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GlassOuse kính thông minh giúp
người khuyết tật tay có thể
điều khiển con trỏ máy tính

Xơ Gan (Cirrhosis)

I) Định nghĩa: Xơ gan mô tả tình trạng mô sẹo dần thay
thế các tế bào gan khỏe mạnh. Đó là một căn bệnh tiến triển,
xem tieáp trang 6

Glass Ouse là chiếc kính thông minh được thiết kế dành
riêng cho những người khuyết tật, gặp vấn đề về việc sử dụng

Cỏ Mực và Công Dụng

xem tieáp trang 3

Những tính năng
đặc biệt hữu ích trong
trình duyệt Chrome
Cỏ mực tên khoa học gọi là Eclipta Alba Hassk thuộc loại
thực vật có hoa họ cúc. Cây cỏ mực còn có tên gọi khác là cỏ nhọ
xem tieáp trang 13

Chức năng cơ bản nhất của một trình duyệt web cũng
giống như một phần tên gọi chung của nó chính là dùng để
xem tieáp trang 2
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Những tính năng đặc biệt hữu ích
trong trình duyệt Chrome

duyệt các trang web. Thế nhưng bên cạnh đó, mỗi một trình
duyệt còn có những tính năng khác rất hữu ích mà bạn chưa
từng sử dụng đến. Trong cuộc cạnh tranh trình duyệt, hiện
Google Chrome đang được đánh giá là một chương trình tốt
nhất, phổ biến nhất và cũng chiếm thị phần khá cao. Một
trong những lý do phổ biến của Chrome là một giao diện gọn
gàng, khởi động nhanh và chiếm ít tài nguyên hệ thống. Và
một điều đặc biệt hơn khi bên trong trình duyệt này còn ẩn
chứa rất nhiều tính năng sau đây.
Kéo thả đồng thời nhiều tab

không nhận được câu trả lời nếu bộ máy tìm kiếm mặc định
là Yahoo hay Bing hoặc bạn đang gõ vào một cửa sổ ở chế độ
ẩn danh.
Chuyển đổi đơn vị ngay trên thanh địa chỉ
Thanh địa chỉ của Chrome cũng có thể thực hiện việc
chuyển đổi các đơn vị tương tự như trang Google. Như đối
với các phép tính, kết quả đúng sẽ xuất hiện trong những
gợi ý bên dưới mà không cần nhấn phím Enter. Khi nhập số
cùng với đơn vị tương ứng, Chrome sẽ tự động chuyển số của
bạn thành một đơn vị khác. Nếu bạn gõ “9 inchs” chẳng hạn,
trình duyệt chỉ tự động đề xuất các đơn vị muốn chuyển đổi
như cm, mm chứ không cho ra kết quả. Vì vậy, bạn cần phải
gõ dấu = và đơn vị cần chuyển đổi, ví dụ: “9 inchs = cm” hoặc
“144 hours = days”…

Trong hầu hết các trình duyệt bạn đều có khả năng kéo
và thả một tab bất kỳ vào một cửa sổ riêng biệt, hoặc trộn và
kết hợp nhiều tab lại với nhau giữa các cửa sổ riêng biệt ấy.
Nhưng có thể bạn không biết rằng trong Chrome chúng ta
có thễ dễ dàng thực hiện được nhiều tab trong cùng một lúc
Chrome là một trình duyệt ảnh đơn giản
bằng cách nhấn giữ phím Shift và click chuột vào tất cả các
Những tệp tin ảnh của bạn không chỉ được mở bằng
tab cần di chuyển. Nếu đang sử dụng máy Mac, bạn phải giữ các chương trình phổ biến như MS Paint, Windows Photo
phím Command.
Viewer…mà còn có thể mở nhanh bằng một trình duyệt.
Làm phép tính ngay trên thanh địa chỉ
Đúng vậy, chúng ta chỉ cần kéo và thả ảnh trực tiếp vào một
tab duyệt mới, ngay sau đó bạn sẽ thấy kết quả mở ảnh
nhanh nhất.

Như bạn đã biết, Google có thể thực hiện được những
phép tính cơ bản ngay trên ô tìm kiếm. Tuy nhiên, một chức
năng tương tự đã được tích hợp trong thanh địa chỉ của
Chrome mà không cần truy cập vào trang Google.com nữa.
Rất đơn giản, bạn chỉ cần thực hiện một phép toán hay một
chuỗi các phép toán cơ bản trong thanh địa chỉ thay vì nhập
URL, ngay lập tức kết quả sẽ tự động hiển thị bên dưới một
cách rõ ràng.
Kéo để tìm kiếm
Mẹo nhỏ tiện dụng này chỉ thực hiện được nếu bộ máy
Thông thường, để tìm kiếm một từ hoặc một cụm từ nào
tìm kiếm mặc định của bạn là Google. Ngược lại, bạn sẽ đó từ một trang web bất kỳ, chúng ta phải bôi đen nó rồi nhấn
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GlassOuse - kính thông minh giúp người
khuyết tật tay có thể điều khiển con trỏ máy tính

Tr.2

tay (mất tay, chấn thương hai bàn tay). Chiếc kính này sẽ
kết nối với máy tính Windows, Mac hay thiết bị Android qua
Bluetooth, sau đó tận dụng các cử chỉ từ đầu, lưỡi, răng để điều
khiển con trỏ chuột máy tính. Hình dáng của GlassOuse không
có gì quá đặc biệt và gồ ghề, nó đơn thuần là chiếc kính với
một bộ phận click chuột bằng miệng trông như microphone.
Để di chuyển con trỏ chuột, người đeo chỉ việc di chuyển đầu
lên xuống hoặc sang trái phải, muốn click chuột thì có thể
dùng răng để cắn vào nút nối với kính, hoặc dùng lưỡi chạm
vào. Thiết bị rất hữu ích cho những người khuyết tật, giúp họ
có thể đơn giản hóa việc sữ dụng thiết bị số, trải nghiệm học
tập và giải trí như người bình thường. Theo nhà sáng chế, nút
click này được kiểm thử 50.000 lần dưới
khối lượng 3 tấn, vì vậy bạn khỏi lo về chất
lượng và độ bền. GlassOuse được trang bị
viên pin 330mAh, cho phép sử dụng liên
tục trong gần 15 giờ và có thể sạc lại khi
hết pin. GlassOuse có kết nối Bluetooth,
độ nhạy cao. Kính nặng 49g, sử dụng chất
liệu an toàn, không có chứa chất gây ung
thư. Tương thích tốt với Android, Windows

(Điện thoại, tablet, TV), Linux (tablet, PC), Apple (PC)…
Hiện tại thì GlassOuse đang là dự án gây quỹ trên trang
Indiegogo, giai đoạn gây quỹ đã được 63%, và cần mọi người
ủng hộ để dự án trở thành hiện thực. Để đặt mua GlassOuse
bạn cần phải bỏ ra từ 149 USD, chưa gồm phí ship. Trong trường
hợp dự án không thành công, tiền gây quỹ sẽ được hoàn trả lại.
Đây là một thiết bị hỗ trợ tốt cho những trung tâm giáo dục hòa
nhập trẻ khuyết tật, giúp các thầy cô giảng dạy dễ dàng hơn,
hy vọng rằng nó sẽ phổ biến tại Việt Nam. Bạn có thể xem qua
đoạn video giới thiệu chiếc kính tại địa chỉ rút gọn: http://bit.
ly/26VorRC
Anh Thư (Theo Indiegogo)

chuột phải và chọn Search Google for… Với Chrome, bạn chỉ
cần kéo đoạn text đã bôi đen rồi thả vào thanh địa chỉ trình
duyệt để thực hiện tìm kiếm nhanh bằng bộ máy Google.
Kéo một địa chỉ xuống thanh Bookmarks
Nếu đi qua một trang web và bạn muốn thường xuyên
truy cập nó, cách đơn giản nhất là thực hiện đánh dấu
(Bookmark), trình duyệt nào cũng cho phép bạn làm điều
này. Tuy nhiên, Chrome thừa nhận việc kéo trực tiếp một URL
từ thanh địa chỉ (nhấn vào biểu tượng của trang) và thả vào
thanh Bookmarks phía dưới để lưu lại. Để đổi tên và chỉnh sửa
các thiết lập khác, bạn nhấn chuột phải vào một Bookmark và
chọn Options (chỉnh sửa).
Duyệt các tab bằng phím số

Nếu bạn cần duyệt tới một tab nào đó nhanh chóng
trong khi chuột bị sự cố, chúng ta chỉ cần giữ phím Ctrl (với
Mac thì sử dụng phím Command) và nhấn các phím số từ 1
đến 9 để duyệt lần lượt các trang web trên từng tab. Mỗi số
được liên kết với một tab khác nhau từ số 1 ứng với tab bên
trái, và các số tiếp theo là các tab bên phải.
Xóa lịch sử duyệt web với phím tắt
Để xóa lịch sử duyệt web của mình, bao gồm các URL
trong quá khứ, hình ảnh lưu trữ trong cache, mậu khẩu và
cookies, bạn cần mở cửa sổ thiết lập Settings và nhấn nút
Clear browsing data (xóa dữ liệu duyệt web…) hoặc gõ trực
tiếp “chrome://settings/clearBrowserData” từ thanh địa chỉ.
Tuy nhiên, bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+Delete,
cửa sổ Clear browsing data cũng sẽ hiển thị để bạn chọn xóa
lịch sử duyệt web (trong máy Mac, tổ hợp phím tương ứng là
Shift+Command+Delete).
			
NGỌC ÂN
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10 Lợi ích sức khỏe của Cà Tím

Cà tím có thể có lợi cho sức khỏe của
bạn theo nhiều cách. Do có lượng Calo thấp,
cà tím rất lý tưởng cho việc giảm cân. Chúng
cũng cải thiện lưu thông máu và là loại thực
phẩm chống oxy hóa tuyệt vời.
Có vô số lợi ích của cà tím đối với sức
khỏe của bạn. Nhờ hàm lượng nước cao,
lượng calo rất thấp cà tím trở thành loại rau
quả lý tưởng để bổ sung vào chế độ ăn giảm
cân. Chúng cũng cải thiện tuần hoàn của bạn
và là một chất chống oxy hóa tuyệt vời.
Trong bài viết này, chúng tôi muốn đề
cập đến một số điều quan trọng nhất bạn nên
biết về cà tím, cùng với lý do tại sao nên thêm
chúng vào chế độ ăn uống của bạn.
Những lợi ích tuyệt vời của cà tím như sau:
1. Bảo vệ hệ thống tim mạch:
Bởi vì loại rau này giàu Kali nên nó giúp
duy trì nhịp tim ổn định. Cà tím cũng chứa
Flavonoid, làm giảm mức Cholesterol xấu và
kích thích sự gia tăng Cholesterol tốt. Cả hai
thuộc tính này đều rất quan trọng để giảm
nguy cơ mắc bệnh tim.
2. Chống lại các gốc tự do:
Vì chúng là chất chống oxy hóa tuyệt
vời, nên cà tím là vốn quý thực sự khi đề cập
đến các gốc tự do. Chúng bảo vệ các tế bào
của bạn bằng cách trì hoãn quá trình lão hóa.
Chúng cũng hoạt động như một chất tẩy rửa,
giúp loại bỏ một lượng lớn độc tố.
3. Cải thiện chức năng não:
Các chất dinh dưỡng thực vật trong cà
tím có lợi cho hệ thống nhận thức và sức khỏe
4

tâm thần của bạn.
Chúng giữ cho não
của bạn không bị độc
tố và làm tăng lưu
lượng máu đến não,
kích thích trí nhớ và
khả năng phân tích
tốt hơn.
4. Giúp giảm cân:
Cà tím chứa
nhiều chất xơ hòa tan, giúp cân bằng hệ tiêu
hóa của bạn.
Chúng có hàm lượng calo thấp và như
chúng tôi đã nói ở trên, được tạo thành chủ
yếu từ nước, chúng giúp bạn cảm thấy no
lâu hơn.
5. Ngăn ngừa thiếu máu:
Một trong những nguyên nhân chính
gây thiếu máu là thiếu sắt trong máu. Sắt
được tìm thấy trong cà tím là quá đủ để tránh
và điều trị bệnh thiếu máu.
Tương tự như vậy, sắt đóng vai trò quan
trọng trong sự hình thành của các tế bào
hồng cầu, giúp chuyển hóa protein.
6. Cải thiện tầm nhìn:
Vì cà tím chứa Anthocyanin (một hợp
chất hòa tan giúp cải thiện hệ thần kinh trung
ương) nên có thể duy trì thị lực lành mạnh và
ngăn ngừa sự hình thành đục thủy tinh thể.
7. Cải thiện sức khỏe của xương:
Cà tím có chứa các hợp chất Phenolic
giúp xương chắc khỏe hơn và giảm nguy cơ
bị loãng xương. Như đã đề cập ở trên, chúng
giàu sắt và canxi, rất cần thiết để giữ cho
xương của bạn khỏe mạnh.
8. Giúp cho mái tóc khỏe mạnh:
Thêm vào đó, nhờ vào hàm lượng
Vitamin B3, nên cà tím giúp kích thích sự phát
triển của tóc. Nó cũng chứa Vitamin A. Điều
này thúc đẩy việc sản xuất bã nhờn, giúp làm
ẩm tóc và ngăn ngừa rụng tóc.
9. Chống lại sự giữ nước:

Lưu giữ chất lỏng là do nhiều yếu tố
khác nhau, chẳng hạn như kinh nguyệt, mãn
kinh, mang thai, thận hoặc bệnh tim..
Bạn nên uống nước ép cà tím. Đây là
một thuốc lợi tiểu tuyệt vời và giúp cơ thể
của bạn loại bỏ các chất lỏng được giữ lại. Giữ
nước cũng có thể khiến bạn cảm thấy thừa
cân. Vì vậy, nếu đang cố gắng để giảm cân,
bạn nên thêm nước ép cà tím vào thói quen
ăn uống hàng ngày của bạn.
10. Giúp điều trị bỏng:
Ngoài ra, nếu bị bỏng trên da, bạn có
thể sử dụng bột nhão làm từ cùi cà tím.
Loại bột nhão này có thuộc tính chữa
lành vết thương, giúp giảm đau và làm mềm
da của bạn.
Tiêu thụ hàng ngày cà tím có lợi cho sức
khỏe của bạn
Như đã thấy trong bài viết này, loại rau
quả này chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần
thiết để bảo vệ cơ thể bạn. Để hưởng lợi nhiều
nhất, đây là một trong những cách dễ nhất và
thiết thực để tiêu thụ thực phẩm này:
Thành phần:
• Cà tím cỡ vừa (160 g)
• 1 lít nước
• Một quả chanh (100 g)
Chế biến:
• Đầu tiên, rửa và cắt cà tím.
• Sau đó, vắt nước cốt chanh.
• Đun sôi 1 lít nước và cho thêm các lát
cà tím.
• Nấu trong 25 phút cho đến khi cà tím
mềm.
• Tắt lửa và để nguội trong một giờ.
• Lọc lấy nước và đựng trong một bình
thủy tinh màu.
• Sau đó, khuấy đều với nước cốt chanh.
• Nước cà tím này rất tuyệt để uống suốt
cả ngày.
Lưu Trường (Theo Step to Health)
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Thực phẩm chức năng - dược thực phẩm
trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Khu nghiên cứu công nghệ nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo
phục vụ chiết xuất dược liệu tại Đại học Thủ Dầu Một

Khi dân số già đi và đối mặt với nhiều bệnh liên quan đến
lối sống hiện đại, mối quan tâm của con người đến sức khỏe
ngày càng trở nên quan trọng. Xã hội ngày nay nhận thức rõ
hơn về tác dụng phụ tiềm tàng của thuốc và đang tìm kiếm
các phương pháp điều trị thay thế ôn hòa và tốt hơn. Do đó, đã
có rất nhiều nghiên cứu phục vụ cho việc sử dụng các hợp chất
tự nhiên trong phòng ngừa các bệnh khác nhau và duy trì sức
khỏe. Trong số các sản phẩm tự nhiên được nghiên cứu nhiều
nhất là nấm dược liệu với giá trị dinh dưỡng cao và các đặc tính
tăng cường sức khỏe.
1.Thực phẩm chức năng và dược thực phẩm:
Các tổ chức y tế quốc tế khuyến nghị: 1) Hạn chế lượng
năng lượng từ chất béo và 2) Chất béo thay đổi tiêu thụ từ chất
béo bão hòa đến chất béo không bão hòa. Chế độ ăn uống nên
giàu trái cây, rau, các loại đậu, ngũ cốc và các loại hạt trong
khi lượng đường và muối cần hạn chế. Bằng cách áp dụng lời
khuyên này và tránh lối sống ít vận động chúng ta có thể đạt
được sự cân bằng năng lượng và cân nặng khỏe mạnh và giảm
nguy cơ mắc một số bệnh (WHO, 2004).
Vai trò chính của chế độ ăn uống là cung cấp các chất dinh
dưỡng cần thiết cho nhu cầu trao đổi chất của cơ thể con người,
ngăn ngừa suy dinh dưỡng, tạo cảm giác no và mang lại lợi ích
sức khỏe tối ưu và ngăn ngừa bệnh tật (Alkerwi, 2014).
Dựa trên các minh chứng mạnh mẽ về sự liên hệ giữa chất
lượng của chế độ ăn uống với chất lượng cuộc sống từ những
tiến bộ của khoa học và công nghệ thực phẩm, các khái niệm
thực phẩm mới đã được ra đời, bao gồm thực phẩm chức năng
và dược thực phẩm.

Thực phẩm chức năng là thực phẩm bao gồm các thành
phần tự nhiên và ngoài giá trị dinh dưỡng còn tăng cường
sức khỏe và chất lượng cuộc sống, giảm nguy cơ mắc bệnh
(El Sohaimy, 2012). Dược thực phẩm được DeFelice mô tả lần
đầu tiên vào năm 1989 được định nghĩa là một loại thực phẩm
(hoặc một phần của thực phẩm) mang lại lợi ích y tế hoặc sức
khỏe, bao gồm cả việc phòng ngừa và điều trị bệnh bệnh (El
Sohaimy, 2012). Do đó, vai trò của thực phẩm chức năng chủ
yếu liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh, trong khi dược
thực phẩm thường được tiêu thụ để tăng cường sức khỏe, thông
qua việc phòng ngừa hoặc điều trị các bệnh và các rối loạn sức
khỏe (El Sohaimy, 2012 ; Ghosh, Bagchi, & Konishi, 2014).
Dược thực phẩm có thể là một chiết xuất thực phẩm, một hợp
chất tự nhiên hoặc một chất dinh dưỡng có thể ở dạng dược
phẩm (thuốc viên, thuốc viên…,ví dụ: Resveratrol, Curcumin,
Vitamin E.) trong một chế độ dinh dưỡng đặc biệt cho người
sử dụng (Gupta, Chauhan, Mehla, Sood, & Nair, 2010; Sikora,
Scapagnini, & Barbagallo, 2010; Silk & Smoliga, 2014). Cần
phân biệt dược thực phẩm với các loại dược phẩm càn được bác
sĩ chỉ định và kê đơn trong điều trị bệnh. Do đó, khái niệm về
thực phẩm chức năng và dược thực phẩm nằm giữa khái niệm
về thực phẩm và dược phẩm (Smith & Charter, 2011).
2. Các công thức sản phẩm từ nấm dược liệu trên thị
trường:
Ngày nay, một số thực phẩm bổ sung từ nấm đã có sẵn
trên thị trường. Chúng bao gồm: i) Quả thể nấm dạng bột, chiết
xuất từ quả thể nấm; ii) Các chế phẩm bột nấm từ sinh khối
nấm; iii) Sinh khối hoặc chiết xuất từ dịch nuôi cấy; iv) Nấm
mọc tự nhiên, sấy khô nấm thân dưới dạng viên và v) Bào tử và
chiết xuất từ bào tử nấm (Wasser, 2014).
Tại Bảng dưới liệt kê một số công thức dược phẩm trên
thế giới có sẵn trên thị trường và mục đích sử dụng của chúng,
bao gồm một số nghiên cứu khoa học được thực hiện với một
số sản phẩm thương mại có sẵn. Trong các sản phẩm từ nấm
dược liệu này, phổ biến và thành công nhất là các sản phẩm từ
nấm linh chi đỏ G. lucidum và đông trùng hạ thảo Cordyceps
sp nhằm tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng sức khỏe của
người dùng và bệnh nhân ung thư song song với các liệu pháp
thông thường.
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3. Một số vấn đề khi phát triển các sản phẩm thực
phẩm chức năng/ dược thực phẩm từ nấm:
Việc phát triển các vùng trồng nấm dược liệu đóng vai trò
quan trọng trong sản xuất các sản phẩm thực phẩm chức năng/
dược thực phẩm từ nấm. Chất lượng sản phẩm quyết định bởi
chất lượng nấm nguyên liệu. Cần có quy trình nuôi trồng nấm
dược liệu đúng đắn để duy trì hàm lượng dược chất trong nấm.
Việc sử dụng các chất bảo vệ thực vật và nguyên liệu không an
toàn trong nuôi trồng nấm nhằm hạ chi phí sản xuất sẽ ảnh
hưởng trực tiếp tới sự an toàn trong sử dụng nấm và ngăn sự
hình thành các dược chất cần thiết hỗ trợ sức khỏe, và dẫn đến
hệ lụy tạo ra các tồn dư có hại trong sản phẩm cuối. Do đó cần
có các vùng sản xuất nguyên liệu nấm sạch, ổn định về chất
lượng và số lượng khi phát triển các sản phẩm từ nấm dược liệu.
Các nguồn nấm sản xuất và cả nhập khẩu cần được kiểm tra kỹ
lưỡng về dược chất, độ an toàn theo đúng quy chuẩn trước khi
đưa vào sản xuất.
Công nghệ chiết xuất là một trong yếu tố quan trọng
do các thành phần tạo nên dược tính trong nấm có thể dễ bị
phân hủy mất đi khi quy trình chiết xuất không thích hợp.
Việc lựa chọn các phương pháp chiết xuất không hóa có hại là
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cần thiết để đảm bảo không tồn dư các chất trong sản phẩm.
Các phương pháp chiết nhiệt độ thấp, chân không tiêu tốn chi
phí chiết hơn so với các phương pháp chiết thông thường, tuy
nhiên lại tạo ra dịch chiết đem lại hiệu quả cao về hiệu quả và
tác dụng sản phẩm
Việc sử dụng các sản phẩm từ nấm dược liệu đã được
chứng minh sự an toàn không độc tính, và căn cứ vào các minh
chứng khoa học rõ ràng là cần thiết. Ở người bệnh đang sử dụng
các loại thuốc điều trị, sự tương tác giữa các loại thuốc điều trị
và các sản phẩm này cũng cần được nghiên cứu rõ ràng để việc
sử dụng các loại thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sức
khỏe được đúng đắn và hiệu quả
Tham khảo:
Functional foods based on extracts or compounds derived
from mushrooms
F.S. Reis et al. /Trends in Food Science & Technology
66 (2017) 48-62 , Filipa S. Reis, Anabela Martins, M. Helena
Vasconcelos, Patricia Morales , Isabel C.F.R. Ferreira.
TS. Nguyễn Thị Liên Thương
(Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm, Đại học Thủ Dầu Một)
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Những ứng dụng chỉnh sửa ảnh

KHÔNG THỂ THIẾU TRÊN SMARTPHONE
Snapseed: Ứng dụng chỉnh sửa ảnh mạnh mẽ do Google sở
hữu. Ứng dụng này được tích hợp các công cụ xử lý ảnh chuyên
nghiệp, giúp người dùng dễ dàng tùy biến mọi bức hình vài bước
đơn giản. Snapseed hỗ trợ nhiều tính năng nổi bật như điều chỉnh
ảnh, xử lý chi tiết, cắt, xoay, chuyển đổi, cọ vẽ, tùy chọn thiết lập,
xóa dấu vết, làm mờ.

Bạn thường chụp ảnh trên điện thoại chắc có dùng qua vài ứng
dụng chỉnh sửa ảnh. Với nhiều tính năng chuyên nghiệp dành cho
người yêu thích nhiếp ảnh, được phát triển trên 2 nền tảng Android
và iOs. Sau đây chúng tôi sẽ cùng bạn điểm qua những ứng dụng
chỉnh sửa ảnh tiện dụng trên smartphone hiện nay.

Lightroom CC: Ứng dụng chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp được
phát hành bởi Adobe cho cả 2 nền tảng Android và iOS. Lightroom
CC có đầy đủ các tính năng cơ bản như cắt ghép, tùy chỉnh nhiệt độ
màu - sáng tối, tạo điểm nhấn, tương phản…cùng nhiều bộ lọc
hữu ích khác. Ứng dụng còn sở hữu nhiều chức năng nâng cao như
đồng bộ hóa các thiết lập và chỉnh sửa ảnh giữa máy tính với điện
thoại, tự tải hình trên mây Creative Cloud.
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VSCO: VSCO giúp người dùng chụp ảnh, thêm các bộ lọc màu để
tạo ra nhiều hiệu ứng thú vị khác nhau cho tác phẩm. Người dùng
cũng có thể tùy biến mức độ hiệu ứng do các bộ lọc tạo ra để được
những hình ảnh ưng ý và thích mắt nhất. VSCO tích hợp các bộ lọc
ảnh đặc trưng được đặt tên theo mã để người dùng có thể dễ dàng
nhớ và sử dụng hoặc chia sẻ trên mạng xã hội.

Prisma: Ứng dụng chỉnh sửa và tạo ra các bức hình nghệ thuật
được nhiều người yêu thích nhiếp ảnh dùng. Prisma giúp người
dùng biến các bức ảnh chụp thành tranh vẽ mang phong cách
Picasso với nhiều hiệu ứng khá đẹp mắt và ấn tượng nhờ vào những
bộ lọc có sẵn. Người dùng có thể lựa chọn bức hình ưng ý từ thư
viện ảnh. Sau đó, cắt ảnh trên Prisma, tiếp theo chọn một kiểu bộ
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lọc với hàng chục phong cách khác nhau như Gothic, Light summer
reading, Composition, The Scream...
Photoshop Express: Ứng dụng chỉnh sửa ảnh nâng cao
được Adobe phát hành cho cả 3 nền tảng di động Android, iOS và
Windows Phone. Adobe Photoshop Express cho phép thực hiện
nhiều thao tác với hình ảnh như cắt, làm sáng, xoay, lật, phơi sáng,
độ bão hòa, mờ, trắng đen, tương phản, sắc nét, xóa phông, hiệu
ứng và bo góc. Các lệnh được tập trung vào bốn nhóm chức năng
chính ở phía trên cùng. Ngoài ra ứng dụng còn cung cấp một số bộ
lọc đơn giản nhưng giúp bức ảnh trở nên sống động hơn.
PicsArt: PicsArt được trang bị nhiều chức năng chụp và chỉnh
sửa ảnh tương tự Photoshop. Ứng dụng có đầy đủ các tính năng
nhiếp ảnh cơ bản bao gồm công cụ xử lý hình, bộ lọc, cắt ghép, vẽ
tùy chọn... Ngoài ra, PicsArt sở hữu cộng đồng người dùng yêu thích
nhiếp ảnh và họ tương tác với nhau để chia sẻ kinh nghiệm thông
qua các sản phẩm.
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cụ chỉnh sửa nền ảnh, hiệu ứng màu nổi bật… cùng nhiều tính
năng khác như cân bằng màu sắc, đường cong chi tiết. Bên cạnh đó,
các tính năng như làm mờ, ghép ảnh, kho hình và nhãn dán cũng là
một điểm nhấn của ứng dụng này.

Pixlr: Ứng dụng chỉnh ảnh phát triển bởi AutoDesk còn có tên
gọi khác là Pixlr Express. Là công cụ chỉnh sửa hình ảnh mạnh mẽ
với nhiều chức năng nâng cao nhằm hỗ trợ người dùng tạo ra các
tác phẩm hoàn thiện. Ứng dụng cho phép người dùng chọn từ hơn
2 triệu hiệu ứng kết hợp, lớp phủ, khung viền để cá nhân hóa hình
ảnh của mình. Đồng thời có thể chia sẻ qua mạng xã hội Facebook,
Twitter hay Instagram.
Color Effects: Color Effects được tích hợp sẵn hàng trăm bộ
lọc màu sắc giúp người dùng có thể áp dụng cho các bức ảnh của
mình một cách nhanh chóng. Với ứng dụng, người dùng dễ dàng
tùy chỉnh bộ lọc từng chủ thể trong ảnh cũng như thay màu của
toàn bộ hoặc một phần bức hình.

Bonfire Photo Editor Pro: Ứng dụng chỉnh sửa được tích hợp
nhiều bộ lọc đặc biệt cùng các công cụ hữu ích cơ bản. Những công cụ
mà Bonfire Photo Editor hỗ trợ như màu ảnh đen trắng, chế độ HDR.
Một trong những bộ lọc độc đáo của ứng dụng như Fancy biến ảnh
chụp thành tranh màu nước. Ngoài ra, ứng dụng còn có các công cụ
chỉnh sửa ảnh chân dung như làm mượt da hay loại bỏ mụn.

Adobe: Photoshop Express và Photoshop Fix là hai ứng dụng
chỉnh sửa ảnh mạnh mẽ được phát triển bởi hãng phần mềm nổi
tiếng Adobe. Adobe Photoshop Express cho phép thực hiện nhiều
thao tác trên tấm ảnh muốn chỉnh sửa như: crop, straighten, rotate,
flip, exposure, saturation, tint, black, white, contrast, brightness,
soft focus, effects và borders. Ngoài ra Adobe Photoshop Express
còn cung cấp một số bộ lọc tuy đơn giản nhưng nó sẽ giúp cho bức
ảnh của bạn trở nên sinh động hơn và bớt nhàm chán.
Ra đời sau Express, ứng dụng chỉnh sửa chuyên sâu Adobe
Photoshop Fix có cách sử dụng hơi phức tạp, cho phép sửa từng chi
tiết và phục hồi ảnh trên điện thoại Android. Bạn có thể vá, làm
mịn, làm sáng, xóa đối tượng và nhiều thao tác khác…

LightX: LightX là một trong những ứng dụng biên tập chỉnh
sửa ảnh được nhiều người ưa thích trên iOS. Nó được tích hợp công

SKRWT: là ứng dụng giúp bạn chỉnh sửa bố cục hình ảnh 1 cách
cân xứng nhất. Nếu bạn muốn không gặp bất kỳ vật cản nào khiến bố
cục bức ảnh của bạn trở nên mất cân đối thì SKRWT là một chọn lựa.
(Còn nữa)
Lưu Quốc Cường (Tổng hợp)
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Xơ Gan (Cirrhosis)

phát triển chậm trong nhiều năm. Nếu nó được cho phép tiếp
tục, sự tích tụ của mô sẹo cuối cùng có thể ngừng chức năng
gan. Để xơ gan phát triển, tổn thương gan lâu dài, liên tục cần
phải xảy ra. Khi mô gan khỏe mạnh bị phá hủy và thay thế bằng
mô sẹo, tình trạng trở nên nghiêm trọng, bởi vì nó có thể bắt
đầu ngăn chặn dòng chảy của máu qua gan.
II) Triệu chứng: Các triệu chứng không phổ biến trong
giai đoạn đầu của bệnh xơ gan. Tuy nhiên, khi mô sẹo tích tụ,
khả năng gan hoạt động tốt là không thể làm suy yếu.

Các mô gan được thay thế bằng mô sẹo xơ. Các nốt tái sinh
cũng có thể hình thành. Đây là những cục xuất hiện khi gan cố
gắng chữa lành tổn thương.
III) Nguyên nhân:
Uống rượu thường xuyên là một nguyên nhân của bệnh xơ
gan. Nguyên nhân phổ biến của bệnh xơ gan là: Lạm dụng rượu
lâu dài; nhiễm viêm gan B và C; bệnh gan nhiễm mỡ; nhiễm
kim loại độc hại và bệnh di truyền. Viêm gan B và C cùng được
cho là nguyên nhân hàng đầu gây xơ gan.

Các dấu hiệu và triệu chứng sau đây có thể xảy ra:

Các nguyên nhân khác bao gồm:

+ Mao mạch máu trở nên nhìn thấy trên da ở bụng trên.

+ Thường xuyên uống quá nhiều rượu.

+ Mệt mỏi, mất ngủ ngứa da, giảm cân và buồn nôn, yếu đuối.
+ Ăn mất ngon, đau hoặc đau ở khu vực gan lòng bàn tay
đỏ hoặc mờ.
Các dấu hiệu và triệu chứng sau đây có thể xuất hiện khi
bệnh xơ gan tiến triển:
+ Nhịp tim tăng tốc, thay đổi tính cách chảy máu nướu
răng, mất khối lượng ở cơ thể và cánh tay trên.

+ Các độc tố, bao gồm cả rượu, bị phá vỡ bởi gan. Tuy
nhiên, nếu lượng rượu quá cao, gan sẽ phải làm việc quá sức
và các tế bào gan cuối cùng có thể bị tổn thương. Những người
nghiện rượu nặng, thường xuyên, lâu dài có nhiều khả năng
mắc bệnh xơ gan hơn so với những người khỏe mạnh khác.
Thông thường, uống nhiều rượu cần được duy trì trong ít nhất
10 năm để bệnh xơ gan phát triển.

+ Có sự nhầm lẫn chóng mặt phù trên mắt cá chân, bàn
chân và chân.

Nhìn chung có ba giai đoạn của bệnh gan do rượu:
+ Rụng tóc dễ bị bầm tím, mất ham muốn tình dục và hay quên.
+ Vàng da hoặc tròng trắng mắt và lưỡi, Sốt thường xuyên
hơn và tăng nguy cơ nhiễm trùng.
+ Chuột rút cơ bắp, chảy máu cam, đau vai và khó thở
+ Phân trở nên đen và hắc ín hoặc rất nhạt, nôn ra máu
+ Nước tiểu trở nên sẫm màu hơn, đi bộ và di chuyển khó hơn.
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Gan nhiễm mỡ: Điều này liên quan đến sự tích tụ chất béo
trong gan.
Viêm gan do rượu: Điều này xảy ra khi các tế bào của gan
sưng lên.
Khoảng 10 đến 15 phần trăm những người nghiện rượu
nặng sau đó sẽ bị xơ gan.

Khoa hoïc & ÖÙng duïng

Viêm gan: Viêm gan C, một bệnh nhiễm trùng máu, có
thể làm hỏng gan và cuối cùng dẫn đến xơ gan. Viêm gan C
là nguyên nhân phổ biến của bệnh xơ gan ở Tây Âu, Bắc Mỹ và
nhiều nơi khác trên thế giới. Xơ gan cũng có thể do viêm gan
B và D.
Viêm gan nhiễm mỡ không rượu (NASH):

Tri thöùc & ÖÙng duïng

số nước đang phát triển; viêm đường mật, hoặc ống mật hình
thành xấu ở trẻ sơ sinh. Bệnh lưu trữ glycogen hoặc các vấn đề
trong việc lưu trữ và giải phóng năng lượng quan trọng đối với
chức năng tế bào.
IV) Chẩn đoán: Bởi vì hiếm khi có triệu chứng sớm trong
tình trạng, xơ gan thường được chẩn đoán khi bệnh nhân đang
được xét nghiệm một số tình trạng hoặc bệnh khác. Bất cứ ai có
các triệu chứng sau đây nên gặp bác sĩ ngay lập tức: Sốt với run,
khó thở, nôn ra máu, phân tối hoặc hắc ín, tình trạng buồn ngủ
hoặc nhầm lẫn. Bác sĩ sẽ kiểm tra bệnh nhân và cảm nhận xung
quanh khu vực gan để xác định xem nó có bị to ra không. Bệnh
nhân sẽ được hỏi về lịch sử y tế và lối sống của họ, bao gồm cả
uống rượu.
Các xét nghiệm sau đây cũng có thể được yêu cầu:

NASH, trong giai đoạn đầu của nó, bắt đầu với sự tích tụ
quá nhiều chất béo trong gan. Chất béo gây viêm và sẹo sẽ dẫn
đến xơ gan có thể xảy ra sau này.
NASH có nhiều khả năng xảy ra ở những người béo phì,
bệnh nhân tiểu đường, những người có lượng chất béo cao
trong máu và những người bị huyết áp cao.
Viêm gan tự miễn:
Có một số điều kiện di truyền có thể dẫn đến xơ gan, bao gồm:
Hemochromatosis: Sắt tích lũy trong gan và các bộ phận
khác của cơ thể.
Bệnh Wilson: Đồng tích lũy trong gan và các bộ phận khác
của cơ thể.
Sự tắc nghẽn của các ống dẫn mật
Một số điều kiện và bệnh tật, chẳng hạn như: Ung thư ống
mật hoặc ung thư tuyến tụy, có thể chặn ống mật, làm tăng
nguy cơ xơ gan.
Hội chứng Budd-ChiariTình trạng này gây ra cục máu đông
trong tĩnh mạch gan, mạch máu mang máu từ gan. Điều này dẫn
đến sự mở rộng gan và sự phát triển của các tài sản thế chấp.
Các bệnh và tình trạng khác có thể góp phần gây xơ gan
bao gồm: Xơ nang; viêm đường mật xơ cứng tiên phát hoặc
cứng và sẹo của các ống mật galactosemia hoặc không có khả
năng xử lý đường trong sữa.
Bệnh sán máng, một loại ký sinh trùng thường thấy ở một

Xét nghiệm máu: Những biện pháp này gan hoạt động
tốt như thế nào. Nếu nồng độ alanine transaminase (ALT) và
aspartate transaminase (AST) cao, bệnh nhân có thể bị viêm gan.
Xét nghiệm hình ảnh: Siêu âm, CT hoặc MRI có thể được
sử dụng để xem gan có mở rộng hay không và phát hiện bất kỳ
vết sẹo hoặc nốt sần nào.
Sinh thiết: Một mẫu nhỏ tế bào gan được chiết xuất và
kiểm tra dưới kính hiển vi. Sinh thiết có thể xác nhận xơ gan và
nguyên nhân của nó.
Nội soi: Bác sĩ sẽ chèn một ống dài, mỏng với một camera
ánh sáng và video ở cuối đi qua thực quản và vào dạ dày. Bác sĩ
xem xét các mạch máu bị sưng gọi là giãn tĩnh mạch có thể là
dấu hiệu của bệnh xơ gan.
(Còn nữa)
Bs Dương minh Hoàng
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Dậy sớm để sống thọ hơn
5 việc làm vào sáng sớm không mất tiền mua nhưng dùng tiền cũng không mua
được. Vì thói quen, vì công việc bận rộn hay vì nhiều lý do khác nhau mà nhiều người
thường thức khuya, dậy muộn, họ cho rằng, chỉ cần ngủ đủ ngày 8 tiếng là được.

Nhưng chúng ta có biết, dậy sớm có rất nhiều lợi ích,
không mất tiền để mua nhưng có dùng tiền cũng không mua
được. Benjamin Franklin – một trong những nhà lập quốc nổi
tiếng nhất của Mỹ đã từng nói: “Đi ngủ sớm và thức dậy sớm
làm một người trở nên khỏe mạnh, giàu có và khôn ngoan”.
Thực tế khoa học cũng đã chứng minh rằng thức dậy sớm thật
sự mang đến cho bạn rất nhiều lợi ích. Khi thức dậy sớm trong
tâm trạng thoải mái để sẵn sàng cho một ngày mới thực sự sẽ
thay đổi cuộc sống của bạn.
Các danh y Trung Quốc xưa có một câu nói rất nổi tiếng
“Dậy sớm là một cách dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe tốt nhất”.
Nếu bạn dậy sớm và làm đủ 5 việc này, gan của bạn sẽ không
sinh bệnh. Vì sao tục ngữ có câu rằng: Một ngày thành công hay
thất bại, cốt ở buổi sáng. Sức khỏe con người tốt hay xấu, dựa
vào việc dậy sớm. Trong thực tế, trạng thái sức khỏe của con
người gắn liền không thể tách rời với thói quen dậy sớm của
mỗi người. Dậy sớm cũng là việc làm tốt nhất trong quá trình
dưỡng sinh.
5 việc nên làm vào buổi sáng để có sức khỏe
tuyệt vời
1. Uống một ly nước ấm vào buổi sáng:
Mỗi buổi sáng ngủ dậy sớm khi bụng đói bạn nên uống
ngay một cốc nước lọc ấm, bởi vì trong một đêm ngủ dài, cơ
thể đã tiêu thụ rất nhiều nước, uống nước bổ sung sau khi ngủ
dậy sẽ giúp cơ thể cân bằng lượng nước, đồng thời có thể giúp
chuyển hóa nước ở các cơ quan trong cơ thể, thúc đẩy bài tiết,
ngăn ngừa táo bón.
Bên cạnh đó, uống nước còn giúp làm loãng máu, thúc đẩy
tuần hoàn máu, ngăn ngừa các bệnh tim mạch và huyết áp,
mạch máu não xảy ra. Sở dĩ khuyên bạn nên uống nước ấm là
vì nếu uống nước lạnh có thể gây kích thích lên vùng gan tạng,
trong thời gian dài sẽ không tốt cho sức khỏe của các cơ quan
nội tạng.
2. Tập thể dục:
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Một vài phút khởi động buổi sáng cũng giúp sự trao đổi
chất trong cơ thể bạn “vận động” theo. Bằng cách này, sự trao
đổi chất trong cơ thể bạn sẽ được đẩy mạnh, diễn ra thuận lợi
hơn và cơ thể đốt cháy được nhiều calo hơn.
Thể dục buổi sáng giúp ổn định quá trình trao đổi chất
ngay từ sáng và quá trình này không bị cản trở bởi bất kì lý
do gì trong suốt cả ngày. Các chuyên gia sức khỏe chỉ ra rằng
tập thể dục làm tăng đáng kể sự bén nhạy, minh mẫn, sảng
khoái cho tâm trí của bạn. Tập thể dục buổi sáng trước khi thực
hiện các hoạt động trong ngày sẽ giúp bạn đẩy lùi những căng
thẳng của ngày hôm trước, lấy lại tinh thần lạc quan, suy nghĩ
tích cực.
3. Đi vệ sinh vào buổi sáng sớm:
Khoa học đã chứng minh rằng, trong cả một ngày dài thì
thời điểm thích hợp nhất để đại tiện nên vào sáng sớm (bao
gồm cả tiểu tiện). Bên cạnh đó, bạn nên chọn cách ngồi xổm khi
đi đại tiện (chân nâng cao, cúi gập lưng), lâu dần sẽ tạo thành
thói quen đại tiện đúng giờ, ngồi đúng tư thế.
Việc thải độc của cơ thể chủ yếu nhất vẫn thông qua việc
bài tiết, đại tiện và tiểu tiện, nếu buổi sáng dậy sớm và đại tiểu
tiện xong có thể loại bỏ hết những chất cặn bã tích tụ trong cơ
thể sau một đêm dài, từ đó giúp cho cơ thể thanh lọc và tiếp
nhận một quy trình vận hành của ngày mới.
Đồng thời tránh lưu trữ chất độc lại lâu hơn trong cơ thể,
phòng ngừa việc chất thải (phân, nước tiểu) nhiễm trở lại trong
cơ thể, trữ lại độc tố trong gan, gây nhiễm độc gan.
4. Đánh răng đúng cách:
Sáng dậy tốt nhất nên đánh răng đúng cách mặc dù buổi
tối trước khi đi ngủ bạn đã đánh sạch sẽ rồi. Bởi vì sau một đêm
ngủ dài, là thời gian tốt nhất để vi khuẩn trong răng miệng phát
triển, sinh ra hôi miệng, không tốt cho sức khỏe răng miệng.
Việc đánh răng nên chú ý duy trì đúng, đánh trong khoảng
2 phút. Thông thường, thói quen phổ biến của nhiều người là
đánh răng ngay sau khi ngủ dậy. Nhưng theo lời khuyên của

các chuyên gia, bạn nên đánh răng sau khi ăn sáng khoảng 20
phút. Vì cách này sẽ giúp kem đánh răng phát huy tác dụng bảo
vệ răng và diệt vi khuẩn có hại trong khoang miệng tốt hơn.
5. Ăn sáng đầy đủ:
Ăn sáng chính là một trong những cách chăm sóc sức khỏe
quan trọng, năng lượng của bữa ăn sáng nên cung cấp khoảng
25 -30% tổng năng lượng trong cả ngày. Ăn sáng sẽ giúp trung
hòa axit trong dạ dày và bảo vệ gan, nếu bạn duy trì thói quen
lâu dài không ăn sáng sẽ gây ra suy dinh dưỡng, thiếu máu, từ
đó làm giảm sức đề kháng của cơ thể. Các món cháo, bún, phở
với đầy đủ chất dinh dưỡng, hương vị thơm ngon lại dễ tiêu hóa
sẽ là lựa chọn tuyệt vời để bạn có đủ dinh dưỡng bắt đầu một
ngày mới.
Ăn sáng đơn giản có thể chọn ăn các loại trái cây, ngũ cốc,
tinh bột, các chế phẩm sữa… với yêu cầu cung cấp đầy đủ
vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Thêm vào đó, việc thưởng
thức bữa ăn sáng trong buổi sớm tĩnh lặng, trong khi vừa đọc
sách và uống cà phê chắc hẳn sẽ thú vị hơn nhiều so với việc bạn
phải tìm mua gì đó để ăn trên đường đi làm việc hoặc ăn vội vã
tại bàn làm việc của bạn.
Tieáp theo trang 1

Việc dậy sớm về tổng thể có thể mang lại rất nhiều lợi ích
cho sức khỏe, không những thế, bạn bắt đầu một ngày mới sớm
thì bạn sẽ có thể làm được nhiều hơn những việc mình muốn,
cả ngày có nhiều năng lượng hơn và mọi việc đều tốt hơn. Nếu
bạn đang có thói quen dậy muộn, nên bắt đầu từ từ, mỗi ngày
dậy sớm hơn một chút so với hôm qua, bạn sẽ có thể thực hiện
kế hoạch dậy sớm một cách dễ chịu hơn.
Lời khuyên cho bạn: Đừng tạo ra sự thay đổi quá mạnh mẽ.
Hãy bắt đầu từ từ bằng cách thức dậy sớm hơn bình thường từ
15-30 phút. Hãy quen dần với điều này trong vài ngày. Sau đó
dậy sớm thêm 15 phút nữa mỗi ngày, dần dần cho đến khi bạn
đến được mục tiêu thời gian mà bạn đặt ra.
– Hãy cho phép mình ngủ sớm hơn.
– Hãy đặt đồng hồ báo thức ở xa giường của bạn.
– Hãy bước ra khỏi giường ngay khi bạn tắt chuông báo
thức.
– Đừng xét đoán việc vì sao bạn phải dậy sớm.
– Chọn một lý do lý do chính đáng cho việc dậy sớm.
ĐQG (tổng hợp)

Cỏ Mực và Công Dụng

nồi hay hạn liên thảo. Sở dĩ gọi nó là cỏ mực vì khi vò nát thấy
có nước chảy ra đen như mực. Ở Ấn độ, cây cỏ mực được xem là
một trong số mười cây hoa quý (Dasapushpam), sử dụng làm
mỹ phẩm thoa lên da, thoa tóc từ thời xưa… vì khi vò nát cây
cỏ mực có nước chảy ra màu đen nên được sử dụng làm thuốc
nhuộm tóc màu đen.
Cây cỏ mực (cỏ nhọ nồi) phân bố rộng khắp các nơi từ bắc
vào nam cây cao khoảng 60 - 80cm mọc thẳng đứng, thân cây
có màu đỏ tía hoặc màu lục có lông xung quanh. Lá cây mọc đối
nhau cả 2 mặt lá đều có lông, hoa màu trắng hình đầu, thường
mọc ở kẽ lá hoặc ở ngọn, cây có quả, quả dài khoảng 2-3mm
có 3 cạnh. Cây cỏ mực có tính lạnh, không độc, vị ngọt chua, có
công dụng mát huyết (lương huyết), dưỡng thận âm, thanh
can nhiệt, cầm máu, làm đen râu tóc.
Thành phần hóa học trong cây cỏ mực hay cỏ nhọ nồi bao
gồm Alcaloid: Ecliptin, Nicotin và Coumartin lacton, tất cả các
bộ phận của cây như lá, thân, hoa đều được sử dụng làm thuốc
chữa bệnh có thể dùng tươi hoặc sấy khô để sử dụng.

Một số công dụng của cỏ mực:
Chữa viêm họng: Với các triệu chứng như đau họng, họng
sưng tấy, nuốt thì bị đau, người bệnh kiên trì dùng thang thuốc
sau từ 3-5 ngày sẽ khỏi.
Chữa chảy máu cam: Cây cỏ mực có tác dụng cầm máu
nhanh. Chính vì vậy nó thường được dùng để đắp lên vết
thương nhỏ bị chảy máu.
Chữa sốt phát ban: Với cách đơn giản là dùng khoảng 60g
cây cỏ mực sắc uống ngày một thang liên tục từ 2-4 ngày là
bạn có thể chữa được bệnh sốt phát ban.
Chữa suy nhược cơ thể từ cây nhọ nồi: Để có thể giúp cải
thiện tình trạng cơ thể đang bị suy nhược, ăn không ngon thì
bạn có thể sử dụng cây nhọ nồi, mần thầu, gừng khô, bạn cho
tất cả các nguyên liệu ở trên lên sao khô và sắc với 3 chén nước
dừa nhỏ để có thể sử dụng mỗi ngày 2 lần giúp cho tình trạng
cơ thể của bạn được cải thiện một cách tốt nhất.
Vũ Thanh Minh –
Tổng hợp từ nhiều nguồn
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Thủ thuật sử dụng và khai thác
Google Photos hiệu quả (tiếp theo)
thanh ngang và chọn Shared links > Option
và chọn “Delete link.” Nếu người bạn chia sẻ
link tải hoặc sao chép ảnh của bạn trong liên
kết, việc xóa link sẽ không xóa bất kỳ bản sao
nào mà họ đã thực hiện.

12. Google Drive và Google Photos:
Khả năng tương thích giữa các ứng dụng
là một vấn đề lớn khi nói đến các ứng dụng
đám mây khác nhau. Tuy nhiên, Google Photos
và Google Drive hoạt động đồng bộ và Google
Photos thậm chí có thể nằm bên trong thư
mục gốc của Google Drive và hoạt động giống
như một thư mục thông thường của Google
Drive. Để bật tính năng này trong Drive, hãy
điều hướng đến cài đặt Google Drive từ trình
duyệt và chọn hộp “Automatically put your
Google Photos into a folder in My Drive”. Giờ
đây, tất cả ảnh và video của bạn nằm trong
Drive trong thư mục có tên “Google Photos” có
thể được truy cập từ bất kỳ nền tảng nào.

sử dụng Google Drive cùng với Google Photos
là bạn có thể chia sẻ hoặc thêm ảnh vào Docs,
Sheets và Slides.
13. Gửi hình ảnh và video tới Gmail
và YouTube:
Theo mặc định, Google Photos không thể
truy cập được từ Gmail. Nhưng nếu bạn đã liên
kết ảnh của bạn với Google Drive như đã đề
cập trước đó, bạn có thể dễ dàng đính kèm
bất kỳ ảnh nào trong Google Photos của mình
trong một email. Chỉ cần nhấp vào tùy chọn
“Insert from Drive” trong Gmail, sau đó điều
hướng đến thư mục Google Photos.
Bạn cũng có thể làm điều này với YouTube.
Hãy tới trang tải lên của YouTube và có một
tùy chọn để nhập các clip trực tiếp từ Google
Photos vào kênh YouTube của bạn, nơi bạn có
thể đặt tựa đề, gắn thẻ và chia sẻ chúng theo
yêu cầu.
14. Chia sẻ ảnh và video với bất cứ ai:

Nếu có ảnh trong Google Drive mà bạn
muốn xem hoặc chỉnh sửa bằng Google
Photos, hãy chạm vào trình đơn ba thanh
ngang và chọn “Show Google Drive photos
and videos in your Photos Library”. Tuy nhiên,
hãy nhớ nếu chỉnh sửa bất kỳ ảnh nào trong
Google Photos, những thay đổi đó sẽ không
được chuyển sang Google Drive. Ngoài ra nếu
tài khoản Google của bạn được quản lý bởi
công ty hoặc trường học, thì bạn sẽ không thể
bật cài đặt này. Một lợi thế được thêm vào khi
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Với Google Photos, bạn có thể dễ dàng
chia sẻ hình ảnh, album, phim và câu chuyện
với bất kỳ ai thông qua một liên kết, ngay
cả khi họ không sử dụng ứng dụng Google
Photos. Mở ứng dụng Google Photos và chọn
những bức ảnh mà bạn muốn chia sẻ. Ở trên
cùng bên phải, chạm vào biểu tượng “Share”.
Bây giờ bạn có thể quyết định cách bạn muốn
chia sẻ. Bạn có thể chọn ứng dụng hoặc chọn
“Get link” để gửi liên kết cho ai đó.
Bất kỳ ai có liên kết đều có thể xem các
ảnh đã chọn, do đó bạn có thể xem lại chúng
và xóa những liên kết không cần thiết nữa. Ở
phía trên cùng bên trái, chạm vào menu ba

Chia sẻ album cũng trở nên dễ dàng hơn
với ứng dụng Google Photos. Ở trên cùng bên
phải, chạm vào biểu tượng “+”. Màn hình sẽ mở
ra từ dưới cùng và nhấn vào “Shared album”.
Chọn ảnh và video bạn muốn đưa vào và
nhấn vào “Share”. Lấy link album của bạn và
gửi nó cho bạn bè hoặc gia đình. Bạn cũng có
thể để cho người khác thêm ảnh vào album
bằng cách bật “Collaborate“. Để làm điều này,
mở album bạn muốn cộng tác. Ở trên cùng
bên phải, chạm hoặc nhấp vào “Options“.
Chọn “Sharing options” và từ màn hình tiếp
theo, bật tùy chọn “Collaborate” (nếu bạn
không nhìn thấy tùy chọn này, hãy bật “Share
album” trước tiên).
Sử dụng liên kết đã được tạo để chia sẻ
album qua email, WhatsApp hoặc bất kỳ ứng
dụng tin nhắn nào bạn muốn. Nếu muốn xem
tất cả các album mà bạn đã chia sẻ, hãy chạm
vào trình đơn ba thanh ngang và chọn “Shared
albums”. Bạn có thể thấy ảnh tiểu sử của những
người đã được chia sẻ album. Bạn không thể
xóa từng người riêng lẻ, nhưng có thể ngăn mọi
người thêm ảnh của họ bằng cách tắt tính năng
cộng tác hoặc ngừng chia sẻ.
15. Xóa thông tin địa điểm các bức
ảnh và video được thực hiện:
Dữ liệu vị trí được lưu trữ cùng với ảnh của
bạn giúp Google gộp chung các bức ảnh với
nhau, nhưng nếu bạn không muốn hiển thị dữ
liệu này khi chia sẻ ảnh với người khác, ở bên
trái, hãy chạm vào trình đơn ba thanh ngang
và chọn “Settings”. Trong phần vị trí, hãy chọn
“Remove Geo-location”, cho phép bạn loại bỏ
thông tin vị trí địa lý khỏi ảnh và video mà bạn
chia sẻ với một liên kết.
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16. Sử dụng Google Photos khi bạn
đang ngoại tuyến:
Bạn vẫn có thể sử dụng ứng dụng Google
Photos nếu bạn không kết nối với mạng
Wifi hoặc di động. Nếu bạn đã bật tính năng
“Backup and sync”, thì ảnh và video bạn thực
hiện khi ngoại tuyến sẽ được sao lưu sau khi
bạn kết nối lại với mạng Wifi hoặc di động. Bạn
sẽ thấy biểu tượng tải lên trên ảnh và video chờ
để sao lưu và nếu bạn chưa sao lưu ảnh trong
vài ngày hoặc vài tuần, ứng dụng sẽ thông báo
cho bạn theo định kỳ.
17. Tạo câu chuyện, hình động và hình
ảnh đẹp từ ảnh của bạn:
Tính năng “Stories” của Google Photos tạo
ra một album mô tả cho thấy một loạt các hình
ảnh theo thứ tự thời gian. Bạn chỉ có thể tạo
câu chuyện trong ứng dụng dành cho thiết bị
di động. Mở ứng dụng Google Photos và chạm
vào biểu tượng tạo (+) ở góc trên cùng bên
phải. Chọn “Story” và bạn có thể chọn ảnh,
video, phụ đề và địa điểm có liên quan, thay
đổi ảnh bìa. Bạn có thể xem câu chuyện bằng
cách mở Collections. Bất cứ lúc nào bạn có thể
xóa một câu chuyện mà không xóa các bức ảnh
bên trong nó. Bạn cũng có thể tạo ảnh ghép
hoặc hoạt ảnh bằng ảnh của mình. Lặp lại các
bước được nêu ở trên và chọn “Animation” hoặc
“Collage”.
18. Chỉnh sửa hình ảnh:
Google Photos cho phép bạn thêm bộ lọc,
cắt ảnh và nhiều thứ khác trên thiết bị di động.
Nếu bạn đã bật “Backup and sync”, thì các chỉnh
sửa của bạn sẽ đồng bộ với thư viện Google
Photos. Mở ứng dụng Google Photos và chạm
vào ảnh bạn muốn chỉnh sửa. Nhấp vào “pencil
icon”, bạn sẽ thấy rất nhiều tùy chọn để điều
chỉnh ảnh. Bạn có thể tự động điều chỉnh màu
sắc và độ sáng, thay đổi ánh sáng, điều chỉnh
màu sắc theo cách thủ công hoặc thêm hiệu
ứng. Trong khi chỉnh sửa, bạn có thể chạm và
giữ ảnh để so sánh các chỉnh sửa của bạn với
bản gốc.
Khi bạn đã hoàn tất chỉnh sửa ảnh, chạm
vào dấu tích và chọn “Save“. Các chỉnh sửa của
bạn sẽ được hiển thị trên một bản sao ảnh mới.
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Ảnh gốc, chưa được chỉnh sửa của bạn cũng sẽ
có trong thư viện Google Photos (trừ khi bạn
xóa nó). Nếu không thích các chỉnh sửa đã thực
hiện, bạn có thể xóa phiên bản đã chỉnh sửa.
19. Xem một Slideshow:
Bạn muốn xem tất cả các bức ảnh của
mình một cách liên tục? Bạn có thể bắt đầu
trình chiếu từ bất kỳ thư mục nào trong Google
Photos. Nhấp vào một hình ảnh để mở nó, sau
đó nhấp vào menu ba dấu chấm ở góc trên bên
phải. Chọn Slideshow và các bức ảnh của bạn
sẽ bắt đầu chuyển động. Điều này hoàn hảo
để nhanh chóng biến PC của bạn thành một
khung ảnh kỹ thuật số, có thể chiếu cho khách
xem tại một bữa tiệc.
20. Scan các bức ảnh cũ:
Những kỷ niệm gần đây của bạn (hy vọng)
được sao lưu trong Google Photos và an toàn
khi ổ cứng gặp phải sự cố, nhưng còn những
bức ảnh cũ của bạn thì sao? Cho dù bạn muốn
chia sẻ chúng trực tuyến hay chỉ muốn có một
bản sao kỹ thuật số để đề phòng sự cố, Google
đều có thể giúp bạn dễ dàng thực hiện điều này
với một ứng dụng đặc biệt.
Tải xuống PhotoScan cho Android hoặc
PhotoScan cho iOS để bắt đầu số hóa ảnh cũ
của bạn. Bạn có thể dành rất nhiều thời gian
để khôi phục chúng theo cách thủ công, nhưng
PhotoScan có thể tự động phát hiện các cạnh
của ảnh, loại bỏ ánh sáng chói và tăng cường
chúng.
21. Giải phóng dung lượng thiết bị:
Vì Google Photos tự động sao lưu ảnh của
bạn vào máy chủ của mình, nên việc lưu ảnh
trên thiết bị là một hành động gây lãng phí
không gian bộ nhớ. Bạn có thể chọn giữ một
vài ảnh đặc biệt trên điện thoại của mình trong
trường hợp bạn đang ở trong một khu vực
không có dịch vụ, nhưng Google Photos có thể
xóa toàn bộ những bức ảnh còn lại chỉ sau vài
giây.
Mở Google Photos trên thiết bị, trượt sang
bên trái để mở menu và nhấp vào Free up
space. Google Photos sẽ tìm tất cả các mục đã
được sao lưu an toàn và xóa chúng khỏi thiết
bị của bạn để tiết kiệm dung lượng. Điều này

thật tuyệt vời cho những người không có nhiều
bộ nhớ trống.
22. Vô hiệu hóa các chỉnh sửa được đề
xuất:
Google Photos cố gắng giúp bạn thông qua
một công cụ gọi là Assistant. Nó sẽ tự động tạo
album khi bạn chụp nhiều ảnh trong một thời
gian ngắn hoặc hiển thị bộ lọc được khuyến
nghị (recommended) trên một số ảnh. Nếu
những điều này làm bạn khó chịu, chúng sẽ dễ
bị vô hiệu hóa.
Trượt sang trái để mở menu và nhấn vào
Settings. Mở rộng trường Assistant Cards và
bạn sẽ thấy một vài tùy chọn:
• Creations tự động tạo ảnh ghép và hoạt
ảnh.
• Rediscover this day cho bạn thấy những
bức ảnh đáng chú ý từ những năm trước.
• Suggested shares khuyến nghị bạn chia sẻ
ảnh dựa trên các tiêu chí nhất định.
• Suggested rotations sẽ sửa các bức ảnh bị
lệch.
Bạn chỉ nên vô hiệu hóa các tính năng này
trong trường hợp bạn chắc chắn mình không
muốn sử dụng chúng, vì chúng rất hữu ích.
Google Photos bây giờ là ứng dụng ảnh
mặc định trên hầu hết các mẫu điện thoại
Android và nó còn hơn cả ứng dụng thư viện
bình thường. Google Photos cung cấp không
gian lưu trữ miễn phí không giới hạn nên không
có lý do gì không sao lưu những kỷ niệm quý
giá của bạn lên đám mây và tận dụng các tính
năng phân loại tuyệt vời của Google để tìm đến
những bức ảnh cần tìm một cách nhanh chóng.
Với Google Photos làm công cụ tìm kiếm và
phân loại hình ảnh ưu việt, bạn chỉ cần kết hợp
với một thiết bị lưu trữ hình ảnh gốc với dung
lượng lớn và tốc độ cao là bạn hoàn toàn làm
chủ kho dữ liệu của bạn.
Các thiết bị lưu trữ NAS là giải pháp tuyệt
vời để kết hợp với dịch vụ Google Photos, tạo
nên một mô hình lưu trữ dữ liệu hình ảnh,
multimedia hoàn chỉnh cho gia đình, studio,
văn phòng hay công ty.
Lưu Thừa (Tổng hợp)
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ClipBoard Master: Công cụ tối ưu cho Copy và Paste

Khi sử dụng máy tính thường xuyên hàng
ngày, bạn có thể thường gặp vấn đề lưu trữ một
lúc nhiều loại dữ liệu khác nhau. Việc copy hay
paste nhiều nội dung cùng lúc rất tốn thời gian.
Chính vì thế, giải pháp để giải quyết vấn đề này
là lựa chọn một phần mềm để hỗ trợ và ClipBoard
Master lựa chọn tốt nhất. Với ClipBoard Master
bạn có thể nhớ nhiều nội dung copy cùng một
lúc, nghĩa là lưu trữ cùng lúc nhiều dữ liệu khác
nhau với mọi định dạng ở trong một danh sách và
có thể lựa chọn nhanh mỗi khi paste. Có công cụ
tính toán các phép tính cực nhanh và được thực
hiện ở bất cứ nơi đâu. Cung cấp một danh sách
đặc biệt dùng để lưu trữ các tài khoản trực tuyến
giúp đăng nhập cực kì nhanh chóng. Kèm các tính
năng hữu ích như chụp một phần hay toàn màn
hình, truy cập nhanh bàn phím ảo trên màn hình,
định dạng nhanh một đoạn văn bản thành chữ
hoa, chữ thường, sắp xếp theo chữ cái...
Trước hết, bạn có thể truy cập vào địa chỉ:
https://www.clipboardmaster.com/download/
download.html để tải phần mềm về. Sau khi
tải về thì bạn hãy nhấp đúp chuột vào file vừa
tải bắt đầu cài đặt. Quá trình cài đặt sẽ diễn ra
nhanh chóng, bạn chỉ việc nhấn Next, sau đó
chọn Finish để kết thúc.
Tiếp theo, phần mềm sẽ tự mở lên một
cửa sổ Window thiết lập các tính năng ban đầu.
Trong cửa sổ hiển thị bên dưới các bạn chọn chế
độ thiết lập mặc định là Default, sau đó chọn
Next để tiếp tục.
Trong cửa sổ kế tiếp sẽ là phím tắt dành
cho bảng Clipboard (bảng lưu trữ các thao tác
dữ liệu), bạn có thể tùy chỉnh theo ý muốn (ở

đây thiết lập là Ctrl + Space), sau đó chọn Next.
Ở cửa sổ tiếp theo sẽ xuất hiện một tính
năng nâng cao cho việc Copy văn bản, đây là
tính năng giữ lại các đặc tính, định dạng của văn
bản (In đậm, viết nghiêng, kích thước), bạn có
thể chọn tùy ý. Sau đó chọn Next.
Tiếp theo sẽ là bảng chọn nhanh những
tính năng định dạng văn bản khác nhau (In
hoa, viết thường, chuyển chữ/số thành mã
ASCII….). Bạn có thể tùy chọn, kích hoạt bằng
cách dùng tổ hợp phím Ctrl + Menu. Sau đó
chọn Next.
Ở của sổ cuối cùng, đây là chức năng cực
kì hữu ích trong việc tính toán, bạn có thể ghi
ra một cụm phép tính ở bất kì đâu (Ô Search
của trình duyệt web, trong notepad, trong
word,….). Sau đó các bạn nhấn Next thì quá
trình thiết lập sẽ hoàn tất.
Ngay sau khi cài đặt hoàn tất, ứng dụng sẽ
xuất hiện ngay dưới thanh Taskbar, rất tiện lợi
cho bạn mỗi khi muốn sử dụng. Bây giờ chúng
ta sẽ bắt đầu tìm hiểu cách sử dụng phần mềm.
Các bạn sẽ thấy giao diện chính của phần mềm
như hình bên dưới bao gồm các tính năng cơ
bản sau:
- Clipboard (Có thể kích hoạt bằng
phím tắt bạn vừa cài)
Đây là chức năng chính của phần mềm,
nó sẽ hiển thị cho các bạn một danh sách các
thứ mà bạn vừa Copy. Lưu ý, phần mềm này vẫn
lưu trữ dữ liệu ngay cả khi bạn tắt máy và chỉ
mất khi bạn xóa nó. Cách xóa cực kì đơn giản đó
chính là chọn dòng Show complete / list items...
và chọn dòng bạn cần xóa rồi bấm phím Delete
là xong. Từ bây giờ khi các bạn cần Paste một dữ
liệu nào đó, bạn chỉ cần bấm phím tắt đã được
cài từ trước và có 2 cách sau đây là click vào dòng
bạn muốn và dữ liệu bạn cần sẽ xuất hiện ngay.
Tuy nhiên cách này không làm thay đổi dữ liệu
Copy gần nhất khi bạn nhấn Ctrl +V, hoặc là bạn
có thể chọn dòng như trên rồi nhấn tổ hợp phím
Ctrl +C thì nó sẽ thay đổi dữ liệu gần nhất và khi
nhấn Ctrl +V dữ liệu đó sẽ được xuất hiện.
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- Fixed Clipboard (dữ liệu được gán lại
kí hiệu)
Ở tính năng này, các bạn sẽ được thay thế
tên nhãn các dữ liệu bằng ghi chú riêng. Ví dụ như
một file hình ảnh có tên ttram.jpg, bạn dán nhãn
cho nó là “khoa hoc” chẳng hạn, bạn chỉ cần chọn
vào Create new item...sau đó copy vào dữ liệu bạn
muốn và gán nhãn vào ô bên dưới là xong.
- Letter Closings
Chức năng này thì không có gì quá đặc
biệt, sẽ có một danh sách các cụm từ tiếng anh
thông dụng và bạn có thể thêm theo ý bạn.
- Day and time
Chức năng này cho phép copy nhanh ngày
tháng năm hiện tại của hệ thống.
- Special characters
Chức năng này hiển thị danh sách các kí tự
đặc biệt, cách dùng và thêm giống như những
chức năng trên.
- Password safe
Chức năng này cho phép bạn lưu trữ các
loại tài khoản mật khẩu nhanh. Để lưu một tài
khoản mới chỉ cần chọn dòng Create new item...
và điền các thông tin.
- Tools
Ở mục này, phần mềm cung cấp cho
chúng ta một vài tính năng hữu ích như chụp
ảnh một phần/ hoặc chụp ảnh toàn màn hình,
truy cập bàn phím ảo trong màn hình, zoom
màn hình, step recorder...Cách sử dụng cực kì
đơn giản bạn chỉ cần click vào là chức năng sẽ
thực hiện được ngay.
Ngoài ra, bạn có thể thay đổi các thiết lập
của phần mềm như tùy chọn các loại định dạng
phần mềm được phép lưu trữ hay thay đổi các
phím tắt, tùy chỉnh lại giao diện, thay đổi thuộc
tính của các chức năng, tạm dừng/tắt phần
mềm ở mục Setting….
Rất mong công cụ ClipBoard Master sẽ là
trợ thủ đắc lực để giúp cho công việc của bạn
được hiệu quả hơn.
Thành Trăm
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