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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

       Xơ Gan (tiếp theo và hết)

CÂY NHỌ NỒI HAY 
GỌI LÀ CÂY CỎ MỰC

 Rau sam có tên khoa học là Portula olerace là một loại rau 
rất phổ thông, dễ trồng, dễ sống, có sức sống mạnh ngay cả ở 
những vùng đất khô cằn nhất. Loại rau này có đặc điểm bò mọc 

V) Biến chứng: Xơ gan có thể dẫn đến một số tình 
trạng khác, một số trong đó đe dọa tính mạng. Bao gồm 
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RAU SAM VÀ CÔNG DỤNG VỚI SỨC KHỎE 
sát đất. Thân rất mẫm màu tím đỏ, lá xanh mướt, hoa vàng 
hoặc đỏ rất đẹp. Lá hình tròn nhỏ hoặc hơi thuôn. Rau sam vị 
thanh dịu, chua nhẹ, tính hàn, không có độc, có kháng sinh 
tự nhiên, có khả năng giải độc cho cơ thể.

Trong thân cây rau sam có chứa nhiều chất dinh dưỡng 
khá tốt như nhiều Vitamin A, Vitamin C, Canxi, Sắt, acid 
Folic và Cholin. Trong rau sam không có Cholesterol, không 
có chất béo. Vì thế là loại rau thanh đạm rất lý tưởng. 100g 
rau sam có chừng 93g nước nên đây là loại rau thải độc rất 
tốt. Trong rau sam có chứa các chất vi lượng quý như: Đồng, 
Magie, Mangan, Kẽm nên có hoạt tính chống các khối u, 
hữu ích cho người bị các bệnh lý mãn tính, tiếp xúc nhiều 
với phóng xạ. Rau sam có chứa các chất hoạt hóa thần kinh 
như DOPA, dopamin nên có ích cho trí nhớ. Rau sam có khả 
năng thải trừ Bisphenol A, một chất độc nên giúp cơ thể 
thanh lọc hiệu quả.

Vì rau sam có vị chua nên rất tốt cho kích thích tiêu 
hóa. Rau sam có tính hàn nên có khả năng thanh nhiệt trị 
các chứng nóng trong, nóng ngoài của mùa hè. Vì có kháng 
sinh tự nhiên nên có khả năng sát trùng, chữa trị mẩn ngứa 
ngoài da, viêm nhiễm đường tiết niệu, các chứng lỵ, giun sán 
đường ruột và có tác dụng điều trị các chứng mụn nhọt mẩn 
ngứa sưng đau ngoài da, các chứng đầy bụng, trướng bụng.

Những công dụng hữu ích của rau sam
Chống viêm và chống oxy hóa: Chất nhầy, acid Omega3 

và khoáng chất có trong rau sam có tác dụng chống viêm, làm 
giảm đau và giảm các cảm giác khó chịu, đặc biệt ở đường 
tiết niệu và đường tiêu hóa. Các chất Vitamin C, E, Flavonoid, 
Alkaloid, beta-Carotene và Glutathione giúp chống lại các 
gốc tự do, ngăn ngừa sự lão hóa. Tác dụng chống oxy hóa này 
không phải ở loại cây nào cũng có. 

Rau sam có giá trị dinh dưỡng cao: Với lượng acid Omega 
3 nhiều trong thành phần nên loại rau này được biết đến như 
một loại thực vật giàu chất dinh dưỡng. Các chất này giúp 
nuôi dưỡng làn da, tóc, móng và khớp. 

Chống nhiễm trùng: Đặc tính của loại cây này có tính 
kháng khuẩn rất cao, nó có thể diệt được các loại vi khuẩn 
gây lỵ, thương hàn và một số bệnh về nấm. 

Tác dụng tốt cho tim mạch: Chính vì trong thành phần 
của Rau sam có chứa rất nhiều axit béo Omega 3. Loại axit 
này có tác dụng cải thiện sức khỏe tim mạch rất hiệu quả, 
điều hòa lưu thông máu và dự phòng rối loạn nhịp tim…
Chất Kali trong rau sam có hàm lượng khá cao giúp điều 
chỉnh Cholesterol trong máu, điều hòa huyết áp ổn định. 

Lợi ích đối với đường tiêu hóa - lợi tiểu: Ăn rau sam có 
tác dụng làm dịu đường tiêu hóa, tiết niệu …là do chất nhầy 
có trong rau, hàm lượng chất xơ cao điều trị bệnh tiêu hóa và 
dự phòng ký sinh trùng. Rau sam giúp loại bỏ các chất thừa 
trong cơ thể, cân bằng trọng lượng cho cơ thể. 

Chống loét: Rau sam chống loét là do tác dụng của chất 
nhầy, bảo vệ niêm mạc và ngăn 
ngừa viêm dạ dày. 

Giải nhiệt và thanh lọc 
cơ thể: Mùa hè nóng nực này 
là mùa phát triển nhanh nhất 
của rau sam. Với vị chua thanh 
mát mùa này chúng ta có thể 
sử dụng rau sam bằng cách nấu 
thành nước uống hoặc xay lấy 
nước ép rau sam, luộc ăn cùng 
trong bữa cơm giúp giải nhiệt và 
thanh lọc cơ thể rất tốt.

Vũ Thanh Minh
– tổng hợp từ nhiều nguồn
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Một nhóm các nhà khoa học đã phát minh ra một thiết bị 
có thể điều khiển các mạch thần kinh bằng cách sử dụng một cấy 
ghép não tí hon và được điều khiển bởi một điện thoại thông minh 
(smartphone). Thiết bị này có thể tăng tốc độ nỗ lực để tìm ra bệnh 
não như Parkinson, Alzheimer, nghiện, trầm cảm, và đau đớn.

 Các nhà nghiên cứu, xuất bản trên tạp chí Nature Biomedical 
Engineering, tin rằng các thiết bị có thể tăng tốc độ nỗ lực để tìm ra 
bệnh não như Parkinson, Alzheimer, nghiện, trầm cảm, và đau đớn. 

 Thiết bị này, sử dụng Lego - giống như hộp thuốc thay thế 
và truyền dữ liệu mạnh mẽ với năng lượng thấp, có thể nhắm đến 
mục tiêu là các tế bào thần kinh chuyên biệt sử dụng ma túy và 
ánh sáng trong một thời gian kéo dài.

 Raza Qazi, nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học và Công nghệ 
tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) và Đại học Colorado Boulder cho biết công 
nghệ này làm lu mờ đáng kể phương pháp truyền thống được sử 
dụng bởi nhà thần kinh học, mà thường liên quan đến ống kim loại 
cứng và sợi quang học để phân phối thuốc và ánh sáng. Ngoài việc 
hạn chế di chuyển của các thiết bị cồng kềnh này thì cấu trúc tương 
đối cứng của ống kim loại có thể gây tổn thương trong mô não mềm 
theo thời gian, do đó làm cho chúng không thích hợp cho cấy ghép 
dài hạn. Mặc dù một số nỗ lực đã được áp dụng nhằm giảm thiểu 
phần nào phản ứng mô bất lợi bằng cách kết hợp đầu dò mềm và nền 
tảng không dây nhưng các giải pháp trước đó đều bị hạn chế bởi sự 
bất lực của họ trong việc cung cấp thuốc trong thời gian dài cũng như 
các thiết lập kiểm soát cồng kềnh và phức tạp của nó.

 Để đạt được phân phối thuốc không dây thường xuyên, các 
nhà khoa học phải giải quyết những thách thức quan trọng của 
sự kiệt sức và bay hơi của thuốc. Các nhà nghiên cứu từ Viện nâng 
cao Hàn Quốc Khoa học và Công nghệ và Đại học Washington ở 
Seattle đã cộng tác để phát minh ra một thiết bị thần kinh với 
một hộp thuốc có thể thay thế, cho phép nhà thần kinh học 
nghiên cứu trên các mạch não tương tự trong vài tháng mà không 
lo lắng về việc hết thuốc. 

 Những hộp thuốc “plug-n-play” đã được lắp ráp thành một 
cấy ghép não trên chuột với một phần mềm và đầu dò siêu mỏng 
(độ dày của một sợi tóc người), trong đó bao gồm các kênh truyền 
hình vi lỏng và đèn LED nhỏ xíu (nhỏ hơn một hạt muối), dùng để 
phân phối liều lượng thuốc và ánh sáng không giới hạn. Được kiểm 
soát với một giao diện người dùng thanh lịch và đơn giản trên một 

điện thoại thông minh, các nhà thần kinh học có thể dễ dàng kích 
hoạt bất kỳ sự kết hợp chuyên biệt hoặc trình tự phân phối ánh sáng 
và thuốc một các chính xác ở bất kỳ mục tiêu cấy ghép trên động vật 
mà không cần phải được thực hiện bên trong phòng thí nghiệm. Sử 
dụng các thiết bị thần kinh không dây này, các nhà nghiên cứu cũng 
có thể dễ dàng thiết lập hoàn toàn tự động các nghiên cứu động vật 
nơi hành vi của một động vật có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu 
cực lên hành vi ở động vật khác bằng cách kích hoạt có điều kiện 
việc phân phối ánh sáng hoặc thuốc. 

 “Thiết bị mang tính cách mạng này là kết quả của thiết kế 
thiết bị điện tử tiên tiến và mạnh mẽ vi mạch và kỹ thuật nano” 
Jae-Woong Jeong, một giáo sư về kỹ thuật điện tại KAIST nói: 
“Chúng tôi rất quan tâm đến việc phát triển hơn nữa công nghệ 
này để thực hiện một cấy ghép não cho các ứng dụng lâm sàng”.

 Michael Bruchas, một giáo sư của khoa gây mê và thuốc 
giảm đau và dược tại Đại học Washington Trường Y khoa, cho biết 
công nghệ này sẽ giúp các nhà nghiên cứu theo nhiều cách. “Nó 
cho phép chúng ta phân tích rõ hơn về cơ sở mạch thần kinh của 
hành vi và các bộ điều biến thần kinh cụ thể trong não để điều 
chỉnh hành vi theo những cách khác nhau”. Ông nói: “Chúng tôi 
cũng đang mong muốn sử dụng thiết bị này cho các nghiên cứu 
dược lý phức tạp, có thể giúp chúng ta phát triển phương pháp 
điều trị mới cho bệnh đau, nghiện và rối loạn cảm xúc”.

 Các nhà nghiên cứu ở nhóm Jeong tại KAIST đang phát triển 
các phần mềm điện tử cho các thiết bị đeo được và có thể cấy 
ghép. Các nhà thần kinh học tại phòng thí nghiệm Bruchas tại Đại 
học Washington đang nghiên cứu các mạch não có thể kiểm soát 
được sự căng thẳng, trầm cảm, nghiện, đau và các bệnh rối loạn 
thần kinh khác. Đây là nỗ lực hợp tác toàn cầu giữa các kỹ sư và 
các nhà thần kinh học trong khoảng thời gian ba năm liên tiếp và 
hàng chục lần lặp lại thiết kế dẫn đến việc xác nhận thành công 
của cấy ghép não này trên chuột tự do di chuyển, mà các nhà 
nghiên cứu tin rằng thực sự có thể tăng tốc độ phát hiện ra bộ não 
và các bệnh của nó. Công trình này được hỗ trợ bởi các khoản tài 
trợ từ Quỹ Quốc gia Nghiên cứu của Hàn Quốc, Viện Y tế Quốc gia 
Hoa Kỳ về lạm dụng ma túy và MALLINCKRODT.

Thanh Tâm
(Tổng hợp từ nguồn: University of Washington Health Sciences)

NGÀY NAY CÁC NHÀ KHOA HỌC
CÓ THỂ THAO TÁC BẰNG TAY CÁC TẾ BÀO NÃO 

BẰNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH



4

Khoa hoïc & ÖÙng duïng Chuyeân ñeà

Hiện tại, có rất nhiều trang web giúp bạn tải trực tuyến 
video Youtube nhanh chóng kèm theo nhiều tùy chọn cho 
định dạng file video. Hôm nay tác giả sẽ cung cấp cho bạn 
một số trang web tin cậy và miễn phí giúp bạn có thể tải 
video dễ dàng.

1. Website Down.com.vn:
- https://down.com.vn/ 

Trang hỗ trợ download video và ảnh từ nhiều mạng xã hội 
như: Facebook, Youtube, Instagram, TikTok… Bạn chỉ cần sao 
chép URL video Youtube vào trang chủ của dịch vụ là có thể tải 
ngay video về máy của mình.

- Hỗ trợ download video từ nhiều nền tảng: Down.com.
vn cho phép bạn download video với nhiều loại định dạng khác 
nhau trong đó có: MP4, M4A, 3GP, WEBM, MP3, JPG…..

- Hỗ trợ nhiều mạng xã hội và các trang web nổi tiếng: 
YouTube, Twitter, ESPN, Facebook, Instagram,TikTok, IMDb, 
Vimeo, Dailymotion, Izlesene, Imgur, Tumblr, Bandcamp, TED, 
LiveLeak, Flickr, Mashable, Soundcloud, 9GAG, Break, TV.com, 
Tiktok, Odnoklassniki, Udemy

- Cho phép download định dạng Audio: Hỗ trợ download 
audio từ: YouTube, TED, Soundcloud, Bandcamp

2. Website Y2Mate.com:
- https://y2mate.com/

Y2Mate là trang web hỗ trợ tải video Youtube, tải âm 
thanh convert từ video Youtube. Bạn chỉ cần sao chép URL 
video Youtube vào trang chủ của dịch vụ là được.

Y2Mate còn hỗ trợ người dùng lựa chọn các định dạng tải 
khác nhau, tùy theo nhu cầu tải của từng người. Mỗi định dạng 
sẽ kèm theo chất lượng video để bạn tải xuống. 

Một mẹo nhanh để tải video Youtube trên Y2Mate đó là 
thêm pp đằng sau youtube như hình dưới đây để chuyển sang 
trang download của Y2Mate. 

3. Công cụ GenYouTube online:
- https://www.genyoutube.net/

Khi bạn nhập liên kết video Youtube bạn muốn tải vài 
giao diện GenYouTube hay nhập keyword, trang web sẽ mang 
bạn tới trang mới với giao diện phát video như khi chúng ta 
phát video trên trang chủ. Bên dưới sẽ là các liên kết download 
video tại Downloads Links. Các link ở đây sẽ ở nhiều định dạng 
khác nhau, MP3. MP4, WEBM, 3GP… Kèm theo đó là dung 
lượng khác nhau để chúng ta chọn lựa.

Nếu link tải video ở phần này gặp vấn đề, người dùng có 
thể sử dụng link dự phòng ở mục Alternate Links.

Để chuyển nhanh sang giao diện download của GenYouTube 
chúng ta cũng có thể chèn gen vào trước từ youtube như https://
www.genyoutube.com/watch?v=z0A3hvfpN-0 là xong. 

CÁC TRANG WEB
HỖ TRỢ TẢI VIDEO TRÊN YOUTUBE
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4. Website 10Convert online:
- http://www.10convert.com/

10Convert cũng tương tự như những dịch vụ trên, support tải 
video Youtube và âm thanh Youtube. Ngoài việc chèn URL video 
Youtube trực tiếp vào dịch vụ, người dùng có thể nhập từ khóa tìm 
kiếm và 10Convert sẽ tiến hành search cho bạn. Kết quả chỉ cần 
lựa chọn định dạng và chất lượng video Youtube để tải về là xong

Ngoài ra, 10Convert còn liên kết với trang web Keeplyrics 
để cung cấp lời nhạc nếu bạn có nhu cầu muốn xem. Để truy 
cập nhanh trang web 10Convert từ giao diện Youtube, thay 
cụm từ youtube bằng 10convert như http://www.10convert.
com/watch?v=SItFPrgEITM. 

Một mẹo nhanh để tải video Youtube 10Convert  trên đó 
là thêm 10-đằng sau youtube như hình dưới đây để chuyển 
sang trang download của Y2Mate. 

5. FLVTO trực tuyến:
- https://www.flvto.biz/

FLVTO giống như 1 trang convert video Youtube sang định 
dạng MP3, MP4 hoặc AVI. Sau khi đã chuyển đổi sang định 
dạng mà bạn mong muốn, ngoài việc cho phép tải file về máy 
tính, FLVTO còn có thêm tùy chọn gửi file qua mail, hoặc tải lên 
dịch vụ Dropbox. 

6. Trang web Getvideo.org:
- https://getvideo.org/en

Getvideo hỗ trợ bạn tải video Youtube chỉ với định dạng 
video mp4, webm, 3gp. Nếu so với những dịch vụ khác thì 
Getvideo có khá ít chọn lựa, bên cạnh đó cũng đủ sử dụng để 
bạn tải video Youtube về máy tính.

Mẹo nhanh để chuyển trực tiếp giao diện Youtube sang 
Getvideo đó là thêm gv trước youtube trong URL như https://
www.gvyoutube.com/watch?v=pmMjkMtpnTc 

7. OnlineVideoConverter tải video Youtube:
- https://www.onlinevideoconverter.com/vi/video-converter

Để tải video Youtube trên OnlineVideoConverte, bạn chỉ 
cần dán URL video Youtube rồi chọn lựa định dạng âm thanh, 
hoặc định dạng video mong muốn dùng. OnlineVideoConverter 
có tùy chọn tải video xuống máy tính hoặc lấy mã QR để tải bài 
hát xuống ĐT, máy tính. 

8. Trang web PickVideo:
- https://pickvideo.net/

PickVideo có giao diện nhìn khá giống với KeepVid, và 
cách phân loại định dạng tải cũng rất rõ ràng. Sau khi dán URL 
video vào giao diện PickVideo, chúng ta có thể chọn tải video 
với âm thanh tại download Video with Sound, tải video không 
âm thanh download Video without Sound và tải chỉ âm thanh 
tải về Audio Only. 

(Còn nữa)
Lưu Thừa (Tổng hợp)
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GIẢI PHÁP ĐƠN GIẢN CHUYỂN MỌI THỨ 
TRÊN GMAIL CŨ SANG GMAIL MỚI

Chắc hẳn, hiện nay người làm việc trong cơ quan, doanh 
nghiệp ít có ai không sở hữu một tài khoản Gmail để thuận 
tiện trao đổi công việc. Có thể nói, Gmail là phương tiện trao 
đổi thông tin, tài liệu khá tiện dụng và tốc độ gửi/nhận cũng 
khá nhanh. Ngoài ra, do liên kết với tài khoản Google nên 
ngoài Gmail thì bạn còn có thể sử dụng được hầu hết tất 
cả các dịch vụ miễn phí mà Google cung cấp như Youtube, 
Google Photos…Tuy nhiên, nếu như vì một lí do tế nhị nào 
đó mà bạn không dùng tài khoản Gmail cũ mà sử dụng một 
tài khoản Gmail mới để làm địa chỉ email chính thức cho 
mình và bạn chưa biết làm thế nào để chuyển toàn bộ nội 
dung mail từ tài khoản Gmail cũ sang tài khoản Gmail mới 
thì giải pháp dưới đây sẽ rất hữu ích cho bạn. Lưu ý: Ở đây sử 
dụng phiên bản Gmail tiếng Anh nhé, nếu các bạn sử dụng 
phiên bản tiếng Việt thì chọn vào mục tương ứng. 

Trước tiên bạn truy cập vào hộp thư Gmail cũ thông qua 
địa chỉ gmail.com. Trong giao diện quản lý mail của Gmail, 
bạn hãy nhấp vào biểu tượng hình bánh răng và nhấp tiếp 
vào mục cài đặt Settings. 

Lúc này giao diện trang thiết lập Gmail hiện ra, bạn hãy 
nhấp vào tab Fotwarding and POP/IMAP. 

Khi trang chuyển tiếp và POP/IMAP mở ra, bạn hãy đánh 
dấu chọn vào lựa chọn Enable POP for all mail để bật chức 
năng tải POP cho tất cả thư ở mục Status :POP is enabled fo 
all mail. 

Một khi chọn hoàn tất, bạn hãy cuộn xuống cuối trang và 
nhấp vào Save Changes để thay đổi thiết lập. 

Đến đây, bạn hãy truy cập vào hộp thư Gmail mới và bạn 
hãy nhấp vào biểu tượng hình bánh răng, chọn mục Settings 
để thiết lập cài đặt. 

Trong cửa sổ Settings hiện ra, bạn hãy nhấp vào tab 
Accounts and Import.  

Tiếp tục nhấp vào mục Import mail and contacts để nhập 
thư và địa chỉ liên hệ. 
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Cửa sổ đăng nhập xuất hiện, bạn hãy tiến hành nhập 
thông tin tài khoản Gmail cũ vào khung What account do you 
want to import from. 

Khi đã hoàn tất kết nối, bạn hãy đánh dấu vào các mục 

mình cần và nhấn Ok. Quá trình chuyển mail nhanh hay 
chậm tùy theo số lượng mail của bạn ít hay nhiều. Cuối cùng, 
hãy quay trở lại trang cài đặt của tài khoản Gmail cũ và nhấp 

vào Add a forwarding address để thêm địa chỉ chuyển tiếp ở 
mục Forwarding của tab Forwarding and POP/IMAP. 

Nhập địa chỉ Gmail mới vào và làm theo các bước xác thực 
để hoàn tất việc thiết lập chuyển tiếp các mail mới được gửi 
từ Gmail cũ. 

Cuối cùng bạn đánh dấu vào lựa chọn Forward a copy of 
incoming mail ... để chuyển tiếp bản sao của thư đến…và 
nhấn Save Changes để các thiết lập có hiệu lực.

 T.T



8

Khoa hoïc & ÖÙng duïng Tri thöùc & ÖÙng duïng

Tieáp theo trang 8

Khắc phục thời lượng Pin
TRÊN IPHONE

Apple hiện bán các sản phẩm tiêu chuẩn bao gồm iPhone 7, 
iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus và một thiết bị nhỏ hơn 
là iPhone SE. Theo đó, Apple đánh giá tất cả các smartphone mà 
họ bán ra đều có thời gian sử dụng từ 10-12 giờ khi duyệt web, 
kiểm tra email, và trò chuyện.

Nhưng nếu bạn vừa cập nhật phiên bản iOS 10 trở lên, hoặc 
bạn đang nâng cấp một chiếc iPhone 7, bạn có thể thấy thời 
lượng pin của thiết bị không giống như trước nữa. Thay vì chờ sự 
hỗ trợ từ Apple thì các cách dưới đây có thể giúp bạn khắc phục 
vấn đề đó.

Thiết lập lại 

Khởi động lại hoặc cài đặt lại là phương pháp xử lý sự cố lâu 
đời nhất cho iPhone, bởi vì rất thật sự rất hữu dụng. Đôi khi vấn đề 
chỉ đơn giản là bạn khởi động lại thiết bị là sẽ hết.

Tùy vào từng dòng iPhone, sẽ có cách khởi động lại khác nhau 
(khởi động cứng bằng cách kết hợp các nút bấm cùng lúc).

Đối với iPhone 7 và 7 Plus trở lên:

1. Bấm và giữ nút nguồn ở phía bên phải.

2. Trong lúc đó hãy tiếp tục bấm và giữ phím giảm âm lượng 
ở bên trái.

3. Giữ 2 nút này cho đến khi màn hình của máy tắt hoàn toàn 
và tự động hiện logo quả táo. 

Đối với những chiếc iPhone trước đó đã cập nhật lên iOS 10, 
các nút bấm là tương tự:

1. Bấm và giữ cả hai nút nguồn và home cùng lúc.

2. Giữ chúng cho đến khi bạn nhìn thấy logo quả táo hiện lên.

Trên iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, và iPhone 6s Plus, nút 
nguồn nằm ở phía bên phải: 

Trên iPhone 5s, iPhone SE và các iPhone cũ hơn nút nguồn 
được đặt trên đỉnh máy: 

Sau khi iPhone của bạn đã khởi động lại, hãy kiểm tra xem pin 
đã trở lại bình thường chưa.

Kiểm tra việc sử dụng pin 
iOS được tích hợp sẵn một tiện ích cho phép bạn biết chính 
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xác những ứng dụng và dịch vụ nào đang sử dụng pin của bạn. 
Để kiểm tra các bạn hãy:

1. Mở ứng dụng Cài đặt từ màn hình chính.

2. Vào mục Pin (Bettery).

3. Đợi 1 chút để phần “Sử dụng pin” (Battery Usage) hiển thị. 

4. Nhấn vào biểu tượng hình đồng hồ để xem chi tiết thời gian 
mở ứng dụng.

5. Nhấn vào tab “7 ngày qua” (Last 7 Days) để có một cái nhìn 
tổng quát hơn với mức tiêu thụ điện năng theo thời gian.

Một số bạn chắc chắn sẽ không hiểu ở phần này diễn tả 
những gì, nên mình nói sơ qua như thế này: Nếu bạn thấy ứng 
dụng Facebook hiện “1,4 giờ trên màn hình – 2 phút nền” thì 
có nghĩa là bạn đã dành ra 1,4 tiếng đồng hồ để dùng Facebook 
trong khoảng thời gian là 1 ngày hoặc 7 ngày (nếu chọn tab 7 
ngày qua) và 2 phút ứng dụng này chạy nền (thoát ra nhưng vẫn 

chạy nền). Nếu con số chạy nền quá lớn thì bạn nên xem xét lại.

Bạn có thể ngừng cho phép ứng dụng nào đó chạy nền một 
cách nhanh nhất đó là thoát hẳn nó và pin của bạn sẽ trở lại bình 
thường.

1. Nhấn 2 lần nút home để mở màn hình đa nhiệm.

2. Vuốt lên ứng dụng nào mà bạn không muốn nó chạy nền. 

Khôi phục như mới
Đôi khi khôi phục lại từ một bản sao lưu có thể lưu lại những 

thiết lập cũ của thiết bị và tình trạng hao pin sẽ không hết. Nếu 
bạn nghi ngờ về vấn đề này, cách đơn giản là bạn khôi phục lại 
iPhone của bạn như mới. 

Các ứng dụng, game, bài hát và tất cả dữ liệu trước đó sẽ biến 
mất, điều này sẽ làm bạn tốn thời gian để tải lại nhưng đánh đổi 
với nó là thiết bị của bạn sẽ có được một thời lượng pin lâu hơn.

(Còn nữa)

Quốc Cường (Tổng hợp)
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các triệu chứng:
1) Cổ trướng hoặc phù nề: Cổ trướng là sự tích tụ chất 

lỏng trong bụng và phù là sự tích tụ chất lỏng ở chân. Họ có 
thể được điều trị bằng chế độ ăn ít muối và thuốc. Trong trường 
hợp nghiêm trọng, chất lỏng có thể phải được dẫn lưu nhiều 
lần. Phẫu thuật đôi khi là cần thiết.

2) Tăng áp suất tĩnh mạch cửa: Đây là những tĩnh 
mạch lớn, sưng ở thực quản và dạ dày. Chúng có thể làm tăng 
áp lực trong một mạch máu gọi là tĩnh mạch cửa mang máu từ 
lá lách và ruột đến gan. Các tĩnh mạch này có thể vỡ, gây mất 
máu nghiêm trọng và cục máu đông.

3) Bệnh não gan: Điều này đề cập đến mức độ độc tố cao 
trong máu nơi gan không còn lọc thành công tất cả.

4) Ung thư biểu mô tế bào gan: Đây là loại ung thư 
gan phổ biến nhất. Đây là nguyên nhân hàng đầu thứ ba gây 
tử vong do ung thư trên toàn cầu.

5) Hội chứng gan phổi (HPS): Các bác sĩ định nghĩa HPS 
là sự kết hợp của bệnh gan, giãn mạch máu trong phổi và bất 
thường khi trao đổi khí. Nó có liên quan đến sự gia tăng tỷ lệ tử 
vong của những người chờ ghép gan.

6) Rối loạn đông máu: Xơ gan có thể gây ra vấn đề đông 
máu, dẫn đến chảy máu và cục máu đông có thể gây tử vong.

V) Điều trị: Nếu xơ gan được chẩn đoán sớm, tổn thương 
có thể được giảm thiểu bằng cách điều trị nguyên nhân cơ bản 
hoặc các biến chứng khác nhau phát sinh.

1) Điều trị nghiện rượu: Điều quan trọng là bệnh nhân 
ngừng uống nếu xơ gan của họ là do tiêu thụ rượu nặng lâu 
dài, thường xuyên. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ sẽ đề xuất 
một chương trình điều trị để điều trị nghiện rượu.

2) Thuốc men: Bệnh nhân có thể được kê đơn thuốc 

để kiểm soát tổn thương tế bào gan do viêm gan B hoặc C. 
Kiểm soát áp lực trong tĩnh mạch cửa: Máu có thể “dự phòng” 
trong tĩnh mạch cửa cung cấp máu cho gan, gây ra huyết áp 
cao trong tĩnh mạch cửa. Thuốc thường được quy định để kiểm 
soát áp lực ngày càng tăng trong các mạch máu khác. Mục đích 
là để ngăn chặn chảy máu nghiêm trọng. Dấu hiệu chảy máu 
có thể được phát hiện thông qua nội soi.

 Nếu bệnh nhân nôn ra máu hoặc đi đại tiện ra máu, họ có 
thể bị giãn tĩnh mạch thực quản. Chăm sóc y tế khẩn cấp là cần 
thiết. Các thủ tục sau đây có thể giúp:

+ Băng bó: Một dải nhỏ được đặt xung quanh gốc của các 
giãn tĩnh mạch để kiểm soát chảy máu.

+ Liệu pháp tiêm xơ cứng: Sau khi nội soi, một chất được 
tiêm vào giãn tĩnh mạch, kích hoạt cục máu đông và mô sẹo 
hình thành. Điều này giúp ngăn chặn chảy máu.

Một ống Sengstaken-Blakemore với một quả bóng: Một 
quả bóng được đặt ở cuối ống. Nếu nội soi không cầm máu 
được, ống sẽ đi xuống cổ họng của bệnh nhân và vào dạ dày 
của họ. Bong bóng được bơm căng. Điều này đặt áp lực lên giãn 
tĩnh mạch và cầm máu.

Stent shunt hệ thống nội sọ qua khớp (TIPSS): Nếu các 
phương pháp điều trị được đề cập ở trên không làm chảy máu, 
một ống kim loại được đưa qua gan để nối với cổng và tĩnh 
mạch gan, tạo ra một tuyến mới để máu chảy qua. Điều này 
làm giảm áp lực gây ra giãn tĩnh mạch.

Các biến chứng khác được xử lý theo các cách khác nhau:
+ Nhiễm trùng: Bệnh nhân sẽ được dùng kháng sinh cho 

bất kỳ bệnh nhiễm trùng nào phát sinh.
+ Sàng lọc ung thư gan: Bệnh nhân xơ gan có nguy cơ 

mắc ung thư gan cao hơn nhiều. Bác sĩ có thể đề nghị xét 
nghiệm máu thường xuyên và quét hình ảnh.

+ Bệnh não gan, hoặc nồng độ độc tố trong máu cao: 
Thuốc có thể giúp điều trị nồng độ độc tố trong máu quá mức.

Trong một số trường hợp, thiệt hại do xơ gan gây ra bao 
phủ hầu hết gan và không thể phục hồi. Trong những trường 
hợp này, người bệnh có thể cần ghép gan mới. Có thể mất thời 
gian để tìm một nhà tài trợ phù hợp và thủ tục này thường chỉ 
được khuyên là biện pháp cuối cùng.

Bs Dương minh Hoàng

Xơ Gan (tiếp theo và hết)
Tieáp theo trang 1
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Tieáp theo trang 1

Cây nhọ nồi mọc ở các vùng ẩm thấp lá nhỏ nhọn hoa trắng 
Nhưng công dụng của nó đem lại cho con người vô cùng to lớn  

như chữa những bệnh: Chảy máu dạ dày, trẻ em sốt cao, cầm máu 
nhanh chóng. Đặc biệt là chữa được căn bệnh quái ác đó là bệnh suy 
thận mãn tính.

SUY THẬN MÃN TÍNH:
Bệnh suy thận mãn tính có những triệu chứng như sau:1) Đi 

tiểu nhiều lần trong ngày, nước tiểu đục, đi tiểu ra máu; 2) Luôn bị 
phát ban mẩn ngứa ở da; 3) Hơi thở có mùi Amoniác; 4) Hay buồn 
nôn và nôn; 5) Thở nông; 6) Trong người hay bị ớn lạnh; 7) Hay bị 
hoa mắt chóng mặt; 8) Hay biểu hiện đau chân và đau cạnh sườn; 9) 
Lúc ngủ hay gặp ác mộng. Những biểu hiện trên trên bệnh nhân biết 
mình đã bị suy thận. Nếu lặp đi lặp lại đó là bệnh nhân bị mãn tính. 

Cách chữa bài suy thận mãn tính bằng cây cỏ mực 
như sau:

Bài 1: Dùng một 100 gam cỏ mực tươi hấp với 50 gam thịt nạc 
băm nhuyễn dùng một lần trong ngày. 

Bài 2: Cây cỏ mực băm ra phơi khô sao vàng hạ thổ 
- Cỏ mực khô 30 gam 
- Đậu đen xanh lòng 30 gam sao cháy 
Hai thứ đó đem sắc lấy nước đặc cho bệnh nhân uống ba lần 

trong ngày mỗi lần uống một ly 150 mililít. Uống một tháng trời 
bệnh nhân biến chuyển tốt 

Bài 3: Ngoài cỏ mực và đỗ đen sao cháy. Các bạn thêm ba vị 
như sau:

1/ Bông mã đề 10 gam.
2/ Rễ cỏ tranh 10 gam. 
3/ Quả nở hay còn gọi sám tanh tách 8 gam. 
Tổng 5 vị sau đó bạn cho 1,5 lít nước sắc còn 0,7 lít. Chia làm ba 

lần uống trong ngày 
Bài này dùng cho bệnh nhân nặng đang chạy thận 
Bệnh nhân uống thường xuyên sẽ không phải chạy thận 

ĐQG (tổng hợp)

CÂY NHỌ NỒI HAY GỌI LÀ CÂY CỎ MỰC

ĐÁNH SỐ TRANG TỪ MỘT TRANG BẤT KỲ TRONG WORD

Đối với những ai thường xuyên thao tác trên các tập tin văn 
bản Word, thao tác đánh số trang  chắc hẳn đã khá quen thuộc. 
Nhưng vấn đề đặt ra là nếu bạn muốn đánh số trang từ một trang 
bất kỳ nào đó thay vì đánh từ đầu trang thì phải làm như thế nào?.  
Nhiều người thậm chí phải dùng nhiều cách để chèn số trang mới 
có thể đánh số được theo ý muốn. 

Đánh số trang từ một trang bất kỳ trong Word là tính năng cơ 
bản nhưng lại ít được người dùng chú ý. Có lẽ chỉ khi nào chúng ta 
cần thì mới sử dụng đến tính năng này. Và với hướng dẫn đánh số 
trang từ một trang bất kỳ trong Word sau đây sẽ giúp bạn tìm hiểu 
rõ hơn tác dụng của tính năng này.

Bước 1: Mở văn bản lên, các bạn đặt con trỏ chuột vào đầu 
văn bản trước ký tự đầu tiên của trang đó như hình dưới đây. Ví dụ 
bạn muốn bỏ qua trang đầu và đánh số trang từ trang thứ 2 trở đi 
thì bạn đặt con trỏ chuột vào đầu văn bản trang thứ 2.

Bước 2: Trên thanh menu, các bạn nhấn vào Page Layout 
>Break >Next Page

Bước 3: Tiếp theo, trên thanh menu các bạn chọn Insert 
>Page Number >Format Page Number...

Bước 4: Hộp thoại Page Number Format xuất hiện với các tùy 
chọn. Các bạn có thể chọn kiểu số của trang trong mục Number 
Format và chọn Start at là 1 hoặc bất cứ giá trị nào mà bạn muốn 
bắt đầu đánh số trang. Nhấn OK để tạo số thứ tự cho trang.

Bước 5: Cũng tại tab Insert, các bạn chọn Footer hoặc Header 
để thêm số trang, định dạng lại kiểu số trang cho văn bản. 

Bước 6: Ngay sau đó, bạn sẽ thấy xuất hiện 2 section khác 
nhau ở trang mà bạn muốn đánh số trang đầu tiên. Tại đây, các 
bạn ngắt liên kết giữa section 1 và section 2 để xóa số trang ở 
section trước bằng cách nhấn vào Link to Previous.

Bước 7: Tiếp đến, kéo lên phần section 1 và click chuột vào 
phần Page Number của các trang mà bạn không muốn đánh số 
thứ tự để xóa chúng đi. Và ngay lập tức, các trang của Section 2 sẽ 
bắt đầu được tính số trang từ 1.

Với 7 bước hướng dẫn trên, sẽ giúp các bạn có thể thực hiện 
đánh số trang từ một trang bất kỳ nào mà bạn muốn. 

Ngọc Hạnh (Tổng hợp từ nhiều nguồn)
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Bạn có thể sử dụng quả bơ trong và ngoài cơ thể vì 
chất dinh dưỡng của chúng có tác dụng rất lớn ở mọi cấp 
độ. Hãy tìm hiểu một số phương thuốc đáng kinh ngạc 
trong bài viết này! 

Bơ là một loại trái cây ngon và bổ dưỡng tuyệt vời cho sức 
khỏe của bạn. Các phương thuốc chữa bệnh từ quả bơ đã trở 
nên rất phổ biến đối với những người tìm kiếm lối sống lành 
mạnh hơn.

Bơ là một loại trái cây độc đáo. Hầu hết các loại trái cây 
chỉ giàu carbohydrates, nhưng quả bơ chứa nhiều chất béo tốt 
cho sức khỏe.

Có rất nhiều loại quả bơ với hình dạng khác nhau (trong 
đó có từ hình quả lê đến quả bóng) và màu (từ xanh đến đen). 
Quả bơ thường cân nặng từ 220 đến hơn 700 gram. Giống phổ 
biến nhất là bơ Hass. Chúng chứa các chất sau đây:

• Vitamin K: 25% giá trị được đề nghị hàng ngày (RDA)

• Axít folic: 20% RDA

• Vitamin C: 17% RDA

• Vitamin B5: 14% RDA

• Kali: 14% RDA

• Vitamin B6: 13% RDA

• Vitamin E: 10% RDA

Ngoài ra, quả bơ thậm chí còn chứa một lượng nhỏ 
Magie, Mangan, Đồng, Sắt, Kẽm, Phosphate, Vitamin A, B1 
(Thiamine), B2 (Riboflavin) và B3 (Niacin).

Chúng cũng cung cấp cho chúng ta 160 Calo, 2 gam 

protein và 15 gram chất béo lành mạnh. Mặc dù bơ chứa 9 gam 
carbohydrate, trong đó có 7 gam là chất xơ, có nghĩa là chúng 
chỉ có 2 gram carbohydrate tinh khiết. Vì vậy, trong ngắn hạn, 
bơ là một sự bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn ít carbohydrat.

Lợi ích đối với sức khỏe và cơ thể:
 Quả bơ chứa một lượng lớn Vitamin E, giúp bảo vệ tim 

khỏi bệnh tật và cung cấp một liều lượng tốt chất béo không 
bão hòa đơn. Các chất dinh dưỡng này làm giảm Cholesterol 
và bảo vệ bạn trong khi mở rộng mạch máu để cải thiện lưu 
lượng máu.

Các hợp chất trong bơ cũng hỗ trợ chuyển hóa tế bào. 
Ngoài ra, bơ còn chứa axit oleic, giúp loại bỏ giun đường ruột 
và các gốc tự do. Vì chúng là nguồn cung cấp Vitamin A, B6 
và axit Folic, nên chúng được khuyến cáo sử dụng cho những 
người bị viêm khớp dạng thấp và tiểu đường.

Bơ cũng giúp giảm đầy hơi, cải thiện thị lực, giảm chảy 
máu nướu răng, tăng cường xương và chống lại cảm cúm, cảm 
lạnh thông thường và tiêu chảy. Trên hết, chúng hữu ích cho 
việc điều trị táo bón, giảm đau đầu và các vấn đề khác. Để sử 
dụng bên ngoài, dầu bơ làm chậm sự lão hóa của da, dẫn đến 
sự xuất hiện lành mạnh của da và không nhăn da.

Các phương thuốc từ quả bơ:

- Loại bỏ chấy và trứng:
Phương thuốc này rất có ích trong việc điều trị loại bỏ 

chấy. Vỏ quả bơ có đặc tính kháng sinh giúp loại bỏ chấy và 
trứng của chúng.

Thành phần:

CÁC PHƯƠNG THUỐC TUYỆT VỜI
Chữa bệnh từ quả Bơ
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• Vỏ của 5 quả bơ.

• 1 muỗng canh đường (15 g)

• 1 chén nước (250 ml)

Chuẩn bị:

• Cho nước, vỏ của 5 quả bơ và đường vào nồi.

• Nấu trên lửa nhỏ trong 15 phút.

• Nhắc nồi khỏi bếp và để nguội.

• Khi nguội đến nhiệt độ phòng, hãy chà xát nước này vào 
da đầu. Bọc tóc trong khăn và để trong nửa giờ.

• Gội sạch với nhiều nước và theo dõi thói quen gội tóc 
bình thường.

Chấy sẽ biến mất theo thời gian với phương pháp điều trị 
này và bạn sẽ thấy thoải mái hơn nhiều.

- Loại bỏ giun đường ruột: 

Như chúng tôi đã đề cập trước đây, vỏ quả bơ có đặc tính 
kháng sinh tuyệt vời. Chúng hữu ích cho việc điều trị giun 
đường ruột.

Thành phần:

• Toàn bộ vỏ quả bơ

• 1 chén nước (250 ml)

Chuẩn bị:

• Đổ chén nước vào nồi và cho vỏ quả bơ vào.

• Nấu hơn 10 phút.

• Nhắc nồi khỏi bếp và để nguội.

• Uống chất lỏng trên khi đói.

- Giảm vết nhăn da bụng:

 Vết nhăn da có thể xuất hiện sau khi sinh, tăng hoặc giảm 
cân. Nhờ thực tế rằng bơ là một loại kem dưỡng ẩm tuyệt vời, 
chúng có thể giúp cải thiện sự xuất hiện của vết nhăn da bụng.

Thành phần:

• 1/2 quả bơ

• 1 muỗng cà phê nước cốt chanh (5 ml)

• 1 thìa mật ong (25 g)

Chuẩn bị:

•Trộn tất cả nguyên liệu với nhau trong một cái tô.

• Khi hỗn hợp đồng nhất, đặt sang một bên.

Sử dụng:
• Làm sạch khu vực bị ảnh hưởng một cách kỹ lưỡng và 

bôi hỗn hợp.
• Mát xa bằng cách sử dụng chuyển động tròn và để yên 

trong nửa giờ.
• Rửa sạch bằng nước ấm và thoa kem dưỡng ẩm. 

Việc điều trị sẽ không lâu cho đến khi bạn nhận thấy 
những thay đổi.

- Điều trị tiêu chảy:
Tiêu chảy là hiện tượng tăng tần suất, thể tích của chất lỏng 

trong phân.Tuân thủ một chế độ ăn uống thích hợp và bổ sung 
chất lỏng là những bước cần thiết để điều trị tiêu chảy nhằm khôi 
phục lại các khoáng chất bị mất và ngăn ngừa mất nước.

Quả bơ là một giải pháp tuyệt vời sẽ giúp bạn làm điều đó. 
Bạn có thể ăn hoặc chuẩn bị chúng theo hướng dẫn dưới đây:

Thành phần:
• 1 hạt quả bơ nướng (dùng thìa múc hạt bơ ra để đem nướng).
• 1 chén nước ấm (250 ml)
Chuẩn bị:
• Rửa hạt bơ và cho vào một đĩa chịu nhiệt để nướng trong 

lò vi sóng. Khi đã chín thì nghiền thành bột.
• Trộn một muỗng canh bột này với chén nước và uống.
• Lặp lại 3 lần một ngày.
Bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả đáng kinh ngạc đang chờ 

đợi bạn vào cuối mỗi lần chuẩn bị. Bơ là một nguồn sức khỏe 
tốt lành đáng kinh ngạc. Hãy tận dụng những lợi ích của chúng!

Lưu Trường (Theo Step to Health)



14

Khoa hoïc & ÖÙng duïng Dö luaän & Bình luaän

Adobe Photoshop Lightroom: Là ứng dụng chỉnh sửa 
ảnh với hàng loạt các tính năng thú vị. Với ứng dụng này, 
người dùng có thể dễ dàng cắt crop, tùy chỉnh cân bằng 
trắng, phơi sáng, tông màu cũng như nhiều tính năng khác. 

Google Photo: Thật thiếu sót khi không nhắc đến 
Google Photo. Giống như nhiều ứng dụng lưu trữ đám mây 
hiện nay, Google Photos cũng cho phép lưu trữ, sao lưu ảnh 
và video. Tuy nhiên, ứng dụng này sở hữu 3 đặc điểm rất nổi 
bật là không giới hạn dung lượng lưu trữ, hỗ trợ lưu trữ ảnh / 
video chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí sử dụng. 

Cymera: Là ứng dụng chụp và xử lý ảnh hoàn hảo với 
hơn 200 triệu người dùng trên toàn thế giới. Cymera chạy 

được trên hầu hết các thiết bị Android, miễn phí sử dụng và 
hiện đã hỗ trợ giao diện tiếng Việt. Đây được xem là công cụ 
biên tập ảnh “tất cả trong một”, nổi bật với các tính năng như 
camera mạnh mẽ với nhiều bộ lọc trong thời gian thực, hàng 
loạt tùy chọn sửa ảnh đẹp mộng mơ, theo dõi hoạt động 
của người nổi tiếng và chia sẻ hình ảnh của mình lên cộng 
đồng Cymera để truyền cảm hứng tới những người có cùng 
sở thích. 

Photolab Pro: Là ứng dụng chỉnh sửa ảnh với đầy đủ các 
chức năng. Tương tự như các ứng dụng Prisma, bạn có thể tạo 
ra những bức tranh từ các bức ảnh của bạn. Thay vì thêm chi 
tiết hoàn hảo và màu sắc, bạn sẽ có được một chủ đề hoàn 
toàn mới ở đây. Bạn có thể lựa chọn một trong 2 ứng dụng 
Photolab Pro, gồm: Photo Lab Picture Editor FX và Photo Lab 
PRO Photo Editor.

Photo Lab Picture Editor FX là ứng dụng chỉnh sửa ảnh 
với hơn 600 hiệu ứng ảnh độc đáo, gồm rất nhiều tùy chọn 
như cổ điển, hiện đại, mờ ảo, hiệu ứng động, đen trắng…. 
Trong khi đó, Photo Lab PRO Photo Editor nâng cao hình ảnh 
của bạn với 640 khung hình đẹp, kèm theo đó là hiệu ứng 
hoặc bộ lọc hình ảnh, kèm theo đó bạn có thể thêm những 
sticker cho hình ảnh như chiếc mũ, mặt cười hoặc lồng ghép 
chúng vào trong những bức ảnh của mình.

Lưu Quốc Cường (Tổng hợp)

Những ứng dụng chỉnh sửa ảnh
không thể thiếu trên Smartphone

tiếp theo và hết)
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Windows 10 hiện nay là phiên bản được tín đồ công nghệ, 
nhân viên văn phòng trong cơ quan doanh nghiệp cũng như 
cơ quan nhà nước sử dụng nhiều nhất. Chắc chắn, khi sử dụng 
lâu ngày, bạn sẽ cảm thấy chiếc máy tính của mình có vẻ chậm 
chạp đi, nặng hơn, khởi động lâu hơn…do nhiều lý do khác 
nhau. Nếu chọn giải pháp cài lại từ đầu sẽ rất mất thời gian, ở 
đây sẽ hướng dẫn cách Reset về trạng thái như lúc cài đặt chỉ 
với vài thao tác đơn giản và dễ dàng mà không cần sử dụng bất 
kì phần mềm nào.

Trước tiên, nhấn vào Start và chọn Settings. Sau khi cửa sổ 
Setting hiện ra, các bạn tiến hành chọn Update & security.

Tiếp theo, tại phần Reset this PC bạn hãy chọn Recovery và 
chọn tiếp Get started.  

Ở cửa sổ tiếp theo bạn sẽ có 2 lựa chọn gồm: Keep my files 
(là xóa các apps và phần mềm đã cài đặt lên máy tính nhưng 
sẽ giữ lại các file trong thư mục người dùng, mặc định thư mục 
đó nằm trong đường dẫn C\Users\tên người dùng) và Remove 
everything  (Là xóa tất cả các ứng dụng, phần mềm, làm sạch 
phân vùng cài win hoặc là toàn bộ ổ cứng về như mới). Nếu bạn 
chọn phần này thì sẽ Reset windows về tình trạng như mới cài 
đặt. Còn nếu chọn Keep my file,  nhấn Next rồi nhấn tiếp Reset 
sau đó chọn Only the drive where Windows is installed chương 

trình chỉ xóa dữ liệu trên phân vùng Windows bạn đang sử 
dụng tức là ổ C. 

Chọn xong tính năng tùy thích, các bạn chỉ cần chờ trong 
vài phút sau đó chương trình sẽ xuất hiện màn hình Ready to 
reset this PC. 

*Lưu ý: Nếu bạn chọn tính năng Reset Win 10 đến bước này 
mà xuất hiện màn hình thông báo như hình bên dưới thì không 
được bấm chọn All Driver nhé, nếu bạn bấm chọn toàn bộ dữ 
liệu trên ổ cứng sẽ mất hết. 

Đến đây, sẽ xuất hiện giao diện Do you want to fully 
clean your drive ? và tại đây cũng có 2 sự lựa chọn cho 
bạn đó là: Just remove my file (Lựa chọn này giúp bạn xóa 
nhanh, có nghĩa là sau khi xóa xong bạn vẫn có thể sử dụng 
các phần mềm phục hồi dữ liệu để khôi phục lại được). 
Remove files and clean the drive (Lựa chọn xóa sạch dữ liệu 
và rất khó để phục hồi lại dữ liệu, nhược điểm của tùy chọn 
này là thời gian xóa sẽ khá lâu). Vậy ở đây, bạn sẽ chọn Just 
remove my files.

Cuối cùng, một thông báo tiếp theo sẽ xuất hiện để bạn 
tiến hành Reset. Lúc nãy chỉ việc nhấn vào nút Reset để quá 
trình khôi phục máy tính về trạng thái như mới thực thi. Quá 
trình reset sẽ diễn ra khá lâu, sau khi xong thì Windows sẽ hiển 
thị như lúc đầu các bạn cài Win, bạn phải chấp nhận điều kiện, 
chọn múi giờ, chọn ngôn ngữ, nhập tên người dùng, tên máy 
tính là xong. Chúc các bạn thành công!

T.T

Vài thao tác giúp Windows 10 trở về
trạng thái như mới cài đặt



20-08-2019
SOÁ 08/2019

Phaùt haønh vaøo ngaøy 20 haøng thaùng
Toång bieân taäp: ThS. Nguyễn Thị Hoàng - Phoù Toång Bieân Taäp: ThS. Huyønh Minh Haäu

Thö Kyù: KS. Leâ Phaùt Hieån - CN. Nguyeãn Huøng Cöôøng (Bieân taäp chính)
Ñieän thoaïi: 02513.822.297 - Fax: 02513.825.585 - Email: nostdn@vnn.vn
GPXB soá: 23/GP.STTTT do Sôû Thoâng Tin vaø Truyeàn Thoâng tænh Ñoàng Nai

caáp ngaøy 11/02/2019. Soá löôïng in 5.200 baûn. In taïi CTY TNHH in L.B.T (ÑT: 0251.393.8888)
02513.822.297 - Fax: 02513.825.585 - Email: nostdn@ vnn.vn

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

16

Khoa hoïc & ÖÙng duïng Tri thöùc & ÖÙng duïng

Trong bài trước của Windows 10 vừa qua đã bổ sung tính năng 
tìm kiếm tất cả các tệp tin trong máy tính của bạn trực tiếp từ Start 
Menu. Tuy nhiên tính năng này bị tắt theo mặc định. Dưới đây là 
các bước để kích hoạt nó giúp bạn tìm kiếm tệp tin nhanh hơn, dễ 
dàng hơn.  

 Vấn đề ở đây là khi bạn thực hiện tìm kiếm trong Start Menu, 
Windows sẽ chỉ tìm kiếm trong thư viện và trên màn hình Desktop 
của máy tính. Thư viện nói chung ở đây bao gồm các thư mục quen 
thuộc như: Tài liệu, hình ảnh, âm thanh và video trong ổ đĩa C. 

 Để chắc chắn rằng Start Menu tìm kiếm ra kết quả đáng tin 
cậy nhất, bạn có thể truy cập cài đặt Settings, chọn Search, chọn 
Searching Windows. Hoặc từ panel tìm kiếm, nhấp chuột vào nút 
“…” nằm ở góc trên cùng bên phải của panel này và chọn “Indexing 
Options”. 

 Nếu như bạn không thấy các tùy chọn này, có nghĩa là bạn đã 
cài đặt bản cập nhật của Windows 10. 

 Tại đây, bạn có thể điều khiển bộ chỉ mục tìm kiếm Windows 
(Search indexer)  trong quá trình chạy nền tạo ra danh sách các tệp 
tin tìm kiếm. Khi tìm kiếm một tệp tin, Windows sẽ kiểm tra bộ chỉ 
mục tìm kiếm để xem những gì phù hợp trên máy tính của bạn. Điều 
này làm cho quá trình tìm kiếm nhanh hơn, tuy nhiên bộ chỉ mục 

tìm kiếm phải liên tục chạy nền và theo dõi các tệp tin mới trong các 
thư mục bạn chọn để tìm kiếm.  

 Để làm cho Windows có thể tìm kiếm mọi thứ trên máy tính 
của bạn từ Start Menu, hãy nhấn chọn “Enhanced”. Microsoft 
cảnh báo người dùng rằng việc này sẽ làm giảm tuổi thọ của 
pin và khả năng hoạt động của CPU, vì bộ chỉ mục tìm kiếm phải 
xem nhiều tệp tin hơn. Sau khi bạn bật tùy chọn này, bạn phải 
kết nối với nguồn pin để các chỉ số ban đầu được xây dựng. Ngoài 
ra, bạn có thể thấy trạng thái của chỉ mục tìm kiếm dưới dòng 
chữ “Indexing Status” phía trên. 

 Nếu muốn bổ sung các thư mục cần tìm kiếm trong 
Windows mà không phải tất cả mọi thứ, hãy nhấp vào tùy chỉnh 
“Customize  search locations here” phía dưới khi bạn cuộn xuống 
dưới. Tại đây, chúng ta có thể các thư mục khác mà mình muốn 
tìm kiếm, chẳng hạn như ổ đĩa D:\...hay E:\...nới lưu trữ các tệp 
tin quan trọng. 

 Ngoài ra, bạn có thể kéo thanh trượt xuống dưới và nhấn 
“excluded folders” để thêm các thư mục không muốn tìm kiếm 
trong Windows, có nghĩa bộ chỉ mục sẽ bỏ qua các thư mục này 
khi bạn chọn. Nếu thư mục có nhiều tệp tin thay đổi thường 
xuyên hoặc có nhiều tệp tin ở đó bạn không quan tâm và không 
muốn tìm kiếm nó thì đây là một ý tưởng hay hoặc để thêm 
chúng vào danh sách các thư mục cần loại trừ. Điều này giúp tiết 
kiệm năng lượng pin mức tiêu thụ của CPU trong khi làm sách 
kết quả tìm kiếm của bạn. 

     NGỌC ÂN

Kích hoạt tính năng tìm kiếm mội tệp tin
từ Start Menu trong Windows 10


