng 
của giao diện, ứng dụng sẽ chuyển sang chế độ thủ 
công, được đánh dấu bằng nút có chữ ‘M’.

Các điều khiển bằng tay cho phép bạn thay 
đổi cân bằng trắng, mặc dù bạn chỉ có bốn tùy 
chọn như ánh sáng ban ngày vonfram,… Nói 
cách khác, bạn không thể thêm các giá trị nhiệt 
độ màu như bạn có thể làm với một số ứng dụng 
chụp ảnh khác, nhưng với 4 tùy chọn có sẵn đó 
cùng với cân bằng trắng tự động cũng cho ra 
những bức ảnh tuyệt vời nhất. 

Bạn cũng có thể điều chỉnh giá trị ISO bằng 
cách nhấn vào nút ISO ở đầu màn hình. Giá trị ISO 
có thể được điều chỉnh bằng thanh trượt ở cuối 

màn hình. Giá trị ISO càng cao thì càng có nhiều 
noise trong ảnh, vì vậy bạn chỉ nên dùng nó trong 
môi trường có ánh sáng yếu.

Khi ở chế độ chỉnh tay, vuốt lên hoặc xuống 
cho phép bạn điều chỉnh tốc độ màn trập theo cách 
thủ công. Giá trị tốc độ màn trập được biểu hiện ở 
góc dưới cùng bên phải của màn hình trong khi ở 
chế độ chỉnh tay. Tốc độ màn trập thấp có nghĩa là 
bạn có thể chụp trong điều kiện ánh sáng yếu hơn, 
nhưng cũng có nghĩa là bạn sẽ gặp khó khăn trong 
việc chụp ảnh bằng tay. Nếu bạn đang sử dụng tốc 
độ màn trập thấp, rất có thể bạn sẽ muốn sử dụng 
giá ba chân để làm giảm sự mờ (delay) khi bạn di 
chuyển thiết bị.

Để nhận được mức độ phơi sáng thích hợp 
thông qua chế độ chỉnh tay, Halide bao gồm một 
lớp biểu đồ tiện dụng có thể được bật lên bằng cách 
nhấn vào biểu tượng hình biểu đồ ở góc trái màn 
hình. Biểu đồ này biểu thị vùng sáng và tối trong 
khung hình, cho phép bạn kiểm soát được mức độ 
phơi sáng.

Kết luận:
Chế độ chụp tự động thông minh của Halide 

rất tuyệt vời khi chụp những bức ảnh nhanh chất 
lượng cao, nhưng chế độ chỉnh tay của ứng dụng 
sẽ giúp người dùng quan tâm nhiều hơn. Không 
giống như một số ứng dụng chụp ảnh khác có chế 
độ chỉnh tay được thiết kế phức tạp, cách bố trí của 
Halide được đánh giá cao về tính dễ dùng và thao 
tác. Với 69.000đ (2.99$), bạn có thể sẽ muốn mua 
nếu như bạn muốn bức ảnh của mình đẹp hơn, 
chất hơn.

Bạn nghĩ sao về ứng dụng Halide này? Theo 
bạn thì mức giá của nó có xứng đáng cho một ứng 
dụng chụp ảnh có chế độ chỉnh tay chuyên nghiệp 
như thế này không? 

Lưu Thừa-Triệu Vỹ (Theo tomac)

Halide – Ứng dụng chụp ảnh chỉnh tay chuyên nghiệp


