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Một cuộc nghiên cứu trên
chuột chỉ ra rằng việc tiêu
thụ dầu chiên làm cho
ung thư ruột kết và viêm
đại tràng trở nên xấu đi
Nghiên cứu này cũng so sánh tác dụng của dầu tươi và chế
biến nhiệt. Các nhà khoa học về thực phẩm đã chỉ ra rằng việc
cho chuột ăn dầu chiên (dầu đã qua chế biến nhiệt) làm tăng
viêm đại tràng, tăng cường sự phát triển khối u, rò rỉ đường
ruột, lây lan vi khuẩn hoặc nhiễm độc tố vi khuẩn vào máu.
Thực phẩm chiên trong dầu ăn được phổ biến trên toàn
thế giới, nhưng những nghiên cứu về ảnh hưởng sức khỏe của
xem tieáp trang 2

UNG THƯ GAN

CƠ THỂ SẼ THAY ĐỔI
THẾ NÀO NẾU BẠN
NGƯNG ĂN ĐƯỜNG?
Biết đến những lợi ích này, chắc hẳn bạn sẽ muốn “tạm biệt”
đường ngay tức thì!
Hầu hết những mỹ nhân nổi tiếng trên thế giới đều sở hữu
vóc dáng và nhan sắc trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Một trong
những bí quyết của họ chính là chế độ ăn uống lành mạnh, trong
đó có việc hạn chế ăn đường cũng như đồ ngọt. Thực tế, thói quen
xem tieáp trang 10

THỰC HƯ VIỆC THOÁT ỨNG
DỤNG CHẠY NGẦM ĐỂ TIẾT
KIỆM PIN TRÊN SMARTPHONE
Người dùng iPhone có thói quen thoát các ứng dụng chạy
ngầm mà họ chỉ vừa mới mở lên cách đó vài phút. Tại sao họ
phải làm điều này. Tiết kiệm pin sẽ là câu trả lời của nhiều
người. Tuy nhiên, thao tác này sẽ còn có tác dụng ngược lại với
tuổi thọ pin của iPhone. Nếu bạn là một người có thói quen như
vậy trên smartphone nói chung và Iphone nói riêng, thì hy vọng
xem tieáp trang 11

I) Ung thư gan là gì?Ung thư gan là 1 trong những loại ung
thư rất phổ biến ở nước ta do tần suất mang mầm bệnh siêu B, C
trong nước khá cao.. Ung thư gan đứng hàng thứ ba trong số các
xem tieáp trang PB
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Một cuộc nghiên cứu trên chuột chỉ ra rằng
việc tiêu thụ dầu chiên làm cho ung thư ruột kết và
viêm đại tràng trở nên xấu đi
kỹ thuật nấu ăn này phần lớn không đem lại kết quả và chỉ
tập trung vào những người khỏe mạnh. Lần đầu tiên, các nhà
khoa học thực phẩm UMass Amherst đặt ra một thí nghiệm
trên động vật để kiểm tra tác động của việc tiêu thụ dầu chiên
trên bệnh viêm ruột (IBD) và ung thư đại tràng.

Trong bài báo được công bố ngày 23 tháng 8 về Nghiên
cứu phòng chống ung thư, tác giả chính - nghiên cứu sinh
Jianan Zhang, phó giáo sư Guodong Zhang và giáo sư Eric
Decker cho thấy rằng việc cho chuột ăn dầu chiên (dầu đã qua
chế biến nhiệt) làm tăng viêm đại tràng, tăng cường sự phát
triển khối u, rò rỉ đường ruột, lây lan vi khuẩn hoặc nhiễm độc
tố vi khuẩn vào máu.
“Những người bị viêm đại tràng hoặc ung thư ruột kết
nên nhận thức được nghiên cứu này,” Jianan Zhang nói.
Guodong Zhang, người có phòng thí nghiệm khoa học
thực phẩm, tập trung vào việc phát hiện ra các mục tiêu di
động mới trong điều trị ung thư ruột kết và làm thế nào để
giảm rủi ro của IBD, nhấn mạnh rằng “Đó không phải thông
điệp của chúng tôi rằng dầu chiên có thể gây ung thư.”
Thay vào đó, nghiên cứu mới này cho thấy rằng việc ăn
thực phẩm chiên có thể làm trầm trọng thêm và thúc đẩy tình
trạng của đại tràng. “Tại Hoa Kỳ, nhiều người có những bệnh
này, nhưng nhiều trong số họ vẫn ăn thức ăn nhanh và thức ăn
chiên,” Guodong Zhang nói. “Nếu ai đó đã mắc bệnh IBD hoặc
2

ung thư ruột kết và họ ăn loại thức ăn này sẽ làm cho các bệnh
này nguy hại hơn. “
Trong các thí nghiệm của họ, các nhà nghiên cứu đã sử
dụng một mẫu thực thực tế của dầu canola, trong đó falafel đã
được nấu chín ở 325 độ F trong một cái chảo tại một quán ăn ở
Amherst, Massachusetts. “Dầu canola được sử dụng rộng rãi ở
Mỹ để chiên,” Jianan Zhang nói.
Decker, một chuyên gia trong hóa học lipid, đã thực hiện
các phân tích trên dầu đã trải qua một loạt các phản ứng hóa
học trong quá trình chiên. Ông mô tả các cấu hình axit béo,
mức độ axit béo tự do và tình trạng của quá trình oxy hóa.
Một sự kết hợp của dầu chiên và dầu tươi đã được thêm
vào thức ăn bột của một nhóm chuột. Một nhóm được kiểm
soát chỉ ăn bột với dầu tươi trộn lẫn. “chúng tôi đã cố gắng để
bắt chước chế độ ăn uống của con người,” Guodong Zhang nói.
Được tài trợ từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, các nhà nghiên
cứu đã xem xét những ảnh hưởng của chế độ ăn uống trên
bệnh viêm ruột, sự phát triển khối u đại tràng và rò rỉ đường
ruột, thấy rằng chế độ ăn uống có sử dụng dầu rán làm cho
tình trạng trở nên tồi tệ hơn. “Nhóm được thí nghiệm có các
khối u tăng gấp đôi về kích thước so với nhóm được kiểm soát”
Guodong Zhang nói.
Để kiểm tra giả thuyết của họ rằng quá trình oxy hóa của
các axit béo không bão hòa đã diễn ra khi dầu được làm nóng là
tác nhân của các triệu chứng viêm, các nhà nghiên cứu đã tách
các hợp chất phân cực ra khỏi dầu chiên và đem cho chuột ăn.
Các kết quả là “rất tương tự “ với những thử nghiệm trên chuột
được cho ăn bời dầu chiên. Điều này cũng cho thấy rằng các
hợp chất phân cực này gián tiếp gây ra các triệu chứng viêm.
Trong khi cần thêm nghiên cứu để chứng minh, các nhà
nghiên cứu hy vọng rằng một sự hiểu biết tốt hơn về các tác
động sức khỏe của dầu chiên sẽ dẫn đến việc xây dựng hướng
dẫn chế độ ăn uống và các chính sách y tế công đồng.
“Đối với các cá nhân có hoặc dễ bị bệnh viêm ruột, nó
có thể là một ý tưởng tốt để ăn ít thức ăn chiên.” Guodong
Zhang nói.
Thanh Tâm
(Theo University of Massachusetts at Amherst)
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Cơ thể sẽ thay đổi thế nào
NẾU BẠN NGƯNG ĂN ĐƯỜNG?

ăn nhiều đường gây ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe mà còn
khiến bạn nhanh bị lão hóa da. Vậy nếu loại bỏ đường ra khỏi
khẩu phần hằng ngày, cơ thể sẽ nhận được lợi ích gì?
1. LÀN DA TƯƠI TRẺ:
Theo Nutritionsecrets, không chỉ ảnh hưởng đến cân
nặng, đường còn khiến phụ nữ nhanh già đi trông thấy. Việc
cơ thể tiêu thụ nhiều đường gây nên tình trạng glycation. Cụ
thể hơn, lúc này, các phân tử đường liên kết với nhau cản trở
và làm hao hụt lượng lớn collagen và elastin tự nhiên của da.
Sự hao hụt này khiến da dễ khô ráp, chảy xệ và xuất hiện nếp
nhăn. Mặt khác, quá trình glycation còn làm xuất hiện quầng
thâm và bọng mắt.
2. GIẢM CÂN:
Theo trường Y tế Công cộng Harvard ở Boston, trung bình
mỗi ngày, chúng ta tiêu thụ khoảng 22 muỗng cà phê đường
tương đương với 350 Calo. Lẽ dĩ nhiên, khi bạn hạn chế nạp đường
vào chế độ ăn uống hằng ngày đồng nghĩa với việc cơ thể giảm
được khá nhiều lượng Calo. Theo Health News, nồng độ insulin
càng cao thì tình trạng mỡ bụng tích tụ sẽ càng nhiều. Vì vậy, một
chế độ ăn uống lành mạnh với ít đường giúp cơ thể ổn định và
thon gọn hơn.
Bên cạnh đó, việc giảm tối đa lượng đường tiêu thụ hằng
ngày có thể làm giảm glucose và insulin trong máu, ngăn chặn
các triệu chứng viêm mãn tính và cấp tính liên quan đến lão hóa
da. Theo các nghiên cứu, tuổi thọ của những người có ít hơn 180g
glucose sẽ cao hơn khoảng 5 tháng đối với người khác. Để giữ cho
làn da luôn tươi trẻ, ngay từ bây giờ, hãy thiết lập cho mình chế
độ ăn uống ít hoặc hạn chế tối đa đường.
3. NGĂN NGỪA SÂU RĂNG:
Ngày còn bé, có phải bạn thường nghe lời khuyên từ nha sĩ
rằng nên hạn chế ăn kẹo bánh ngọt? Nguyên nhân là bởi thành
phần đường trong các loại đồ ngọt khá cao, là yếu tố dẫn đến sâu
răng. Khi bạn tiêu thụ nhiều đồ ăn, thức uống có đường, acid được
dịp tấn công men răng khiến vi khuẩn dễ dàng xâm nhập. Mặt
khác, lúc này, miệng sẽ tiết ra nhiều acid hơn khiến vi khuẩn sản
sinh gây ra tình trạng hơi thở có mùi. Để khoang miệng luôn sạch
sẽ và thơm tho, bạn nên hạn chế sử dụng nhiều thực phẩm ngọt
và vệ sinh răng miệng đều đặn.

4. TĂNG ĐỀ KHÁNG:
Như đã nói, đường là thành phần gây nên chứng viêm mãn tính,
làm suy giảm hoạt động của hệ thống miễn dịch. Đây là nguyên nhân
khiến cơ thể dễ mắc phải một số bệnh lặt vặt như cảm lạnh, cúm.
Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng của Mỹ, việc tiêu thụ
100g đường làm giảm tế bào bạch cầu – yếu tố tiêu diệt vi khuẩn lên
đến 50%. Đáng nói hơn, quá trình này kéo dài đến 5 giờ.
Hơn thế nữa, khi tiêu thụ quá nhiều đường, bạn có thể rơi
vào trạng thái “say đường”. Cụ thể, cơ thể mệt mỏi, gần như kiệt
sức, thiếu năng lượng hoạt động do nạp vào lượng lớn đường. Để
tránh đi điều này, hãy chú ý bổ sung đầy đủ protein và chất béo
lành mạnh để cơ thể khỏe mạnh. Một số loại thực phẩm tham
khảo: Trứng, cá hồi, chuối, sữa chua, chocolate đen…
5. GIẢM NGUY CƠ MẮC BỆNH TIỂU ĐƯỜNG:
Thói quen ăn nhiều đường khiến quá trình trao đổi chất
trong cơ thể hoạt động kém. Theo một nghiên cứu ở 175 quốc gia
về mức tiêu thụ đường, việc nạp thêm 150 calo từ đường làm gia
tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường lên đến 11 lần so với cùng số
calo từ protein hoặc chất béo.
Bên cạnh đó, đường cũng là tác nhân làm rối loạn chức năng
sản xuất insulin của tuyến tụy khiến cơ thể kháng insulin. Đây là
dấu hiệu đầu tiên của bệnh tiểu đường cũng như béo phì. Việc
loại bỏ đường hết mức có thể ra khỏi chế độ ăn uống hằng ngày
là điều vô cùng cần thiết để bảo vệ sức khỏe.
6. GIẢM CĂNG THẲNG:
Theo nghiên cứu của Đại học Columbia ở Mỹ, những người
ăn nhiều đường thường dễ cáu gắt, tâm trạng dễ căng thẳng hơn
so với những người ít ăn. Tuy vậy, nhiều chuyên gia cho rằng, khi
bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc stress, hãy ăn một chút đồ ngọt.
Nhưng nên nhớ, chỉ ăn với lượng vừa đủ, việc tiêu thụ quá nhiều
sẽ tạo nên phản ứng ngược, khiến tình trạng tồi tệ hơn.
7. NGỦ NGON HƠN:
Đường là thành phần có thể giúp bạn tỉnh táo hơn nhưng
ngược lại, đó cũng là nguyên nhân gây mất ngủ. Cụ thể, việc tiêu
thụ đường kích thích sản sinh hormone cortisol khiến bạn dễ căn
thẳng, làm ảnh hưởng giấc ngủ. Vì vậy, để đảm bảo giấc ngủ đủ
giấc và ngủ sâu, bạn nên hạn chế ăn đồ ngọt vào buổi tối nhé!
ĐQG (tổng hợp)
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5 Thực phẩm tự nhiên

GIÚP KIỂM SOÁT TĂNG HUYẾT ÁP
Tăng huyết áp là một căn bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe
Một số thực phẩm có tác dụng tuyệt vời để kiểm soát và
tim mạch của bạn, điều đó có nghĩa phải giữ nó trong giới giảm bớt các triệu chứng của một số bệnh. Trong bài viết này,
hạn an toàn để sống khỏe mạnh hơn.
chúng tôi sẽ cho bạn biết các loại thực phẩm giúp kiểm soát
Với mỗi nhịp đập, trái tim bơm máu qua các động mạch tăng huyết áp.
của bạn. Khi áp lực của mỗi nhịp tim cao hơn bình thường,
điều này được gọi là tăng huyết áp.

1. Nước chanh:

Có hai biện pháp cần lưu ý khi cố gắng xác định xem bạn
có bị huyết áp cao hay không:
• Huyết áp tâm thu là áp lực khi tim bạn đập.
• Áp suất tâm trương là áp lực động mạch khi tim nghỉ
giữa các nhịp đập.
Áp suất động mạch bình thường là 120/80 mmHg. Số thứ
nhất tương ứng với huyết áp tâm thu và số thứ hai là huyết
áp tâm trương.
Nguyên nhân gây tăng huyết áp động mạch:

Giữ nước không bao giờ là một dấu hiệu tích cực, đặc biệt
Có nhiều yếu tố tác động đến áp lực động mạch. Một số nếu bạn bị tăng huyết áp. Chanh có một số tính chất tuyệt
trong đó được liên kết chặt chẽ với các thói quen không tốt vời trong vấn đề này bởi vì nó có nguồn Vitamin C. Như vậy,
nó giúp chống lại các độc tố và tác nhân tồn đọng do sự tích
mà bạn có thể thay đổi, bao gồm:
tụ của chất lỏng.
• Béo phì.
• Tiêu thụ rượu quá mức.
• Chế độ ăn nhiều Natri.
• Sử dụng biện pháp tránh thai hoặc thuốc cảm.
• Một lối sống ít vận động.

Hơn nữa, đặc tính đặc sắc của nước chanh là khả năng lợi
tiểu và lọc sạch. Nó chứa một lượng lớn nước hoạt động như
một công cụ hoàn hảo để thanh lọc cơ thể một cách an toàn
và tự nhiên.

Để giải độc và tăng cường loại bỏ các chất có thể làm tăng
Tuy nhiên, cũng có nguyên nhân di truyền. Theo một số huyết áp, bạn có thể thử lựa chọn sau đây.
nghiên cứu, tăng huyết áp là do di truyền.
Thành phần:
Tình trạng này làm tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do các
• 1 cốc nước (250 ml)
bệnh tim mạch khác, chẳng hạn như: Suy tim; Nhồi máu cơ
• Nước ép của 2 quả chanh
tim; Bệnh lý võng mạc tăng huyết áp; Suy thận mãn tính;
Chuẩn bị:
Bệnh mạch máu não; Bệnh động mạch ngoại biên.
• Trộn cả hai thành phần, không có chất làm ngọt và uống
Tăng huyết áp không thực sự cho thấy bất kỳ triệu chứng
nào trong giai đoạn đầu. Kết quả là, có một tỷ lệ cao những khi đói.
người mắc hội chứng này mà không biết.
Thực phẩm tự nhiên giúp kiểm soát tăng huyết áp
4

2. Chuối:
Chuối nổi tiếng chứa nhiều chất dinh dưỡng. Chúng nổi
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bật với hàm lượng kali cao, giúp điều chỉnh áp lực động để nó ngâm qua đêm và ăn vào sáng hôm sau.
mạch. Ngoài ra, hiệu quả năng lượng của chúng thực sự có
4. Dầu ô liu:
lợi sau bất kỳ thói quen tập thể dục nào.
Kể từ thời Ai Cập cổ đại, những lợi ích của dầu ô liu và các
dẫn xuất của nó đã nổi tiếng trong lĩnh vực y tế. Khi bị tăng
huyết áp, dầu ô liu hoạt động như một chất điều hòa tự nhiên
cho cơ thể, làm giảm tốc độ lưu thông máu nhanh.
Chất béo lành mạnh này được tạo thành từ ba ngàn thành
phần khác nhau. Một số thuộc tính đáng chú ý nhất của nó là:
• Giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa tế bào.
• Điều chỉnh và kiểm soát bệnh tiểu đường tốt hơn.
• Giảm cholesterol xấu (LDL)
5. Dưa hấu:
Vì ba lý do này, chúng tôi khuyên bạn nên bao gồm một
quả chuối trong chế độ ăn uống hàng ngày. Điều tốt nhất là
cần giảm lượng natri trong chế độ ăn uống của bạn. Điều này
cũng liên quan đến việc dùng ít muối trong chế độ ăn uống
của bạn, cũng như tiêu thụ ít thực phẩm chế biến hơn.
3. Tỏi:

Dưa hấu là một trong những thực phẩm tốt nhất để kiểm
soát tăng huyết áp vì khả năng mở rộng các mạch máu. Điều
này cũng làm giảm nguy cơ đột quỵ.
Dưa hấu cũng cung cấp L-citrulline và L-arginine. Đây là
hai axit amin tăng cường trương lực mạch máu và điều chỉnh
áp lực động mạch.

Tỏi là một thành phần đặc sắc trong thế giới của các biện
pháp tự nhiên. Nó được coi là cực kỳ hữu ích để điều trị vô
số trường hợp về y tế, dinh dưỡng và chỉnh hình, cũng như
nhiều vấn đề khác.

Bác sĩ của bạn đã nói với bạn rằng bạn bị huyết áp cao,
nhưng vẫn chưa xuất hiện bất kỳ triệu chứng nghiêm trọng
nào? May mắn thay, vẫn còn thời gian để tránh các biến
chứng. Ăn thêm dưa hấu sẽ là một trợ giúp lớn cho bạn.
Trong trường hợp huyết áp cao hoặc tăng huyết áp, tỏi
Hãy nhớ rằng kết quả tốt nhất xảy ra khi bạn có kỷ luật và
mang lại lợi ích cho sự giãn nở của các động mạch, cũng như sự kiên định. Đây là vấn đề sức khỏe của bạn và bạn cần phải
ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông.
có trách nhiệm khi đưa ra các lựa chọn. Một chế độ ăn uống
• Bạn có thể tiêu thụ nó dưới dạng viên nén, thêm tỏi vào kém sẽ chỉ làm cho tình trạng tăng huyết áp tồi tệ hơn.
công thức nấu ăn hoặc ăn một tép tỏi mỗi ngày, sau khi để
Lưu Trường (Theo Step to Health)
nó ngâm trong một cốc nước từ 6 đến 8 giờ. Bạn cũng có thể
5
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Vô hiệu hóa hiệu ứng mờ trong suốt
Background Blur của màn hình Login
Screen trong Windows 10
Bắt đầu từ bản cập nhật trong năm 2019 của Windows
10, trong màn hình đăng nhập sử dụng hiệu ứng trong suốt
mờ “Fluent Design” sẽ xuất hiện trên Taskbar, Start Menu và
một số nơi khác. Nếu bạn muốn nhìn rõ hình nền của màn
hình Login thì trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn một số
cách đơn giản để thực hiện.

Thay vào đó, nếu bạn vô hiệu hóa màn hình khóa, Windows 10
sẽ nhảy ngay sang màn hình đăng nhập, bỏ qua nó. Với bản cập nhật
gần đây, hình nền đã bị biến dạng ngoài khả năng nhận biết do hiệu
ứng trong suốt kiểu “Acrylic” được sử dụng trong toàn Windows. Tùy
thuộc vào phiên bản Windows 10 mà bạn đang cài đặt, các phương
pháp sau đây sẽ mang lại chế độ rõ nền cho màn hình nền của bạn.

Cách dễ nhất: Vô hiệu hóa hiệu ứng Transparency
System-Wide
Nếu bạn không thích giao diện của hiệu ứng trong suốt, bạn
có thể dễ dàng tắt nó cho tất cả các khía cạnh của Windows 10. Điều
này sẽ vô hiệu hóa nó không chỉ trên màn hình khóa mà còn trên
thanh Tasbar và một số ứng dụng khác.
Nhấp chuột phải lên màn hình Desktop và chọn “Personalise”.
Trong cửa sổ cài đặt hiện ra, bạn nhấn vào mục Colors nằm trong
khung bên trái, sau đó cuộn thanh trượt xuống phía dưới cho đến
khi thấy tùy chọn “Transparency Effects” thì đặt nó thành “Off” nếu
đang ở chế độ “On”. Ngược lại, để hoàn tác thay đổi này và kích hoạt
hiệu ứng trong suốt trên Windows 10, bạn chỉ cần chuyển chế độ Off
sáng On là xong.
Cài đặt Registry đối với phiên bản Windows 10 Home
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Nếu bạn đang sử dụng Windows 10 Home, bạn sẽ phải chỉnh
sửa trong Registry để thực hiện những thay đổi này. Chúng ta cũng
có thể làm theo các bước thực hiện dưới đây đối với Windows 10 Pro
hoặc Enterprise, nhưng mọi điều sẽ dễ dàng hơn khi thực hiện tùy
chỉnh trong Registry so với Group Policy Editor. Tuy nhiên bạn nên lưu
ý rằng, Registry Editor là một công cụ mạnh mẽ và việc lạm dụng nó
có thể khiến hệ thống của bạn không ổn định hoặc thậm chí là không
thể hoạt động bình thường như trước đó. Lời khuyên dành cho bạn là
hãy sao lưu Registy trước khi thực hiện các thay đổi hoặc tạo System
Restore cho hệ thống để có thể quay lại khi có sự cố xảy ra.
Để mở cửa sổ thiết lập Registry Editor, cũng như các phiên
bản Windows trước đây, đơn giản là bạn chỉ cần nhấn tổ hợp phím
Windows+R và nhập regedit vào hộp tìm kiếm rồi nhấn Enter.
Điều hướng tới khóa Windows trong khung bên trái cửa sổ
theo đường dẫn sau: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\
Microsoft\Windows.
Tiếp đến, nhấn chuột phải lên khóa này và chọn New>Key,
đặt tên cho nó là System và nhấn Enter. Tiếp tục nhấn chuột phải
vào khóa System mới tạo và chọn New>DWORD (32-bit) Value, đặt
tên là “DisableAcrylicBackgroundOnLogon”. Sau cùng bạn nhấn đúp
chuột vào DWORD vừa tạo và thay đổi giá trị của nó từ 0 thành 1.
Bây giờ chúng ta không cần khởi động lại máy tính để thay đổi
có hiệu lực, mà chỉ cần nhấn tổ hợp phím Windows+L để khóa máy
tính, bạn sẽ thấy màn hình đăng nhập với hình ảnh nền thể hiện đầy
đủ, không bị mờ nữa.
Để hoàn tác thay đổi này, chỉ cần quay lại DWORD
“DisableAcrylicBackgroundOnLogon” trên và thay đổi giá trí từ 1
thành 0 là xong.
Chỉnh sửa Group Policy đối với phiên bản Windows 10
Pro và Enterprise
Nếu đang sử dụng phiên bản Windows 10 Pro hoặc Enterprise,
cách dễ nhất để tắt hiệu ứng mờ của hình nền là sử dụng Group Policy
Editor. Đây cũng là một công cụ khá mạnh trong Windows, bạn nên
dành thời gian để tìm hiểu những thiết lập trong công cụ này.
Đầu tiên, bạn khởi chạy Group Policy Editor bằng cách nhấn tổ
hợp phím Windows+R, nhập gpedit vào hộp tìm kiếm và nhấn Enter.
Từ thanh bên phải cửa sổ hiển thị, bạn điều hướng theo đường
dẫn Computer Configuration > Administrative Templates > System
> Logon. Trong thanh hiển thị bên phải, hãy nhấp chuột phải vào
mục “Show clear logon background”. Tùy chọn mục Enable và nhấn
OK. Sau cùng khởi động lại máy tính để thay đổi này có hiệu lực.
			
NGỌC ÂN
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Những ứng dụng tối ưu hóa máy tính tốt nhất
dành cho Windows 10 sẵn có trong Microsoft Store
Hiệu suất hoạt động của một chiếc máy tính không chỉ
phụ thuộc vào cấu hình của nó mà còn phụ thuộc rất nhiều
vào cách bạn duy trì máy sau khi mua về. Sau một thời gian
sử dụng, rất có thể máy tính của bạn đã bị nhiễm các phần
mềm độc hại từ việc duyệt mạng, ổ cứng chứa nhiều file rác
vô dụng, bạn không dọn dẹp các file tạm,…tất cả điều này
đều ảnh hưởng tới hoạt động của Windows.
Các ứng dụng tối ưu hóa máy tính sẽ giúp bạn theo dõi
tình trạng của hệ thống cũng như cải thiện phần nào hiệu
suất của nó. Mặc dù trong Windows đã cung cấp một vài
công cụ sẵn có nhưng về chức năng còn hạn chế và không
hiệu quả như những gì bạn muốn. Tuy nhiên, đã có rất nhiều
sản phẩm của bên thứ ba sẵn sàng cho mục đích tối ưu hóa
Windows của bạn, trong đó phải kể đến những phần mềm
sau đây:
1. Total PC Cleaner:

Total PC Cleaner là công cụ dọn dẹp máy tính miễn phí đang
được tải xuống nhiều nhất trên Microsoft Store. Nó giúp bạn giải
phóng khoảng trống cho ổ đĩa, tối ưu hóa bộ nhớ và hệ thống
Windows. Bạn có thể chọn các loại tệp tin tạm thời và xóa chúng,
hay chọn các tệp tin cần khóa và không cần xóa, phần mềm cũng có
khả năng xóa các tệp tin lớn hơn. Nếu như công cụ Disk Cleanup mặc
định của Windows không hoạt động tốt thì đây là lựa chọn thay thế
tốt nhất hiện có trên thị trường.
2. Speed O Meter:
Nếu bạn là một kỹ thuật viên máy tính chắc hẳn phải là người
am hiểu các chức năng, kỹ thuật của một chiếc máy tính như tốc
độ của bộ xử lý, RAM, ROM,.. Khi đó, Speed O Meter chính là một
ứng dụng cần thiết dành cho bạn. Đây là một phần mềm hoàn toàn
miễn phí có khả năng tính toán hiệu suất số học của thiết bị chạy
Windows 10.

3. 360 Total Security:
360 Total Security là một ứng dụng bảo mật rất tốt và hiệu
quả, bên cạnh đó nó cũng giúp tối ưu hóa máy tính của bạn. Phần
mềm này có thể tăng tốc hệ thống và sửa các lỗi cài đặt của router,
chức năng chính là kiểm tra trình duyệt cho việc tải xuống các phần
mềm không xác định và ngăn chặn các phần mềm độc hại xâm nhập
vào hệ thống máy tính của bạn, ngoài ra nó cũng giúp bạn bảo vệ
nghiêm ngặt tường lửa để Windows an toàn và sạch sẽ hơn.

4.
Duplicate
Cleaner Master:
Duplicate Cleaner Master hoạt động cũng giống như ứng dụng
Disk Cleanup nói chung nhưng có phần linh hoạt hơn. Bạn có thể
thêm một thư mục để tùy chọn quét và loại trừ các tệp tin hoặc thư
mục con khỏi các thư mục đã chọn. Các tệp tin này được sắp xếp theo
định dạng hoặc tên. Ngoài công cụ này cũng có khả năng xóa các tệp
tin trùng lặp một cách hiệu quả trong khi vẫn giữ được các tệp tin
gốc. Trường hợp bạn tỏ ra nghi ngờ về bất kỳ tệp tin nào trong máy
tính, bạn có thể sử dụng nút eye để xem trước nội dung của nó.
(Còn nữa)
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Tieáp theo trang 1

Thực hư việc thoát ứng dụng chạy ngầm
ĐỂ TIẾT KIỆM PIN TRÊN SMARTPHONE
rằng qua bài viết này sẽ một phần nào đó thay đổi suy nghĩ của ngầm sẽ tiết kiệm pin vì những ứng dụng này sẽ không được
bạn về vấn đề thoát các ứng dụng đang chạy trên điện thoại.
chạy ngầm trên thiết bị nữa. Đó là những gì mọi người tin
tưởng, và trong nhiều trường hợp, đó là những gì họ đã nói
Tóm lược
với bạn bè, gia đình, hoặc thậm chí tệ hơn, là bởi các nhân
viên của Apple.
Thực tế
Thực tế là khi bạn đóng một ứng dụng bằng cách nhấn
nút Home, nó đó sẽ ngừng sử dụng CPU và bộ nhớ của thiết
bị. Tại thời điểm đó, ứng dụng sẽ xuất hiện trong danh sách
chạy ngầm.
Có những ngoại lệ, mà chúng ta sẽ tìm hiểu về chúng,
nhưng là một khái niệm chung, nhấn nút Home để đóng ứng
dụng, đặt nó trong vùng bị “đình chỉ” hầu như không hao tốn
về pin. Bằng cách giữ một ứng dụng trong bộ nhớ, hệ thống sẽ
làm việc để chắc chắn rằng bạn có thể mở nó lên khi bạn khởi
Với những bạn không quan tâm đến những chi tiết cụ thể,
động ứng dụng đó một lần nữa.
đây là những ý chính:
Khi bạn thoát ngầm một ứng dụng, điều này sẽ làm
- Trừ khi một ứng dụng nào đó bị crash hoặc bị lỗi, bạn
giảm tải bộ nhớ được sử dụng bởi ứng dụng đó, tất nhiên
không nên thoát ngầm một ứng dụng nào cả.
trong đó có một tác động tiêu cực, mặc dù rất nhỏ, đó là pin
- Không giống như những gì mà nhiều người tin, thoát của bạn. Thời gian tiếp theo bạn khởi động ứng dụng này, hệ
ứng dụng ngầm thực sự gây tốn pin.
điều hành sẽ chạy lại các quy trình để tải nó trở lại trong bộ
- Apple đang cho phát triển các công cụ thích hợp để các nhớ, và tất nhiên, CPU sẽ làm việc nhiều hơn khiến cho pin
ứng dụng của họ làm việc hiệu quả hơn khi chạy ngầm.
của máy sụt giảm.
- Người dùng nên tin tưởng hệ thống quản lý của iOS sẽ
làm tốt công việc của mình với các ứng dụng chạy ngầm.
Bây giờ, nếu bạn muốn hiểu rõ và chi tiết hơn, đọc lời giải
thích cụ thể bên dưới đây.
Thuật ngữ: Đóng và ép buộc đóng
Để dễ dàng hơn trong bài viết này, bạn cần phải hiểu rõ về
vài thuật ngữ cơ bản như: Đóng và ép buộc đóng (thoát ngầm).
- Đóng một ứng dụng được thực hiện bằng cách nhấn nút
Home.
- Ép buộc đóng một ứng dụng yêu cầu người dùng phải
nhấn nút home 2 lần, sau đó vuốt thẻ ứng dụng đó lên trên
trong màn hình đa nhiệm.
Trong suy nghĩ
Trong suy nghĩ của nhiều người, thoát ứng dụng chạy
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Việc nhấn nút Home để để đưa một ứng dụng nào đó vào
danh sách chạy ngầm sẽ không làm cho CPU hoạt động nhiều
mặc dù nó vẫn còn trong bộ nhớ, điều này hầu như không ảnh
hưởng đến pin.
Ví dụ thực tế
Nếu cách diễn giải ở trên gây khó hiểu đối với bạn thì mình
sẽ lấy một ví dụ trong thực tế để giúp bạn dễ hiểu hơn.
Hãy tưởng tượng bạn đang xem TV và bạn khát nước. Bạn
đi vào nhà bếp và lấy một cái ly (cốc), đổ nước vào đó và uống
đi một nửa. Sau đó bạn đổ nửa còn lại kia vào bồn rửa bát và
quay lại xem TV.
Năm phút sau, bạn thấy khát nước lại. Bạn quay lại bếp,
lấy cái ly lần nữa và đổ nước vào, uống một nữa và tiếp tục đổ
nữa kia vào bồn rửa.
Nó thực sự điên rồ phải không nào? Tại sao bạn phải đổ
nước đi khi mà rất có khả năng là bạn sẽ khát một lần nữa trong
tương lai gần? Tại sao bạn không để lại một nửa ly nước kia trên
bàn và uống nó khi cần thiết thay vì làm đầy nó một lần nữa?
Bạn đang lãng phí nguồn lực và đó chính xác là những gì
bạn đang làm khi bạn ép buộc thoát một ứng dụng. Bạn đang
lãng phí pin bằng cách loại bỏ các ứng dụng ra khỏi bộ nhớ và
tải nó trở lại một khi bạn khởi động lại ứng dụng.
Làm thế nào mà iOS xử lý mọi thứ khi bạn đóng ứng
dụng
Quan niệm sai lầm về đa nhiệm iOS, Fraser Spears giải
thích rằng các ứng dụng có thể ở một trong năm trạng thái
như sau:
Không chạy (Not running): Ứng dụng chưa được mở lên.
Nó không nằm trong bộ nhớ. Nó không sử dụng pin của thiết bị.
Không hoạt động (Inactive): Ứng dụng được mở nhưng
không được sử dụng (ví dụ như người dùng khóa máy lại nhưng
ứng dụng vẫn đang hoạt động). Nó nằm trong bộ nhớ, nhưng
không sử dụng CPU hoặc pin.
Hoạt động (Active): Ứng dụng được mở và sử dụng. Nó sử
dụng CPU và nằm trong bộ nhớ. Nó sử dụng pin.
Chạy ngầm (Background): Các ứng dụng được mở nhưng
không xuất hiện trên màn hình. Nó sử dụng CPU và nằm trong
bộ nhớ. Nó sử dụng pin.
Bị treo (Suspended): Ứng dụng không còn xuất hiện trên
màn hình và không còn hoạt động. Nó không sử dụng CPU
nhưng nó nằm trong bộ nhớ. Nó không sử dụng pin.

Tri thöùc & ÖÙng duïng

Từ lúc ứng dụng chạy ngầm cho đến bị treo
Nếu bạn đang sử dụng một ứng dụng, nó được coi là
hoạt động, sử dụng CPU và bộ nhớ. Ngay sau khi bạn nhấn
nút Home, ứng dụng được chuyển đến danh sách chạy ngầm,
nơi mà nó sẽ ở lại trong một thời gian rất ngắn (vài giây)
trước khi bị treo. Trong vòng vài giây sau khi bạn nhấn nút
Home, ứng dụng sẽ bị treo, không còn sử dụng CPU nhưng nó
vẫn còn nằm trong bộ nhớ, do đó nó có thể tiếp tục được mở
lên một cách nhanh chóng khi bạn khởi động ứng Từ bị treo
cho đến không chạy
Nếu bạn đang chạy nhiều game trong bộ nhớ và ví dụ như
thiết bị của bạn đang cần bộ nhớ, hệ thống sẽ tìm và làm cho
một ứng dụng nào đó bị treo để tạo thêm không gian cho ứng
dụng chạy nền khác. iOS sẽ đặt ứng dụng bị treo đó vào trạng
thái “không chạy” và sau đó nó sẽ được loại bỏ hoàn toàn khỏi
bộ nhớ. Hiểu đơn giản là iOS sẽ tự động ép buộc một ứng dụng
nào đó ngừng chạy thay cho bạn để giải phóng bộ nhớ cho các
ứng dụng khác.
Trường hợp ngoại lệ
Đây là phần sẽ nói đến những trường hợp ngoại lệ được
phép “phá vỡ” các quy tắc mà mình đã nói ở trên. Trong thư viện
phát triển của hãng, Apple đã đưa ra chi tiết về những loại ứng
dụng, mà mình sẽ tổng hợp nhanh dưới đây.
Ứng dụng cần thêm thời gian chạy ngầm trước khi kết
thúc nhiệm vụ: đây là những ứng dụng mà bạn đã đóng từ
trước nhưng nó cần thêm thời gian để hoàn thành nhiệm vụ
9
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của mình khi ứng dụng được đóng lại. Ví dụ: Nếu bạn đang sử
dụng một ứng dụng email của bên thứ ba để gửi một tập tin
rất lớn, bạn có thể nhấn “Gửi” và đóng ứng dụng lại. Ứng dụng
này có thể yêu cầu thời gian ở trong nền lâu hơn để nó hoàn
thành nhiệm vụ. Một khi nhiệm vụ được thực hiện, ứng dụng
sẽ bị treo.
Ứng dụng cần phải tải nội dung trong nền: Đây là những
ứng dụng mà ngay cả khi bạn đóng chúng thì việc tải về vẫn
có thể diễn ra, nó cần một khoảng thời gian trong nền để tải
xong mục bạn yêu cầu trước khi nó bị treo. Một ví dụ đó là
ứng dụng Podcast đang tải một tập phim mới. Bạn có thể bắt
đầu tải về, đóng ứng dụng, nhưng việc tải về sẽ vẫn tiếp tục
trong nền.
Ứng dụng cần phải thực hiện các nhiệm vụ lâu dài: Đây
là những ứng dụng phải được phép chạy trong nền để thực
hiện các loại nhiệm vụ cụ thể, chẳng hạn như phát nội dung
âm thanh (ứng dụng nghe nhạc), ghi âm, theo dõi các vị trí
(ứng dụng bản đồ), hỗ trợ Voice over Internet Protocol (chẳng
hạn như Skype), xử lý nội dung mới thường xuyên (ứng dụng
kiểu tin tức), và nhận được cập nhật thường xuyên từ các phụ
kiện bên ngoài (một ứng dụng liên kết với một màn hình nhịp
tim vật lý).
Một lần nữa, người dùng phải tin tưởng rằng hệ thống iOS
sẽ sẽ quản lý một cách hiệu quả các ứng dụng này.
Làm mới ứng dụng trong nền
Với tất cả những gì đã nói trên, một số bạn có thể tự hỏi
điều gì sẽ xảy ra với ứng dụng khi tính năng “Làm mới ứng dụng
trong nền” (Background App Refresh) được kích hoạt . Không
thể tìm thấy nhiều chi tiết kỹ thuật về tính năng này, trừ các tài
liệu từ trang hỗ trợ của Apple dưới đây:
Sau khi bạn chuyển sang một ứng dụng khác, một số ứng
dụng sẽ vẫn chạy trong một khoảng thời gian ngắn trước khi
chúng được đưa vào chế độ treo. Ứng dụng đang trong chế độ
treo sẽ không chủ động trong việc sử dụng, mở, hoặc chiếm tài
nguyên hệ thống. Với “Làm mới ứng dụng trong nền”, ứng dụng
bị treo vẫn có thể kiểm tra các bản cập nhật và nội dung mới.
Và đây là tài liệu trước đó về vấn đề này (sau này đã được
Apple sửa đổi như trên):
Một số ứng dụng có thể tiếp tục chạy trong nền. Bạn có
thể cho phép các ứng dụng này làm mới thông tin bằng cách
bật tính năng “Làm mới ứng dụng trong nền”. Cài đặt này cho
10
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phép ứng dụng kiểm tra các nội dung và tải về những bản cập
nhật mới, hoặc tải nội dung cập nhật trong nền khi nó nhận
được thông báo đẩy.
Để tiết kiệm pin, các ứng dụng đang chạy trong tính năng
này sẽ hoạt động vào những thời điểm nhất định, như khi thiết
bị của bạn được kết nối với Wi-Fi, cắm vào một nguồn điện,
hoặc dựa trên thói quen sử dụng ứng dụng đó của bạn. Nó cũng
được “làm mới” khi thiết bị thường không hoạt động, như vào
ban đêm, để giúp giữ cho các ứng dụng tự làm mới khi bạn
không sử dụng máy. Ứng dụng cũng có thể lên lịch để “làm mới
trong nền” dựa trên vị trí của bạn.
Dựa trên phiên bản trước đó của các tài liệu hỗ trợ, và cũng
dựa trên ý nghĩa thông thường, điều này là “an toàn” để giả
định rằng iOS đủ thông minh về cách thức mà nó làm mới các
ứng dụng chạy nền và nó sẽ không thiếu thận trọng khi cập
nhật các ứng dụng đó trong cả ngày dài. Ví dụ, nó sẽ không liên
tục làm mới news feed Facebook của bạn trong nền trong suốt
cả ngày.
Nếu bạn quan tâm về vấn đề pin, cách tốt nhất là tắt tính
năng chạy nền này với những ứng dụng mà bạn không sử dụng
hoặc không quan tâm trong Cài đặt – Cài đặt chung – Làm mới
ứng dụng trong nền (Settings > General > Background App
Refresh). Cá nhân tôi đã tắt hầu hết khoảng 80% các ứng trên
máy, chỉ bật nó với ứng dụng mình thật sự cần làm mới như
Mail hay Twitter.
Vậy khi nào bạn nên thoát các ứng dụng chạy ngầm?
Về lý thuyết, bạn không bao giờ nên thoát các ứng dụng
chạy ngầm. Trong thực tế, ý kiến này là hơi chủ quan bởi vì có
những lúc bạn phải ép buộc thoát một ứng dụng, chẳng hạn
như khi nó hoạt động không đúng, hoặc nếu nó bị crash. Ví
dụ: Tôi luôn thoát ngầm ứng dụng Messenger và Skype, bởi vì
mình tin rằng nó là thủ phạm gây tốn pin nhất. Tất nhiên trong
trường hợp này, bạn chỉ nên thoát các ứng nào thật sự cần mà
thôi. Đối với những thứ khác, bạn nên để cho iOS xử lý bởi vì đó
là công việc của nó. Còn bạn chỉ việc sử dụng máy.
Ý kiến của bạn sau khi đọc bài viết này thế nào? Có phải
là từ nay bạn sẽ thay đổi thói quen thoát ứng dụng ngầm một
cách thường xuyên như trước không? Đừng quên chia sẻ nó
với bạn bè, những người trong gia đình đang sử dụng iPhone,
iPad bài viết này, để họ có cái nhìn khách quan hơn về vấn đề
này nhé.
Lưu Quốc Cường (Theo idownloadblog)
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Điện thoại CM1-Aqua kích cỡ thẻ ATM
với nhiều tính năng vui nhộn

CM1 Aqua là chiếc điện thoại có kích cỡ chỉ bằng một chiếc
thẻ ATM hoặc một chiếc SIM điện thoại, có khả năng chống
nước chuẩn IXP8, đi kèm cùng rất nhiều phụ kiện thú vị khác.
Đồng thời chúng ta có thể chép nhạc MP3 vào bộ nhớ trong 4GB
để nghe nhạc bằng loa ngoài, đi kèm mic kiêm cáp chuyển từ
microUSB qua 3.5mm và đặc biệt là có thể kết nối bluetooth với
điện thoại khác, dùng như một tai nghe nhận cuộc gọi.
Đúng như trên gọi là Card Phone, CM1 có kích thước
chỉ bằng một chiếc SIM card điện thoại hoặc thẻ ATM thông
thường. Độ dày vào khoảng 0,6 cm và nặng chỉ có 38 gram. Do
đó có thể bỏ vào túi một cách dễ dàng và không quá nặng nề.
Phần vỏ máy bằng nhựa trong suốt, cho phép ta nhìn thấu vào
các chi tiết, kể cả bo mạch bên trong. Máy được bố trí các phím
bấm gợi nhớ lại những mẫu điện thoại Nokia phím cứng huyền
thoại. Các phím nhìn chung khá dễ bấm. Tuy nhiên khu vực
phím đều hướng không được làm đồng nhất nhau nên có phần
hơi khó làm quen một chút. Ở 2 cạnh trên là 2 phím OK và Back.
Máy sử dụng màn hình OLED có độ sáng khá cao, tương đối dễ
nhìn. Tuy nhiên, kích cỡ màn hình hơi bé nên có lẽ các nội dung
hiển thị bên trong cũng khá là nhỏ. Ở cạnh bên dưới chúng ta có
cổng microUSB để sạc điện thoại hoặc kết nối với máy tính chép
MP3 vào bộ nhớ trong 4GB của máy. Ở mặt sau thì phần nắp
lưng được bắt vào khung máy bởi 4 con ốc. Cạnh hông là nơi

gắn thẻ SIM vào và máy sử dụng chuẩn SIM kích thước
thông thường. Do đó đi kèm phụ kiện chúng ta có một
loạt các khay SIM nếu bạn nào lỡ cắt rồi cũng có thể lắp
vào được. Khi muốn tháo SIM ra thì có thể dùng một vật
dài nhọn hoặc chiếc kẹp giấy đi kèm để luồn vào một lỗ
nhỏ ở mặt lưng và đẩy SIM ra. Về thời lượng pin thì chúng
ta được cho biết là máy có thể nghe gọi liên tục trong 3
giờ sau khi sạc đầy pin. Điểm đáng chú ý nhất của chiếc
máy này chính là khả năng chống nước đạt chuẩn IPX8,
cho phép nó có thể ngâm dưới nước khoảng 2 giờ liên
tục. Tuy nhiên hãng cảnh báo là đó chỉ là nước thường,
không hỗ trợ nước muối hoặc nhiệt độ cao.
Như đã đề cập lúc đầu thì đi kèm với máy chúng ta
có rất nhiều phụ kiện. Đầu tiên là một sợi dây đeo để lắp
vào góc trái bên dưới của máy. Tiếp theo là chiếc case có
một lớp mút xốp dày ở mặt lưng và khi thả vào nước thì
nó sẽ giúp cho điện thoại nổi lên trên. Do đó bạn nào mà muốn
vừa đi bơi hoặc tắm bồn vừa nghe nhạc thì có thể dùng chiếc
case này. Cuối cùng là chiếc túi bằng cao su cho máy, ở phần
bên dưới sẽ có một móc treo, cho phép chúng ta móc sợi dây
thun khá nhiều màu sắc đi kèm theo vào, sau đó móc vào tay,
hoặc treo đâu đó trên ba lô theo sở thích. Về chức năng bên
trong thì ngoài khả năng nghe gọi nhắn tin, chúng ta còn có
thể dùng máy để ghi âm, nghe radio, nghe nhạc MP3 bằng loa
ngoài. Cảm giác khi nghe thử thì loa không to lắm. Nếu muốn
nghe bằng tai nghe thì có thể sử dụng thêm phụ kiện mic đi
kèm, lắp vào cổng 3.5 mm của máy để phát nhạc. Đồng thời,
máy còn có một chức năng khác khá thú vị là dùng như một
chiếc loa thoại khi kết nối bluetooth với các chiếc điện thoại
khác. Giả sử nếu bạn có iPhone thì có thể pair chiếc CM1 này với
nó, rồi dùng để nghe và nhận cuộc gọi luôn. Có lẽ tính năng này
khá thích hợp khi nghe điện thoại ngoài đường vì khi đó, khả
năng bị giật cũng giảm đi đáng kể.
Với mức giá 75 USD bạn có thể đặt mua qua trang Amazon ,
chiếc điện thoại được là thiết kế ở Singaporevới mức độ hoàn thiện
trung bình, cũng khá vui vẻ và thú vị với hàng loạt chức năng của
nó. Bạn có thể khám phá hấp lực của chiếc điện thoại độc đáo này
qua đoạn clip tại địa chỉ rút gọn: http://bit.ly/1S5H0aO
Tansy Nguyễn
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Khắc phục thời lượng Pin trên iPhone
(tiếp theo và hết)

quá trình nạp dữ liệu mới sẽ tạm thời
bị ngừng lại để giúp tiết kiệm pin.
Nếu ngay cả chế độ nguồn điện
thấp là chưa đủ với bạn, dưới đây là
một số lời khuyên dành cho bạn:
- Giảm độ sáng màn hình.
- Thiết lập “Tự động khóa” thành
1 phút.
- Sử dụng tai nghe thay cho loa
ngoài nếu bạn cần phải nghe nhạc.
- Ẩn ứng dụng đồng hồ trong
một thư mục. (Tiết kiệm GPU cho
chuyển động của những cây kim trong
đồng hồ).
Liên hệ với Apple hoặc trung tâm
bảo hành
Nếu những cách trên không giúp
Ốp lưng sạc pin và sạc dự phòng
pin của bạn hoạt động ổn định lại thì cách cuối cùng bạn nên
Nếu bạn cần phải đi ra ngoài một thời gian khá lâu và viên thử đó là liên hệ với Apple hoặc trung tâm bảo hành.
pin của bạn không cho phép, một lựa chọn hợp lý nhất đó là sử
dụng một viên pin bên ngoài. Hiện nay có rất nhiều các loại ốp
lưng được tích hợp luôn một viên pin để bạn sạc cho thiết bị
của mình bất cứ lúc nào, ví dụ như chiếc Smart Battery Case do
chính Apple sản xuất như hình trên. Mặc dù nhìn khi đeo chiếc
ốp này nhìn máy trông dày lên và xấu đi khá nhiều.
Nếu bạn sở hữu nhiều hơn 1 thiết bị thì cách sử dụng case
không khả quan, khi đó bạn cần một viên pin dự phòng. Hiện
nay, các loại pin dự phòng có rất nhiều mẫu mã để bạn lựa
chọn, có loại có đến 2-3 cổng USB để sạc cho nhiều thiết bị
Với những thiết bị xách tay, các bạn có thể liên hệ với
cùng lúc. Nhưng lưu ý với các bạn là nên mua của những hãng Apple qua số điện thoại 1800 1127 (từ 9h sáng đến 18h
có tên tuổi, tránh mua những viên pin không rõ nguồn gốc vì chiều, thứ hai đến thứ sáu), sẽ có nhân viên nói tiếng Việt hỗ
nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao.
trợ bạn vấn đề và đưa ra hướng giải quyết. Hoặc nếu bạn giỏi
Chế độ nguồn điện thấp
tiếng Anh thì có thể chat với Apple Support thông qua trang
Nếu pin của bạn bình thường nhưng bạn vẫn muốn kéo chủ Apple.
dài thời gian sử dụng nó thì có thể dùng chế độ Nguồn điện
Còn đối với những thiết bị chính hãng, thì bạn có thể
thấp trên iPhone.
mang đến cửa hàng ủy quyền để nhân viên có thể giúp bạn.
Khi chế độ này được bật, biểu tượng pin bên góc phải
Quốc Cường (Tổng hợp)
màn hình sẽ chuyển sang màu vàng, tất cả các thông báo và
12
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Cây vối có tên khoa học là Cleistocalyx operculatus, thuộc
họ Sim (Myrtaceae), là loại cây mọc nhiều ở nhiệt đới. Cây vối
thường cao chừng 5 – 6 m, cuống lá dài 1- 1,5 cm. Phiến lá cây
vối dai, cứng. Hoa vối gần như không cuống, màu lục nhạt, trắng.
Quả vối hình trứng, đường kính 7 – 12 mm, có dịch. Lá, cành non
và nụ vối đều có mùi thơm dễ chịu đặc biệt của vối. Tất cả các bộ
phận của cây vối: lá, hoa, nụ, rễ… đều có thể dùng làm thuốc.
Một số công dụng thông thường:
Lá vối được coi là cứu tinh với những người bị bệnh gout –
“bệnh của nhà giàu”. Lá và nụ vối có công dụng giúp tiêu hóa thức

ăn, nhất là thức ăn có nhiều dầu mỡ, giảm béo, lợi tiểu tiêu độc.
Bệnh nhân gout là do ăn uống nhiều chất béo ngọt, ứ đọng nhiều
chất uric; mặt khác do hệ thống tiêu hóa và thận bài tiết đào thải
không tốt dẫn đến Uric ứ đọng ở các khớp gây nên tình trạng
sưng, nóng, đỏ, đau khớp.
Trong lá vối, nụ vối có tanin, một số chất khoáng, Vitamin
và có khoảng 4% tinh dầu với mùi thơm dễ chịu, một số chất
kháng sinh có khả năng diệt được nhiều loại vi khuẩn gây bệnh
như Streptococcus, Staphylococcus, vi khuẩn bạch hầu, phế cầu,
Salmonella, Bacillus subtilis…Lá vối tươi hay khô sắc đặc được
coi là một thuốc sát khuẩn dùng chữa nhiều bệnh ngoài da như
ghẻ lở, mụn nhọt. Trong thực tế, nhân dân ta thường lấy lá vối để
tươi vò nát, nấu với nước sôi lấy nước đặc gội đầu chữa chốc lở rất
hiệu nghiệm.
Các hợp chất Flavonoid trong nụ vối rất hiệu quả trong việc
hỗ trợ phòng và điều trị bệnh nhân tiểu đường. Người bệnh tiểu
đường nếu uống thường xuyên chè nụ vối sẽ giúp ổn định đường
huyết, giảm mỡ máu, chống ôxy hóa tế bào, bảo vệ tổn thương tế
bào beta tuyến tụy, phòng ngừa đục thủy tinh thể ở người bệnh
tiểu đường và giúp tăng chuyển hóa cơ bản.
Vũ Thanh Minh – Tổng hợp từ nhiều nguồn

Các trang web hỗ trợ tải video trên Youtube

9. Website Converto.io:
- https://www.converto.io/
Trước hết Converto là dịch vụ cho phép tải video Youtube
dưới định dạng mp3 hoặc video, nhưng dịch vụ còn hỗ trợ bạn
tùy chỉnh chất lượng video, cắt âm thanh, với đoạn âm thanh
tùy chọn. Chọn định dạng muốn tải và nhấn biểu tượng bánh
răng cưa.
Bạn lựa chọn đoạn âm thanh muốn cắt rồi nhấn nút Save
để lưu lại đoạn âm thanh đó, nhấn Convert để tiến hành chuyển
đổi rồi nhấn Click here để tải về.
10. YooDownload online:

- https://yoodownload.com/
YooDownload cung cấp tới định dạng mp4, mp3, 3pg,
webm để tải video về máy tính, kèm theo các chất lượng video
khác nhau. Sau khi nhập URL video vào giao diện, chúng ta sẽ
được chuyển ngay sang trang tải video, rất đơn giản.
11. Website 2Conv.com:
- https://2conv.com/
2Conv cũng sẽ convert video Youtube sang định dạng
mp3, mp4, mp4 HD, avi hoặc avi HD. Quá trình chuyển đổi sẽ
phụ thuộc vào định dạng mà bạn sử dụng cũng như chất lượng
video mà người dùng sử dụng.
Lưu Thừa (Tổng hợp)
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UNG THƯ GAN

nguyên nhân tử vong liên quan đến ung thư trên toàn thế
giới.
Ung thư gan là một căn bệnh do các tế bào gan gia tăng
đột biến không còn kiểm soát được nữa. Tế bào ung thư gan có
thể theo đường máu và bạch huyết, lan tràn qua những bộ phận
khác của cơ thể, được gọi là di căn hay (ung thư gan thứ phát)
Ung thư gan nguyên phát có 3 loại chính:
- Ung thư biểu mô tế bào gan (Hepatocellular carcinoma):
Đây cũng là loại ung thư gan nguyên phát phổ biến nhất. Các
loại ung thư gan khác hiếm gặp hơn là Ung thư đường mật
(Cholangiocarcinoma) và U máu ác tính (Angiosarcoma hoặc
hemangiosarcoma).
II) Các loại ung thư gan được chia làm 2 loại chính:
Nguyên phát và thứ phát.
1) Ung thư gan nguyên phát: Khởi đầu từ các tế bào gan
cũng là loại hay gặp nhất
2) Ung thư gan thứ phát (di căn): Ung thư đầu tiên từ các
cơ quan khác như: Vú, dạ dày, ruột, già, thận, đã lan đến gan .
III) Nguyên nhân gì đã gây ra ung thư gan nguyên
phát:
1) Nhiễm siêu vi B, C mạn tính không biết do không được
phát hiện sớm hoặc điều trị không tích cực, không theo dõi sát
như khi thây men gan mới vừa giảm cứ tưởng là khỏi bệnh.
2) Nghiện rượu mãn tính: Qua nhiều năm, một khi đã có xơ
gan rồi, dù bệnh nhân có bỏ rượu những năm sau vẫn diễn tiến
đến ung thư gan.
3) Dùng thực phẩm nhiễm dộc tố Aflatoxine có trong đậu
phọng, gạo mốc, lúa mì bị mốc.
IV) Triệu chứng ung thư gan nguyên phát: Bệnh nhân
có thể không thấy có một triệu chứng gì chuyên biệt trong giai
đoạn sớm của bệnh. Dù bệnh đã phát triển, các triệu chứng đầu
tiên vẫn có thể là khá mơ hồ và không đặc hiệu. Ví dụ: Người
bệnh cảm thấy luôn không khỏe, cảm giác ốm (buồn nôn), chán
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ăn, sụt cân và mệt mỏi. Khi ung thư phát triển hơn nữa, các triệu
chứng sẽ dẫn cụ thể hơn mà cũng có thể phát triển, bao gồm: 1)
Thấy bụng bên phải có khối sưng lên, hay có đau ở vùng gan;
2) Vàng (vàng da): Lúc đầu thấy tròng trắng hơi vàng, tiểu sậm
màu dần; 3) Chứng ngứa dai dẳng; 4) Bụng chướng to có thể
là do bản thân bệnh ung thư phát triển, cũng có thể là do cổ
trướng.
V) Những thử nghiệm nào phát hiện để sớm ung thư
gan nguyên phát:
1) Siêu âm vùng bụng: Có thể nói đây là xét nghiệm đơn
giản rẻ tiền phát hiện sớm các khối u trong gan mà khi bác sĩ
khám lâm sàng chưa phát hiện ra bệnh gì.
2) Thử máu tìm đánh dấu khối u trong máu: Đó là tìm chất
alphafoetoproteine hay gọi tắt là AFP nhưng chất này vẫn không
đặc hiệu vì có thể tăng trong viêm gan hay xơ gan hay không tăng
khi người bệnh đã có ung thư gan thật sự (qua việc sinh thiết).
3) Chụp cắt lớp vi tính (CT): Nhằm định vị trí khối u ở gan
bằng cách cắt từng lớp.
4) Cộng hưởng từ (MRI): Nhằm bổ sung cho CT cho biết vị
trí khối u chính xác, đã tỏ ra ít độc hại hơn.
5) Sinh thiết khối u gan bằng nhiều cách: Dùng kim hút
dịch, dùng loại kim to hơn, sinh thiết qua nội soi chính xác để có
dược mẫu u gan để phân tích giải phẩu bệnh lý chính xác.
VI) Phương pháp điều trị ung thư gan: Tùy chọn và
khuyến nghị điều trị ung thư gan phụ thuộc vào nhiều yếu tố:
Ung thư kích thước đến bao nhiêu cm?; Ung thư đã lan rộng
chưa?; Xác định sức khỏe tổng thể bệnh nhân; Các thiệt hại
những khu vực chưa bị ung thư.
1) Phương pháp loại bỏ khối u: Được đề nghị khi khối u đã
được tìm thấy ở giai đoạn đầu. Nhiều bác sĩ sẽ không sử dụng các
phương pháp điều trị này nếu khối u lớn hơn 5 cm.
a) Phẫu thuật loại bỏ các khối u và một số mô lành xung
quanh trong khi hoạt động. thành công nhất, đặc biệt đối với
những bệnh nhân có khối u nhỏ hơn 5 cm.
b) Cắt một phần gan (Hepatectomy): Khi một phần của
gan được loại bỏ, phẫu thuật được gọi là một hepatectomy. Một
hepatectomy có thể được thực hiện chỉ khi các bệnh ung thư chỉ
lưu trú trong một phần của gan và phần gan còn lại vẫn đang
làm việc tốt. Một hepatectomy có thể coi như không được tốt
nếu bệnh nhân đã tiến triển xơ gan, ngay cả khi khối u nhỏ.
c) Ghép gan: Đôi khi chỉ dùng khi ung thư đã không lan ra
ngoài gan, tuy nhiên số lượng người cho, tặng rất hạn chế, do
đó việc cấy ghép không phải là luôn luôn là một lựa chọn tối ưu.
Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được theo dõi chặt chẽ các dấu
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hiệu mà cơ thể có thể bị từ chối gan mới. Bệnh nhân phải dùng
thuốc để ngăn chặn sự thải ghép rất lâu dài tốn kém.
d) Phá hủy khối u tại chỗ là giải pháp có thể chọn khi: Số
lượng khối u không quá 3, kích thước u không quá 4cm và khối u
dễ dàng tiếp cận bằng siêu âm; Tình trạng toàn thân cho phép,
không có di căn xa hoặc bệnh lý khác đi kèm.
Với phương pháp này, bác sĩ sẽ xác định vị trí các khối u
bằng siêu âm, tiêm thuốc tê vào dưới da vị trí chọc kim, sau đó
xuyên một cây kim đặc biệt vào khối u rồi truyền sóng cao tần
hay vi sóng hoặc tiêm chất đông lạnh, tiêm cồn hay chất đồng vị
phóng xạ Yttrium (Y-90) qua kim vào khối u để phá hủy.
Sau thủ thuật, bác sĩ có thể yêu cầu bệnh nhân chụp lại
CT scan để xác định đã phá hủy hoàn toàn các khối u trong gan
hay chưa, nếu cần thì có thể làm thủ thuật bổ sung. Với phương
pháp này, bệnh nhân có thể chỉ thấy đau ít, hồi phục trong ngày
và xuất viện sau 1-2 ngày
- Radiofrequency ablation (RFA) và liệu pháp vi sóng đều sử
dụng nhiệt để tiêu diệt các tế bào ung thư.
- Tiêm chất đông lạnh (cryotherapy), tiêm cồn (PEI) hay
chất đồng vị phóng xạ vào khối u
- Cắt nguồn máu nuôi khối u phối hợp với diệt tế bào ung
thư bằng hóa chất hay chất phóng xạ (TACE hay TOCE).
e) Xạ trị, hóa trị có điều trị được ung thư gan hay không? Xạ
trị ít có hiệu quả trong điều trị ung thư gan và dễ gây tổn thương
mô gan lành xung quanh khối u. Hóa trị toàn thân (truyền hóa
chất qua đường tĩnh mạch) ít có giá trị và chỉ áp dụng cho các
trường hợp ung thư gan nào đã quá chỉ định điều trị .
Nếu bác sĩ cảm thấy ung thư không thể được loại bỏ bằng
một trong những phương pháp điều trị được liệt kê ở trên, người
đó có thể giới thiệu một trong các tùy chọn sau đây nhằm thu
nhỏ khối u và làm khối u phát triển chậm. Trong khi các phương
pháp điều trị này rất có thể không loại trừ hắn ung thư, nhưng
chúng đã được chứng minh là cải thiện thời gian sống còn.
f) Hóa trị thuyên tắc (Chemoembolization): Đây là một loại
điều trị hóa trị liệu tương tự như truyền động mạch gan. Trong
thủ thuật này, thuốc được tiêm vào động mạch gan và dòng chảy
của máu qua động mạch bị chặn trong một thời gian ngắn để
điều trị hoá chất nằm trong khối u.
g) Xạ trị thuyên tắc (Radioembolization): Tương tự như
phương pháp chemoembolization. Các bác sĩ đã áp dụng phương
pháp tắc mạch phóng xạ, bằng cách bơm hạt vi cầu được gắn
đồng vị phóng xạ Ytrium (Y-90) có kích thước 20-40 micromet
trực tiếp vào các nhánh động mạch nuôi khối u.
VII) Ung thư gan thứ phát (di căn):
Các tế bào ung thư được tìm thấy trong một khối u di căn
gan không phải là tế bào gan thật. Nó là những tế bào từ một
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phần khác của cơ thể, nơi ung thư chính đã bắt đầu (Ví dụ: Các tế
bào vú, ruột già, phổi hoặc ung thư thận, da). Một trong những
nguồn phổ biến nhất của ung thư gan di căn từ ung thư đại
tràng và trực tràng. Khoảng 140.000 người ở Hoa Kỳ được chẩn
đoán mắc bệnh ung thư đại tràng mỗi năm và khoảng 1/2 bệnh
nhân này sẽ bị di căn (khối u trong gan).
Điều trị ung thư gan thứ phát có thể bao gồm phẫu thuật
cắt một phần gan (hepatectomy) hoặc liệu pháp đặc biệt nhằm
thu nhỏ khối u gan như: Đốt bằng sóng cao tần, thuyên tắc động
mạch (chemoembolization), xạ trị nội bộ chọn lọc.
Đối với hầu hết bệnh nhân không thể điều trị có hiệu quả
vì cả hai thùy gan đều có di căn nên phẫu thuật cắt bỏ là không
thể. Lúc đó có thể được điều trị bằng cách hepatectomy một
phần. Trong trường hợp chọn lọc, hóa trị có thể được đưa vào
một cách hệ thống hoặc thông qua động mạch gan. Những con
số dưới đây đến từ Viện Ung thư Quốc gia Hoa kỳ giám sát, dịch
tễ học và kết quả cuối cùng được dựa trên những bệnh nhân
được chẩn đoán bị ung thư gan (loại tế bào gan).
- Khi ung thư gần nghĩa là vẫn còn giới hạn trong gan, sẽ
dễ dàng điều trị hơn so với những người khác, tỷ lệ sống 5 năm
là 28%.
- Vùng ung thư xa là ung thư đã phát triển đến các cơ quan
lân cận hoặc đã lan đến các hạch gần đó, lúc này tỷ lệ sống còn
chỉ còn rất thấp khoảng 2%.
Đối với tất cả các giai đoạn ung thư gan kết hợp, 5 năm tỷ
lệ sống tương đối từ ung thư gan là khoảng 15%. Một phần lý do
cho tỷ lệ sống thấp này là hầu hết bệnh nhân ung thư gan cũng có
thêm cả xơ gan, mà chính bản thân nó cũng có thể gây tử vong.
Nhìn chung, tỷ lệ sống cao hơn cho những người có thể đã
bị phẫu thuật để loại bỏ bệnh ung thư của họ, bất kể giai đoạn.
chung sống 5 năm của họ là hơn 50%. Đối với những người bị
ung thư ở giai đoạn sớm gan người được cấy ghép gan, tỷ lệ
sống 5 năm là trong khoảng 60% đến 70%.
Bs Dương minh Hoàng (ECFMG)
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9 tiện ích “hộ thể” miễn phí cho Windows 10
1. File History: Sao lưu dữ liệu
File History là một tiện ích có chức năng sao lưu dữ liệu được
“đóng quân” sẵn trong hệ điều hành Windows 10. File History sẽ
snapshot những tập tin của người dùng theo từng phiên bản khác
nhau. Ngoài ra, tiện ích này có thể lưu dữ liệu vào một ổ đĩa gắn
ngoài và có thể sử dụng khôi phục máy tính lại mỗi khi cần.
Để cài đặt File History, bạn cần có một ổ đĩa cứng khác kết nối
với máy tính. Tiếp theo, nhấn vào nút Start sau đó lần lượt chọn
Settings -> Update & Security -> Backup. Nếu mục Back up using
History File chưa được chọn, hãy nhấn vào nút đánh dấu Add a drive
và chỉ định ổ đĩa mà bạn muốn sử dụng. Khi chạy lần đầu tiên, bạn
sẽ nhìn thấy thanh trượt Automatically back up my files hiển thị trên
màn hình.
Hệ thống sẽ tự động sao lưu tất cả các tập tin trong thư mục User.
Bạn có thể nhấn vào tùy chọn More Options để thêm các thư mục. Để
phục hồi một phiên bản dữ liệu cũ, mở trình File Explorer, nhấn chuột
phải vào một tập tin và chọn Properties -> Previous Versions.

2. Windows Defender: Diệt virus bảo vệ hệ thống
Windows Defender được tích hợp sẵn trong hệ thống của
Microsoft, giúp bạn diệt virus một cách miễn phí. Với thiết kế khá
đơn giản, yêu cầu cấu hình thấp và danh sách virus không ngừng
được cập nhật, Windows Defender là một lựa chọn khá hiệu quả.
Mặc định, Windows Defender được kích hoạt ngay từ khi vừa cài
đặt Windows 10 xong. Tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó mà Defender
không chạy ngay lập tức thì trong hộp tìm kiếm Cortana bạn có thể
nhập vào cụm từ Defender rồi nhấn Enter để chạy tiện ích.
Sau khi khởi chạy Windows Defender, bạn có thể chọn các tùy
chọn chế độ Quick Scan (quét nhanh) hoặc Full Scan (quét toàn

bộ) máy tính. Để máy tính luôn được bảo vệ, hãy nhấn vào thẻ
Settings và kích hoạt tùy chọn Turn on real-time protection để giữ
cho Windows Defender luôn ở chế độ chạy nền và quét virus theo
thời gian thực. Ngoài ra, nên quét toàn bộ máy tính mỗi tháng một
lần để kiểm tra hệ thống có bị nhiễm virus hay phần mềm độc hại
hay không. Đây cũng là một việc cần thiết để tối ưu hiệu suất cho
Windows.

3. LastPass: Quản lý mật khẩu
LastPass được đánh giá là một công cụ cung cấp đầy đủ các
tính năng nhất so với các đối thủ cạnh tranh cùng tính năng khác.
Về mặt kỹ thuật, LastPass theo dõi ID của người dùng, mật khẩu và
các cài đặt khác, lưu giữ chúng trên đám mây và cung cấp chúng chỉ
với một cú nhấn chuột. LastPass mã hóa và giải mã dữ liệu lưu trong
máy tính theo chuẩn AES-256.

Điểm nhấn của tiện ích là thay vì bạn phải nhớ một loạt mật
khẩu cho các dịch vụ, tài khoản. Tuy nhiên, ở đây bạn chỉ cần nhớ
một mật khẩu chính của chương trình, LastPass sẽ lưu các mật khẩu
khác còn lại. Dữ liệu lưu trữ trên đám mây cũng được mã hóa và
không ai có thể truy xuất nếu không có mật khẩu.. Ngoài ra, bạn
cũng có thể cài đặt tiện ích mở rộng để sử dụng LastPass trên bất kỳ
trình duyệt web nào.
(Còn nữa)
T.T

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)

16

SOÁ 09/2019
20-09-2019

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI
02513.822.297 - Fax: 02513.825.585 - Email: nostdn@ vnn.vn

