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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

 Cổ trướng (Ascites)

Khi bạn xem một văn bản trong ứng dụng có ghi file đính 
kèm, muốn đọc được file đính kèm thì bạn phải thu nhỏ file văn bản 
đang đọc để mở file đính kèm lên, việc này mất nhiều thời gian. Để 
tiết kiệm thời gian làm việc, dưới dây là hướng dẫn các bạn thao tác 
đính kèm file trong văn bản word, việc này sẽ giúp cho các bạn truy 
cập file đính kèm một cách nhanh chóng.

Bước 1:
Bạn mở file Word muốn đính kèm file ngoài vào nội dung văn bản. 

Tiếp theo, chúng ta đặt con trỏ tại nơi muốn chèn file và chọn Insert.

Rau đắng biển là loài rau vô cùng quen thuộc với 
người dân Nam bộ, không chỉ sử dụng làm thực phẩm 
rau đắng biển còn có nhiều công dụng hay mà chúng 

Cây rau sam còn có tên gọi khác là cây mã sỉ hiện – ý chỉ 
loại rau có hình dáng giống như răng của con ngựa. Cây rau sam 
mọc hoang hoá ở khắp nơi trên cả nước, từ đồng bằng lên trung 
du miền núi đều thấy có cây thuốc này. Rau sam thường mọc chủ 
yếu ở ven bờ ven đường đi hoặc ở các khu đất bỏ hoang. Cây mọc 
sát đất cạnh các loài cây cỏ dại khác.

Rau sam có hai loại: Rau sam xanh (Green Purslane): Đây 
là giống nguyên thủy mọc hoang, có khuynh hướng mọc thẳng 
đứng hơn bò lan; Rau sam vàng (Golden Purslane): Có lá màu 
vàng nhạt, khi nấu chín thì mùi vị giống loại trên. Rau sam là một 
trong những loại thực phẩm rất bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Trong 
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Tieáp theo trang 1

Tieáp theo trang 1

Bước 2:
Tiếp theo chọn Object, tiếp tục 

chọn Object. 

Bước 3:
Xuất hiện giao diện cửa sổ Object. Tại mục Create from file 

chúng ta sẽ tích chọn Display as icon để hiển thị file đính kèm dưới 
dạng icon. Bạn chọn chọn Browse để chọn file muốn đình kèm 
trong Word từ trong máy tính.

Ngay sau đó xuất hiện thư mục trong máy tính. Chúng ta tìm 
đến nơi chứa file chèn trong Word và nhấn Insert để chọn file, nhấn 
OK để lưu lại.

Kết quả, nội dung văn bản đã chèn thêm file Word đính kèm. 
Các bạn thực hiện các thao tác như trên để có thể chèn thêm các loại 
file như Excel, Powerpoint. 

Chỉ với những thao tác đơn giản và cơ bản mà bạn đã có thể 
đính kèm thêm mọi loại dữ liệu vào trong nội dung Word, từ văn 
bản, bảng thống kê, hoặc bài thuyết trình,.... Điều này sẽ giúp người 

nhận văn bản có thể nhận và xem ngay các file đính kèm, mà không 
cần phải tốn thêm thời gian tải thêm file đính kèm về máy tính.

Ngọc Hạnh

ĐÍNH KÈM FILE TRONG ỨNG DỤNG WORD 2013

cây rau sam có các hoạt chất chính như: Protit, Gluxit, Canxi, 
Sắt và một số loại Vitamin như: Vitamin C, Vitamin B. Đặc biệt 
trong cây rau sam có lượng axít béo Omega 3 rất phong phú, 
lượng hợp chất này được cho là gấp nhiều lần các loại rau thông 
thường khác.

Trong rau sam cũng có lượng hợp chất ancaloit có tác dụng 
chống oxi hóa rất cao. Đây là một trong những hợp chất rất có lợi 
cho sức khỏe và tuổi thanh xuân.

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

Một số công dụng thông thường của Rau sam:
Tác dụng diệt khuẩn: Rau sam có tác dụng diệt được các loại 

vi khuẩn như Shigella (gây bệnh lỵ), Salmonella typhi (gây bệnh 
thương hàn), Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng thường gây 

mụn nhọt). Ngoài ra cũng diệt được một số nấm gây bệnh.

Chữa sỏi thận: Uống nước nấu lá sam và cố nhịn tiểu đến 
khi không nhịn được nữa hãy đi. Khi đó, các hạt sỏi sẽ bị tống hết 
ra ngoài.

Hỗ trợ trong điều trị bệnh gout: Rau sam có tác dụng 
chống viêm và thải acid uric ra khỏi cơ thể theo đường tiểu (acid 
Uric đọng lại ở các khớp ngón chân gây ra bệnh gout). Theo Đông 
y, rau sam có vị chua, hơi đắng, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt 
giải độc. Hàm lượng Kali và acid Omega-3 trong rau sam tương 
đối cao, rất cần cho việc điều hòa cholesterol trong máu, đồng 
thời làm tăng sức bền của thành mạch, giúp huyết áp ổn định.

Chữa xơ vữa động mạch, giảm cholesterol trong máu: 
Gần đây, các nhà khoa học còn cho biết, trong rau sam có nhiều 
acid béo Omega-3 có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa bệnh 
tim mạch và tăng cường sức miễn dịch của cơ thể.

Rau sam tươi và gừng sống 3 lát. Luộc hoặc nấu canh ăn 
hàng ngày. Ăn cả nước lẫn cái. Nên mỗi đợt từ 5 đến 7 ngày.

 Vũ Thanh Minh – tổng hợp từ nhiều nguồn

RAU SAM VÀ CÔNG DỤNG HỖ TRỢ CHO SỨC KHỎE
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Tieáp theo trang 1

tôi muốn chia sẻ tới quý vị và 
các bạn.

Đó không chỉ là ẩm thực mà 
còn là văn hóa và y học. Canh rau 
đắng nấu với cá rô đồng là món 
ăn truyền thống, dân dã của 
người Nam Bộ nói riêng và người 
Việt Nam xứ nhiệt đới nói chung. 
Không chỉ ngon bởi vị đắng đặc 
trưng, bởi hương thơm gợi nhớ 
quê nhà mà canh rau đắng biển 
còn giúp lợi tiểu, điều trị bệnh 
gan, làm mát và bồi bổ cơ thể. 
Thật vậy, từ lâu, rau đắng biển đã 
được biết đến là loài thảo dược 
điều trị nhiều bệnh rất tài tình.

Đặc điểm: Rau đắng biển 
(còn có các tên gọi khác như rau 
sam trắng, rau sam đắng, rau đắng đồng, cây ruột gà, cây ba 
kích …) có vị đắng, là loài thân thảo, mọc lan, thân nhẵn và có 
rễ phụ, lá mọng nước, thích sống ở môi trường ẩm ướt, nhất là 
ở đồng bằng Nam Bộ.

Công dụng của rau đắng biển: Các tác dụng chính của 
rau đắng biển là giúp cải thiện trí nhớ và khả năng nhận thức; 
giảm lo âu và giúp an thần; giúp tỉnh táo và chống oxi hóa. 
Ngoài ra, với các cách sử dụng như giã nát rau tươi, sắc lấy 
nước, phơi khô, ngâm rượu… , rau đắng biển cũng đã được 
dùng để điều trị các bệnh như viêm gan, mụn nhọt, ghẻ lở, 
giảm táo bón, giảm đau, ho, khàn giọng, viêm phế quản, tiểu 
gắt, tiêu chảy và góp phần ức chế sự phát triển của ung thư. 
Tuy nhiên, rau đắng biển cũng được lưu ý là không phù hợp với 
phụ nữ có thai, trẻ em dưới năm tuổi và những người bị bệnh 
về tim, đường huyết, các bệnh về đường tiêu hóa và rối loạn 
tuyến giáp, tắc nghẽn đường tiết niệu. Thêm vào đó, một số 
tác dụng phụ kèm theo khi sử dụng quá nhiều rau đắng biển là 
mệt mỏi, buồn ngủ hoặc bị tiêu chảy.

Ở đây, chúng tôi xin giới thiệu thêm hai công dụng phổ 
biến của rau đắng biển đã được sử dụng rất rộng rãi trong dân 
gian là điều trị sưng khớp và rôm sẩy.

Rau đắng biển điều trị sưng khớp: Nhiều người lớn tuổi ở 
quê tôi rất quý loài rau này và luôn dặn con cháu không được 
phá bỏ đám rau đắng biển mọc lan sau hè. Họ bảo sẽ có nhiều 
dịp sử dụng. Trong đó, cách dùng rau đắng biển điều trị đau 
nhức, bong gân, sưng khớp là được dùng phổ biến nhất.

Cách điều trị rất đơn giản. Bạn chỉ cần hái một nắm rau 
đắng biển (có cả rễ) rồi rửa sạch, đem hơ trên ngọn lửa nóng 
cho rau héo và mềm lại (vì rau đắng tươi rất giòn nên bất tiện 
khi băng bó). Khi đó, rau sẽ mềm lại như bị giập và lá rau có thể 
chảy nước (lá mọng). Tiếp theo, bạn làm giập nhẹ rau cho chất 
thuốc chảy ra rồi đắp lên chỗ đau và dùng vải quấn lại. Sau một 
khoảng thời gian băng bó sẽ thấy bớt đau nhức và sưng khớp. 
Khi phần bã rau khô thì thay phần rau mới cho đến khi khỏi 
hẳn. Đó là cách điều trị từ bên ngoài vào. Tuy nhiên, để hiệu 
quả hơn, bạn có thể uống thêm nước sắc từ rau đắng biển để 
giảm đau từ bên trong.

Rau đắng biển điều trị rôm rảy: Để điều trị rôm rảy, nhất 
là ở trẻ nhỏ, bạn có thể dùng rau đắng biển tươi, nấu lấy nước 
rồi pha loãng ra để tắm. Phần bã rau đã nấu chín thì bạn nên 
để riêng, làm nát và chà nhẹ lên những chỗ nổi mẩn đỏ khi tắm 
để bệnh mau hết hơn.

ĐQG (tổng hợp)

Rau đắng biển Nam Bộ
Và những công dụng cực hay
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Một ứng dụng được rất nhiều người dùng bằng việc sử dụng 
cài đặt để tự động bắt wifi lạ đó là ứng dụng Wifi Master Key, 
một ứng dụng vô cùng ấn tượng khi nó tự động dò mật khẩu để 
kết nối Wifi lạ, tuy nhiên có những điều có thể ảnh hưởng đến 
dữ liệu mà khi bạn kết nối wifi free mà bạn chưa biết đến... Wifi 
Master Key là một trong những phần mềm truy cập wifi không 
mấy xa lạ với người tiêu dùng Việt Nam. Khi sử dụng phần mềm, 
bạn hoàn toàn có thể truy cập vào mọi địa điểm phát sóng wifi 
mà không cần đến mật khẩu. Tiện lợi là thế, nhưng Wifi Master 
Key lại tiềm ẩn nhiều nguy hại khôn lường.

Wifi Master Key là gì?
Wifi Master Key là công cụ hỗ trợ cho phép người dùng kết 

nối wifi hoàn toàn miễn phí tại bất kỳ địa điểm nào có hotspot 
wifi. Sử dụng phần mềm này giúp người dùng tiết kiệm các gói 
dữ liệu di động và kéo dài thời gian hoạt động của điện thoại. 
Không chỉ thế, ứng dụng này còn giúp người dùng quét tự động 
để tìm kiếm tín hiệu internet trong địa điểm hiện tại. 

Ưu điểm nổi bật của việc lựa chọn ứng dụng là sự tiết kiệm 
kinh tế và dung lượng pin của điện thoại. Thay vì phải đăng ký 
những gói dữ liệu di động đắt đỏ, người dùng hoàn toàn có thể 
“xài ké” wifi từ những điểm phát sóng trong khu vực lân cận. 
Chính vì thế, hiện nay, Wifi Master Key đang thu hút sự quan 
tâm của hàng chục triệu người sử dụng, chủ yếu đến từ Trung 

Quốc, quê nhà của ứng dụng này. Hiện 
tại, trên cả 2 nền tảng di động phổ biến 
iOs và Android, bạn hoàn toàn có thể 
tìm và tải miễn phí Wifi Master Key trên 
chợ ứng dụng. 

Wifi Master Key là phần mềm chia 
sẻ wifi miễn phí.

Chức năng của ứng dụng Wifi 
Master Key

Hoạt động dựa trên sự chia sẻ wifi toàn cầu, Wifi Master Key 
là ứng dụng duy nhất cho phép người dùng đăng nhập bất kỳ 
mạng wifi nào tại các điểm phát sóng wifi cố định thuộc thương 
hiệu China Mobile. Đây là một trong những nhà mạng viễn 
thông chính yếu của Trung Quốc. Do đó, các hotspot của nhà 
mạng này đêu xuất hiện rộng khắp tại các địa điểm công cộng 
tại nhiều thành phố lớn của Trung Quốc. 

Khi cài đặt ứng dụng, người dùng có khả năng truy cập mọi 
mạng wifi internet. Bất kể bạn đang ở đâu, miễn là có wifi, bạn 
sẽ có khả năng truy cập hoàn toàn miễn phí mà không tốn công 
dò hỏi mật khẩu.

Wifi Master Key- Bản chất ứng dụng này là gì?
Ứng dụng Wifi Master Key có khả năng giúp người dùng kết 

nối với điểm phát sóng Wifi bằng cách dò tìm mật khẩu. Bản 
chất ứng dụng là sự chia sẻ mật khẩu Wifi giữa những người sử 
dụng trên phạm vi toàn cầu.

Trên thực tế không phải vậy đâu. WiFi Master Key thực 
tế cũng có dò mật khẩu, nói nôm na “hack Wi-Fi” nhưng chỉ 
là những mật khẩu đơn giản như 123456789, 000000000, 
987654321, qwertyuiopp,… còn bạn đặt mật khẩu kiểu dài và 
độ khó nhưng có những kí tự chữ hoa, thường, kiểu số, kiểu ký 
tự đặc biệt thì ứng dụng cũng không thể dò ra mật khẩu.

Khi cài đặt ứng dụng trên smartphone, người dùng đã chấp 
nhận tham gia mạng kết nối nội bộ của Wifi Master Key. Bằng 
cách chấp nhận các điều khoản dịch vụ, người dùng đã tự cung 
cấp các thông tin liên quan đến router internet như IP, tên và 
mật khẩu login cho hệ thống. Những thông tin này sẽ được bổ 
sung vào kho lưu trữ và được áp dụng cho những người dùng 
khác trong cùng một khu vực. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ chia 

Ứng dụng Wifi Master Key -
Nguy cơ bảo mật tiềm ẩn
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sẻ mạng wifi của gia đình cho một người dùng bất kỳ nếu họ sở 
hữu ứng dụng Wifi Master Key và đang ở tại vị trí gần với nhà 
của bạn. 

Bên cạnh tiện ích, Wifi Master Key còn mang đến những tác 
hại khôn lường

Master Key Wifi- Nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân
Dựa trên quá trình chia sẻ thông tin wifi, khi cài đặt Wifi 

Master Key, các thông tin liên quan đến địa điểm, vị trí và mã 
nguồn của mạng Wifi nội bộ gia đình bạn sẽ được bổ sung vào 
danh sách các điểm phát sóng wifi nhằm hỗ trợ những người 
dùng tiếp theo trong cùng khu vực.

Không chỉ thế, hầu hết các router Internet tại Việt Nam đều 
đi kèm với mật khẩu mặc định liên quan đến địa chỉ IP. Nếu 
sử dụng Wifi Master Key, ứng dụng hoàn toàn có thể truy xuất 
thẳng vào router phát sóng Wifi, từ đó thực hiện một số lệnh 
như đổi DNS hay phising IP thành một địa chỉ nguy hiểm ảnh 
hưởng đến người sử dụng. Hậu quả trực quan nhất là xuất hiện 
các phần mềm quảng cáo khi duyệt web bằng wifi hay các thiết 
bị điện tử bị nhiễm virus gây xung đột phần mềm.

Ảnh hưởng của việc lộ thông tin khi dùng Wifi 
Master Key

Mạng xã hội là phương thức kết nối và giao tiếp hàng đầu 
của con người trong thời điểm hiện tại. Thông qua mạng xã hội, 
người dùng gửi email, truy cập các ứng dụng mạng và thậm chí 
là giao dịch chuyển khoản hoặc thanh toán ngân hàng. Chính vì 
thế, khi sử dụng Wifi Master Key, bạn đang đặt sự an toàn của 
bản thân vào tay một ứng dụng vô cùng nguy hiểm. 

Wifi Master Key gây nguy hiểm cho người sử dụng khi rò rỉ 
thông tin cá nhân

Theo thống kê, 76% người tiêu dùng đang sử dụng Wifi 
Master Key đều không cài đặt phần mềm bảo vệ thông tin cá 
nhân. Lợi dụng tính ưu thế của việc kết nối Wifi miễn phí qua 

các hotspot, rất nhiều người thường xuyên dùng phần mềm mà 
không hề hay biết rằng số lượng các hotspot càng nhiều, nguy 
cơ bị lộ thông tin càng lớn.

Thông qua việc kết nối Wifi miễn phí, các nhà lập trình 
phần mềm hoàn toàn có thể chụp lại những thông tin login của 
người dùng, bao gồm tên và mật khẩu đăng nhập mạng xã hội, 
email, tài khoản ngân hàng… Họ hoàn toàn có thể bán thông 
tin của bạn cho các công ty quảng cáo hoặc trực tiếp truy cập 
vào tài khoản và thực hiện các hành động lừa đảo như rút tiền, 
chuyển tiền trực tuyến, thanh toán tín dụng...

Nếu đã lỡ tay cài đặt ứng dụng Wifi Master Key, người dùng 
cần thực hiện những thao tác sau đây để xóa đi dữ liệu về router 
internet đã được lưu trên hệ thống:

Lựa chọn cài đặt Internet và đổi mật khẩu Wifi. Bạn nên sử 
dụng các loại mật khẩu có độ mạnh tối đa bằng cách kết hợp cả 
số, chữ và ký hiệu để tăng tính bảo mật.

Bên cạnh việc đổi mật khẩu Wifi, bạn nên thay đổi các thông 
tin của Admin Rounter.

Đối với smartphone, sau khi gỡ cài đặt phần mềm, bạn nên 
tắt tính năng WPS để tránh sự truy xuất của các hacker.

Wifi Master Key là một trong những ứng dụng chia sẻ wifi 
được nhiều người lựa chọn sử dụng vì sự tiện lợi và tiết kiệm 
chi phí. Thế nhưng, nếu bạn không cẩn thận, phần mềm này sẽ 
sử dụng những thông tin cá nhân của bạn để thực hiện những 
hành động khôn lường như thanh toán tín dụng, lừa đảo hoặc 
đăng ký các phần mềm độc hại. Hãy tự bảo vệ mình trước những 
phần mềm độc hại để tránh những nguy hiểm tiềm tàng về sau. 
Tại Việt Nam, rất nhiều người cài các ứng dụng như WiFi Master 
Key, hay Wi-Fi Chùa,… các ứng dụng này không có lỗi, lỗi ở 
tính năng nó đem lại. Và nguy cơ bạn sẽ để lộ thông tin cá nhân 
là rất lớn khi dùng các ứng dụng này.

Lưu Thừa
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Các nhà khoa học tại trường Đại học Leeds đã tạo ra được 
một loại vật liệu vàng mới với độ dày chỉ 2 nguyên tử - là loại 
vàng mỏng nhất đã từng được tạo ra trên thế giới. Các nhà 
nghiên cứu đã đo độ dày của vật liệu vàng là 0,47 nanomet - 
mỏng hơn so với bề dày của một móng tay con người một triệu 
lần. Vật liệu này được xem là có cấu trúc 2D bởi vì nó chỉ bao 
gồm hai lớp nguyên tử xếp chồng lên nhau. Tất cả các nguyên 
tử đều là các nguyên tử bề mặt - không có nguyên tử ‘lớn’ ẩn 
bên dưới bề mặt. 

 Vật liệu này có thể được ứng dụng quy mô rộng trong 
thiết bị y tế và các ngành công nghiệp điện tử và cũng là một 
chất xúc tác để làm tăng tốc độ phản ứng hóa học trong các 
quy trình sản xuất công nghiệp. Các thí nghiệm cho thấy vật 
liệu vàng siêu mỏng này đóng vai trò như một chất nền xúc tác 
có hiệu quả hơn 10 lần so với các hạt nano vàng đang được sử 
dụng, đó là các vật liệu 3D với phần lớn các nguyên tử cư trú 
bên trong chứ không phải ở bề mặt. Các nhà khoa học tin rằng 
vật liệu mới này cũng có thể tạo nên các enzym nhân tạo được 
áp dụng nhanh chóng trong các xét nghiệm chẩn đoán y khoa 
và trong các hệ thống lọc nước. 

 Quá trình tổng hợp vật liệu vàng miếng này diễn ra trong 
một dung dịch nước và bắt đầu với axit chloroauric, một chất 
vô cơ có chứa vàng. Vật liệu kim loại vàng này được hình thành 
dưới sự hỗ trợ của một loại hóa chất. Loại hóa chất này thúc đẩy 
vàng hình thành dưới dạng 1 miếng mỏng, với độ dày chỉ hai 
nguyên tử. Do vàng có kích thước nano, nên nó có màu xanh 
lá cây trong nước và có hình dạng như tảo biển vàng - các nhà 
nghiên cứu mô tả. 

 Tác giả chính của bài báo, Tiến sĩ Sunjie Ye, đến từ nhóm 
nghiên cứu  phân tử và nano Vật lý của trường Đại học Leeds 
và Viện Nghiên cứu Y học Leeds, cho biết: “Công trình nghiên 
cứu này là một thành tựu mang tính bước ngoặt. Nó không chỉ 
mở ra khả năng rằng vàng có thể được sử dụng hiệu quả hơn 
trong các công nghệ hiện có, mà nó còn cung cấp một lộ trình 
cho phép các nhà khoa học nguyên vật liệu phát triển các kim 
loại 2D khác. Phương pháp này có thể đổi mới phương pháp 
sản xuất vật liệu nano. Giáo sư Stephen Evans, người đứng đầu 
của nhóm nghiên cứu phân tử và nano của Leeds, người giám 
sát nghiên cứu, cho biết, những lợi ích đáng kể có thể đạt được 
từ việc sử dụng những tấm vàng siêu mỏng này là giảm bề mặt 
tiếp xúc với tỷ lệ khối lượng. Ông nói: “Vàng là một chất xúc tác 
có hiệu quả cao. Bởi vì những tấm nano rất mỏng, mỗi nguyên 
tử vàng đóng một vai trò trong quá trình xúc tác. Điều này có 
nghĩa là quá trình này sẽ mang lại hiệu quả cao”.  

Các cuộc kiểm tra đo lường chuẩn tiết lộ rằng tấm nano 
vàng có hiệu quả mười lần so với các hạt nano vàng thông 
thường được sử dụng trong ngành công nghiệp. Các cuộc kiểm 
tra tương tự cũng tiết lộ rằng các tấm vàng có thể hoạt động 
như enzyme nhân tạo mang lại hiệu quả cao. Các mảnh này 
cũng rất linh hoạt, có thể hình thành nên cơ sở của các linh kiện 
điện tử như các màn hình uốn cong, mực điện tử và màn hình 
kiểm soát trong suốt. 

 Giáo sư Evans cho rằng chắc chắn sẽ có sự so sánh giữa 
vàng 2D và vật liệu 2D đầu tiên từng được tạo ra - graphene, 
được chế tạo tại Đại học Manchester vào năm 2004. Ông nói: 
“Bản dịch của bất kỳ vật liệu mới nào vào các sản phẩm có thể 
mất một thời gian dài và bạn không thể ép buộc nó để làm tất 
cả mọi thứ bạn muốn. Với graphene, người ta có thể nghĩ rằng 
nó có thể là tốt cho thiết bị điện tử hoặc cho lớp phủ trong 
suốt - hoặc như các ống nano carbon có thể làm cho một thang 
máy đưa chúng ta vào không gian vì sức mạnh siêu việt của nó. 
Tôi nghĩ với vàng 2D chúng tôi đã có một số ý tưởng rất rõ ràng 
về nơi nó có thể được sử dụng, đặc biệt là trong các phản ứng 
xúc tác và phản ứng enzym. Chúng tôi biết điều đó sẽ hiệu quả 
hơn so với công nghệ hiện có - vì vậy chúng tôi có một cái gì đó 
mà chúng tôi tin mọi người sẽ quan tâm đến việc phát triển với 
chúng tôi “.

Thanh Tâm (Nguồn: Đại học Leeds)

Các nhà khoa học tạo ra
vật liệu vàng mỏng nhất thế giới
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Windows Media Player không chỉ cho phép bạn lưu 
trữ và xem các tệp tin nhạc, hình ảnh hoặc video yêu thích 
mà còn có thể đồng bộ hóa chúng với một thiết bị di động 
để thưởng thức khi đang di chuyển. Ngoài ra, bạn cũng có 
thể chia sẻ nội dung với các thiết bị xung quanh nơi bạn 
đang ngồi. Tuy nhiên, nhiều người trong số chúng ta hiện 
nay đã quên chương trình đa phương tiện này. Người dùng 
máy tính không dễ dàng nhìn thấy nó trong Windows 10 
và thường đặt ra câu hỏi liệu Microsoft đã gỡ bỏ Windows 
Media Player chưa? Câu trả lời là không. Windows Media 
Player vẫn sống và hoạt động tốt trong Windows 10. Dưới 
đây là cách để bạn có thể tìm thấy Windows Media Player 
trong Windows 10 bản Pro cũng như bản Home một cách 
nhanh chóng. 

 Các phiên bản Windows 10 Enterprise và Windows 10 Pro 
LTSB editions không tích hợp Windows Media Player, nhưng 
trong phiên bản Windows 10 Pro và Home thì có. Bạn có thể tìm 
thấy nó bằng cách sau: 

 1. Chạy Windows Media Player từ Start
 Cách đơn giản nhất để tìm Windows Media Player là nhấn 

vào  biểu tượng Start, sau đó nhập tên chương trình vào hộp tìm 
kiếm và chọn ứng dụng từ kết quả hiện ra.  

 Nếu như bạn không thể phát hiện Windows Media Player 
trong danh sách hiển thị, hãy kiểm tra xem có bất kỳ tệp tin nào 
có tên WMPlayer.exe nằm trong thư mục Thư mục cùng tên theo 
đường dẫn This PC\C:\Program Files\Windows Media Player.

 2. Chạy Windows Media Player thông qua cửa sổ Run
 Nếu như bạn không tìm thấy bất cứ tệp tin nào có tên 

WMPlayer.exe năm trong thư mục Program Files>Windows 
Media Player, thì nhẫn tổ hợp phím Windows+R để hiển thị hộp 
thoại Run, sau đó nhập wmplayer.exe rồi Enter. 

 Trong trường hợp kết quả hiển thị một thông báo “Windows 
cannot find wmplayer.exe” cho biết Windows không thể tìm thấy 
wmplayer.exe, điều này có nghĩa gói Windows Media Player chưa 
được cài đặt trên máy tính của bạn, vì vậy hãy làm theo cách tiếp 
theo để cài đặt nó. 

 3. Cài đặt Windows Media Player trong Windows 10
Để thực hiện phương pháp này, bạn bấm chuột phải vào biểu 

tượng Start, chọn Control Panel (bạn cũng có thể nhập Control 
Panel từ hộp tìm kiếm), chọn Programs, dưới mục Programs & 
Features bạn bấm vào liên kết Turn Windows Features On or Off. 
Trong cửa sổ hiện ra, kéo thanh trượt xuống phía dưới cho tới mục 
Media Features, nhấn vào biểu tượng dấu + trước nó và đánh 
dấu kiểm cho cài đặt Windows Media Player, sau cùng nhấn OK 
để hoàn tất cài đặt. 

 NGỌC ÂN

Tìm và chạy Windows Media Player
trong Windows 10
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Tieáp theo trang 1

I) Định nghĩa: Cổ trướng là một sự tích tụ bất thường của 
chất lỏng trong bụng, có hơn 25 ml dịch trong khoang màng 
bụng. Các triệu chứng có thể bao gồm ứ, gia tăng kích thước 
bụng, tăng cân, khó chịu ở bụng và khó thở. Các biến chứng 
có thể bao gồm viêm phúc mạc do vi khuẩn tự phát. Trong 
thế giới phát triển, nguyên nhân phổ biến nhất là xơ gan. Các 
nguyên nhân khác bao gồm ung 
thư, suy tim, lao, viêm tụy và 
tắc nghẽn tĩnh mạch gan. Trong 
bệnh xơ gan, cơ chế tiềm ẩn liên 
quan đến huyết áp cao trong hệ 
thống tĩnh mạch cửa và rối loạn 
chức năng của các mạch máu. 

II) Dấu hiệu và triệu chứng:

Cổ trướng nhẹ có thể rất 
khó nhận ra, nhưng cổ trướng 
nhiều dẫn đến trướng bụng. 
Những người bị cổ trướng nói 
chung sẽ than phiền về tình 
trạng nặng bụng và áp lực tiến 
triển cũng như khó thở do áp lực 
cơ học lên cơ hoành. Cổ trướng 
được phát hiện khi Bs  kiểm tra 
vùng bụng bằng cách thấy có 
phình ra hai bên sườn ở người 
nằm ngửa hoặc trong cổ trướng 
khổng lồ với “cảm giác hồi hộp” 
hoặc “sóng chất lỏng” (chạm 
hoặc đẩy vào một bên sẽ tạo ra 
hiệu ứng giống như sóng qua 
chất lỏng có thể cảm nhận ở phía 
đối diện của bụng). Các dấu hiệu khác của cổ trướng có thể 
có mặt do nguyên nhân cơ bản của nó. Ví dụ, trong tăng áp 
lực tĩnh mạch cửa (có lẽ xơ gan hoặc xơ hóa gan), bệnh nhân 
cũng có thể có thêm về sưng chân, bầm tím, chảy máu hoặc 
thay đổi tâm thần do bệnh não. Những người bị cổ trướng do 
ung thư (ung thư màng bụng) có thể thêm mệt mỏi mãn tính 
hoặc giảm cân. Những người bị cổ trướng do suy tim cũng có 
thể khó thở cũng như thở khò khè và không dung nạp.

III) Biến chứng: Các biến chứng có thể bao gồm viêm 
phúc mạc do vi khuẩn tự phát, hội chứng gan và huyết khối.  
Huyết khối tĩnh mạch cửa và huyết khối tĩnh mạch lách liên 
quan đến đông máu ảnh hưởng đến tĩnh mạch cửa gan hoặc 
giãn tĩnh mạch liên quan đến tĩnh mạch lách. Điều này có thể 
dẫn đến tăng huyết áp tĩnh mạch cửa và giảm lưu lượng máu. 

Khi một người bị xơ gan đang bị 
huyết khối, không thể thực hiện 
ghép gan, trừ khi huyết khối  rất 
nhỏ. Trong trường hợp huyết 
khối nhỏ, có một số cơ hội sống 
sót bằng cách ghép gan…

IV) Nguyên nhân: Độ dốc 
albumin (SAAG)cao: Xơ gan - 
81% (do rượu 65%, siêu vi 10%, 
không rõ (6%),  Suy tim - 3% , 
Tắc nghẽn tĩnh mạch gan. Hội 
chứng Budd Chiari( tắc tĩnh 
mạch gan) Viêm màng ngoài 
tim,   Kwashiorkor. Các bệnh có 
(SAAG) thấp là: Ung thư (di căn 
và ung thư màng bụng nguyên 
phát) - 10%  , Nhiễm trùng: Lao 
phổi - 2% hoặc viêm phúc mạc 
do vi khuẩn tự phát , Viêm tụy  
1%,  Hội chứng thận hư, Phù 
mạch di truyền. Các nguyên 
nhân hiếm gặp khác Viêm ống 
dẫn tinh,  Suy giáp,  Lọc thận, 
Ung thư  trung biểu mô, Lao 
bụng …

V) Chẩn đoán: Công thức 
máu toàn bộ thường quy, men gan và đông máu nên được 
thực hiện. Hầu hết các chuyên gia khuyên nên thực hiện chẩn 
đoán chẩn đoán nếu cổ trướng là mới hoặc nếu người bị cổ 
trướng đang được đưa vào bệnh viện. Chất lỏng sau đó được 
xem xét về ngoại hình thô, mức độ protein, albumin và số 
lượng tế bào (hồng và bạch cầu). Các xét nghiệm bổ sung sẽ 
được thực hiện nếu có chỉ định như nuôi cấy vi sinh, nhuộm 
Gram và tế bào học. Độ dốc albumin huyết thanh (SAAG) có 

 Cổ trướng (Ascites)
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thể là  tốt hơn so với các biện 
pháp cũ (transudate so với 
exudate) cho các nguyên nhân 
của cổ trướng: Độ dốc cao (> 
1,1 g/dL) biểu thị cổ trướng 
là do tăng  áp lực tĩnh mạch 
cửa gan. Độ dốc thấp (<1,1 g 
/dL) biểu thị mức tăng áp lực 
không do hệ thống tĩnh mạch 
cửa là nguyên nhân. 

Điều tra siêu âm thường 
được thực hiện trước khi cố 
gắng loại bỏ chất lỏng từ 
bụng. Điều này có thể tiết lộ 
kích thước và hình dạng của các cơ quan bụng, và các nghiên 
cứu Doppler có thể cho thấy hướng của dòng chảy trong tĩnh 
mạch cửa, cũng như phát hiện hội chứng Budd-Chiari (huyết 
khối tĩnh mạch gan) và huyết khối tĩnh mạch cửa. Chụp CT 
bụng là sự thay thế chính xác hơn để phát hiện cấu trúc và 
hình thái cơ quan bụng.

VI) Điều trị: Cổ trướng thường được điều trị trong khi 
một nguyên nhân cơ bản được tìm kiếm, để ngăn ngừa các 
biến chứng, làm giảm các triệu chứng và ngăn ngừa tiến triển 
thêm. Ở những người bị cổ trướng nhẹ, trị liệu thường là điều 
trị ngoại trú. Mục tiêu là giảm cân không quá 1,0 kg/ngày 
đối với người bị cả cổ trướng và phù ngoại biên và không quá 
0,5 kg/ngày đối với người bị cổ trướng đơn thuần.  Ở những 
người bị cổ trướng nghiêm trọng gây ra một vùng bụng 
căng thẳng, thường phải nhập viện để điều trị song song. 
Các phương pháp điều trị trong SAAG cao (“transudate”) là: 
Chế độ ăn hạn chế muối là phương pháp điều trị ban đầu, 
cho phép lợi tiểu vì người bệnh hiện có nhiều chất lỏng 
hơn nồng độ muối. Hạn chế muối có hiệu quả ở khoảng 
15% những người này. Cần hạn chế nước nếu nồng độ Natri 
huyết thanh giảm xuống dưới 130 mmol/l. Hạn chế muối là 
khái niệm cơ bản trong điều trị và aldosterone là một trong 
những hormone có tác dụng làm tăng khả năng giữ muối, 
nên cần phải sử dụng một loại thuốc chống lại aldosterone. 
Spironolactone (hoặc các thuốc lợi tiểu xa ống khác như 
triamterene hoặc amiloride) là thuốc được lựa chọn Thuốc lợi 
tiểu cho cổ trướng nên được dùng một lần mỗi ngày. Thông 
thường, liều khởi đầu là spironolactone uống 100 mg/ngày 
(tối đa 400 mg/ngày). Có 40% mọi người sẽ phản ứng với 

spironolactone. Furosemide (Lasix) được thêm vào với liều 40 
mg/ngày (tối đa 160 mg/ngày), hoặc cách khác (bumetanide 
hoặc torasemide). Tỷ lệ 100: 40 làm giảm nguy cơ mất cân 
bằng Kali.  Nồng độ Kali huyết thanh và chức năng thận nên 
được theo dõi chặt chẽ trong khi dùng các thuốc này. Kháng 
thuốc lợi tiểu: Có thể dự đoán khả năng kháng lợi tiểu bằng 
cách cho 80 mg furosemide tiêm tĩnh mạch sau 3 ngày không 
dùng thuốc lợi tiểu và với chế độ ăn 80 mEq Natri/ngày. Sự 
bài tiết Natri qua nước tiểu hơn 8 giờ <50 mEq/8 giờ dự đoán 
tình trạng kháng thuốc. Nếu người bệnh có biểu hiện kháng 
hoặc đáp ứng kém với liệu pháp lợi tiểu: Chọc rút nước ổ 
bụng  có thể cần thiết để đạt được sự kiểm soát đầy đủ về khả 
năng giữ nước và tắc nghẽn.  

Việc sử dụng các phương pháp loại bỏ chất lỏng cơ học 
như  vậy có thể tạo ra lợi ích lâm sàng có ý nghĩa ở những 
người bị kháng lợi tiểu và có thể khôi phục khả năng đáp 
ứng với liều thuốc lợi tiểu thông thường. Những người bị cổ 
trướng nặng có thể cần phải điều trị bằng liệu pháp điều trị 
ngoài việc điều trị nội khoa được liệt kê ở trên. Vì điều này có 
thể làm cạn kiệt nồng độ albumin huyết thanh trong máu, 
albumin thường được tiêm tĩnh mạch theo tỷ lệ với lượng cổ 
trướng được loại bỏ.

VII) Phẫu thuật: Cổ trướng có khả năng không đáp ứng 
điều trị nội khoa được coi là một chỉ định cho ghép gan. Ở 
một số ít người mắc bệnh xơ gan tiến triển có cổ trướng tái 
phát, phẫu thuật có thể được sử dụng. Tuy nhiên, không ai 
trong số các trường hợp phẫu thuật này đã được chứng minh 
là kéo dài tuổi thọ và được coi là cầu nối để ghép gan. 

Bs Dương Minh Hoàng
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Tuy rằng tốc độ internet đang ngày một gia tăng trên toàn thế 
giới, nhưng máy tính của bạn vẫn có thể đối diện với tình trặng kết nối 
chậm. Nếu như gặp phải vấn đề này, thì nó có thể xảy ra do cấu hình 
router sai, do một số vấn đề trong hệ điều hành hoặc sự can thiệp của 
một số phần mềm khác mà bạn cài đặt trong máy tính. Bài viết sau 
đây sẽ giúp bạn khắc phục sự cố để tốc độ internet nhanh hơn. 

1. Cấu hình phân bổ băng thông bằng cách sử dụng 
Group Policy Editor

 Mở cửa sổ chỉnh sửa Group Policy Editor bằng cách nhấn tổ 
hợp phím Windows + R sau đó nhập gpedit.msc và Enter. 

 Điều hướng tới khóa QoS Packet Scheduler theo đường dẫn: 
Administrative Templates > Network > QoS Packet Scheduler. Chọn 
mục Limit reservable bandwidth trong cửa sổ bên phải. Nhấn kép 
chuột vào nó và nhấn vào nút Enabled. Phía dưới khung Options, bạn 
nhập tỉ lệ phần trăm cho mục Bandwidth limit (%) là 100%.

 Sau cùng nhấn Apply và OK . Khởi động lại máy tính, bạn sẽ 
thấy tốc độ kết nối internet bình thường như trước đây. 

 2. Cấu hình Router
 Có nhiều khả năng tốc độ kết nối internet của bạn sẽ bị giới 

hạn bởi chính thiết bị router đang cài đặt cho máy tính. Khi đó, bộ 
giới hạn tốc độ được cài dặt trong các trang cấu hình router để điều 
chỉnh tốc độ internet giữa các thiết bị được kết nối với nhau. 

 Tại đây, bạn có thể thử vô hiệu hóa bất kỳ giới hạn nào như vậy 
tử bảng điều khiển của router và kiểm tra xem điều đó có khắc phục 
được sự cố kết nối sau khi bạn khởi động lại router không.

 3. Cài lại Windows Auto-Tuning Level
 Windows Auto-Tuning giúp các chương trình đã cài đặt nhận 

dữ liệu TCP qua mạng. Nhưng đôi khi, việc sử dụng nó có thể dẫn 
đến tình trạng kết nối internet chậm trên máy tính của bạn. Tuy 
nhiên, chúng ta có thể làm gián đoạn tính năng này để tốc độ 
internet tăng lên. 

 Lưu ý rằng, thiết lập này sẽ gây nguy hiểm bởi vì nó sẽ cản trở 
khả năng sử dụng các ứng dụng của bạn. 

 Để thực hiện, bạn mở cửa sổ lệnh Windows Command Prompt 
với quyền Admin và thực thi lệnh sau: 

 netsh interface tcp show global
 Ngay lập tức bạn sẽ thấy một danh sách các thông số TCP 

Global Parameters và trạng thái tương ứng của chúng. 
 Nhập lệnh tiếp theo để vô hiệu hóa cấp độ Windows Auto-tuning
 netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled
 Khởi động lại máy tính của bạn để xem nó có hiệu quả hay 

không, nếu điều đó không giúp được gì, bạn có thể kích hoạt nó trở 
lại bằng lệnh

 netsh int tcp set global autotuninglevel=normal
 4. Kiểm tra sự can thiệp của phần mềm bên thứ ba
 Bạn có thể kiểm tra xem có phần mềm nào đang chạy nền 

không và nó sẽ làm hỏng băng thông của bạn. 
 Hãy rà soát trong Task Manager và nếu có trong số chúng, bạn 

có thể dừng việc tải xuống hoặc buộc đóng phần mềm đó bằng Task 
Manager. 

 Sau cùng khởi động máy tính ở trạng thái sạch và xem điều đó 
có cải thiện tốc độ kết nối internet không. 

 5. Cập nhật, khôi phục hoặc cài đặt lại các Driver liên 
quan đến thiết bị mạng của bạn. 

Các trình điều khiển (Driver )được liệt kê trong Network 
Adapters bên trong Trình quản lý thiết (Device Manager) bị có thể là 
nguyên nhân gây ra sự cố cụ thể này. Bạn có thể thử cài đặt lại trình 
điều khiển mạng cho bo mạch chủ của mình. Nếu gần đây bạn đã 
cập nhật các trình điều khiển này, hãy khôi phục lại chúng và kiểm 
tra. Nếu bạn không làm như vậy, thì chúng ta nên cập nhật các trình 
điều khiển này.

NGỌC ÂN

Khắc phục tốc độ internet chậm 
trong máy tính Windows 10
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5. Comet Disk Cleanup: 
 Comet Disk Cleanup là một ứng dụng dọn dẹp ổ đĩa 

tương tự như ứng dụng Windows Disk Cleanup tích hợp 
trong Windows. Có dự đoán cho rằng công cụ Disk Cleanup 
mặc định sẽ được thay thế trong các phiên bản Windows10 
tương lai. Nếu bạn muốn sử dụng một cái gì đó giống như 
công cụ gốc, Comet Disk Cleanup sẽ là ứng dụng cần thiết 
để tải xuống và sử dụng. 

 6. Smart Disk Cleanup: 
 Phần mềm Smart Disk Cleanup là một ứng dụng tuyệt 

vời để quản lý và dọn dẹp các tệp không cần thiết trên hệ 
thống máy tính của bạn. Ứng dụng quản lý và sắp xếp các 
tập tin dưới dạng tab (thẻ). Bạn có thể chọn các tệp bạn 
muốn giữ và các tệp bạn cần xóa. Không giống như ứng 

dụng Disk Cleanup thông thường, Smart Disk Cleanup cung 
cấp nhiều tùy chọn hơn để tối ưu hóa PC của bạn một cách 
hiệu quả nhất.

 7. Trend Cleaner: 
Trend Cleaner là một ứng dụng tuyệt vời để làm sạch 

các tệp không cần thiết khỏi Windows. Nếu hệ thống của 
bạn chạy chậm hoặc đứng máy thường xuyên, bạn có thể 
xem xét việc tải xuống ứng dụng này từ Microsoft Store về 
cài đặt và sử dụng nó. Trend Cleaner có thể xóa bộ đệm hệ 
thống, bộ đệm ứng dụng, bộ đệm email, bộ đệm tài liệu, bộ 
đệm trình duyệt, bộ đệm tải xuống, tệp trùng lặp, các tệp 
tin lớn, …

NGỌC ÂN

Những ứng dụng tối ưu hóa máy tính tốt nhất
dành cho Windows 10 sẵn có trong Microsoft Store

(tiếp theo và hết)
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Trong công việc cần thiết đôi lúc bạn cần xem lại 
những đoạn video đã đăng lên Facebook. Cách thông 
thường bạn sẽ kéo rê chuột xem lại những bài đăng 
trước đó nhưng nếu bài đăng video đã lâu sẽ hết sức bất 
tiện. Dùng cách kéo chuột xem lại dòng thời gian bạn có 
thể xem lại video của mình tuy nhiên nó lại khá tốn thời 
gian trong việc tìm kiếm. Sẽ giới thiệu đến các bạn thủ 
thuật nhỏ sau đây giúp bạn đơn giản hóa việc truy tìm 
video đã đăng trên Facebook. 

Có những video bạn đã đăng từ rất lâu rồi mà cách kéo rê 
chuột tìm về các bài đăng trước đó sẽ rất tốn thời gian và tất 
nhiên sẽ gây cho bạn cảm giác nhàm chán, sốt ruột.

Vậy làm các nào đề có thể xem lại những video đã từng 
đăng một cách nhanh nhất. Bạn hãy áp dụng các bước sau: 

 Bước 1: Bạn đăng nhập vào tài khoản trên Facebook của 
mình tại Facebook.com bằng tên và mật khẩu của bạn:

 Bước 2: Kích chọn vào biểu tượng avatar nhỏ trên màn 
hình của bạn để quay về trang cá nhân của bạn: 

• Bước 3: Từ trang cá nhân bạn kích vào “Ảnh” để mở 
mục ảnh trong trang cá nhân của bạn: 

• Bước 4: Trong Kho ảnh của nhà bạn, hãy kích vào 
Album ảnh của bạn nhé: 

• Bước 5: Trong Album ảnh của mình, bạn hãy kích vào 
“Video” và chọn phần video bạn muốn xem lại nhé: 

Trên đây là cách đơn giản và nhanh nhất để bạn có thể 
xem lại video mà mình đã đăng lên trang Facebook. Bài viết và 
thủ thuật minh họa dùng cho Facebook phiên bản máy tính, 
với bản trên điện thoại di động bạn thực hiện thao tác tương tự 
như trên. Chúc bạn thành công!

Lưu Quốc Cường

Xem lại video đã đăng lên Facebook
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Phím tắt được ví như một thứ vũ khí bí mật trong 
Windows để giúp tăng năng xuất và tiết kiệm thời gian khi 
làm việc. Windows 10 cung cấp cho bạn tùy chọn để tạo các 
phím tắt tùy chỉnh ở đó cho phép khởi chạy các ứng dụng 
hoặc cac trang web yêu thích. Tuy đã có một vài phím tắt tích 
hợp trong Windows 10, nhưng để làm việc theo ý củabạn, đã 
đến lúc chúng ta nên tự tạo những phím tắt cho riêng mình, 
và điều đó thật bất ngờ vì nó rất đơn giản để thực hiện. 

 Như bạn đã biết, để tăng tốc quá trình làm việc trên hệ thống, 
hầu hết chúng ta sẽ tạo ra các shortcut trên màn hình desktop hoặc 
ghim ứng dụng vào thanh taskbar phía dưới. Đây là một thao tác dễ 
thực hiện bằng cách kéo thả hoặc sử dụng tùy chọn tạo Shortcut từ 
menu ngữ cảnh khi nhấn chuột phải. Nhưng có một điều hạn chế là 
đôi khi chúng ta phải thu nhỏ tất cả các cửa sổ ứng dụng đang mở 
để truy xuât màn hình Desktop. Đây chính là lý do tại sao chúng ta 
cần sử dụng các phím tắt tùy chỉnh.

 Trong Windows 10, bạn có thể dễ dàng tạo các phím tắt tùy 
chỉnh cho nhiều ứng dụng đang chạy trên hệ thống. Sau đây là các 
bước thực hiện: 

 Tạo phím tắt cho chương trình và trang web ứng với một 
shortcut trên Desktop. 

 Đây là một trong những cách tiếp cận cơ bản nhất để thêm 
phím tắt tùy chỉnh, bạn có thể thêm phím nóng vào bất kỳ phần 
mềm hoặc một trang web nào bằng cách nhấn chuột phải vào nó và 
nhấn Properties, sau đó chọn thẻ Shortcut như trong hình.   

 Bạn sẽ thấy cửa sổ Properties bao gồm một hộp soạn thảo 
‘Shortcut key’ cho phép chúng ta nhập tổ hợp phím tắt bất kỳ cho 
chương trình đang thực hiện. Ở đây chỉ cần nhập các chữ cái yêu 
thích của mình và thiết lập phím nóng mới. Lưu ý, việc tạo phím tắt 
tùy chỉnh này cần được kết hợp với Ctrl+Alt, nếu bạn chọn một chữ 
cái N, thì phím tắt sẽ là Ctrl+Alt+N. 

 Sau khi đã nhập phím tắt tùy chỉnh, bạn nhấn nút Apply, sau 
đó nhấn OK để lưu lại các thay đổi và đóng cửa sổ Properties. Bây giờ 
để mở chương trình hoặc một trang web nào đó bằng phím tắt mới, 
chỉ cần nhấn tổ hợp phím Ctrl+Alt+Chữ cái…, ngay lập tức sẽ ứng 
dụng thay vì nhấn kép chuột vào nó từ màn hình Desktop

 Với các ứng dụng độc lập trong Windows Store của Windows 
10, bạn có thể sử dụng Start menu để tạo phím tắt. Với phương pháp 
này, chúng ta không cần phải tạo các biểu tượng shortcut trên màn 
hình desktop cho các ứng dụng nữa. 

 Để thực hiện điều này, bạn mở Start Menu, tìm kiếm một icon 
hoặc tile tương ứng với một ứng dụng trong đó. Nhấn chuột phải 
vào nó và cuộn chuột xuống dưới chọn mục More, sau đó nhấn vào 
tùy chọn Open file location để duyệt tới thư mục chứa Shortcut. Tiếp 
theo, nhấn chuột phải vào shortcut và chọn Propeties. Trong cửa sổ 
Propeties hiện ra, bạn thực hiện việc thêm phím tắt giống như trên. 
Sau cùng nhấn Apple và OK.  

 NGỌC ÂN

Tạo các phím tắt tùy chỉnh trong Windows 10
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Khắc phục lỗi khởi động Windows
bằng Startup Repair

Khi sử dụng máy tính chắc chắn đôi khi bạn sẽ gặp trường 
hợp không thể khởi động vào Windows. Hay quá trình khởi 
động của máy tính có thể bị gián đoạn, sắp khởi động thành 
công ngay lập tức khởi động lại, hoặc thông báo lỗi…Lúc 
này bạn thường cài lại Windows vì nghĩ rằng do lỗi hệ thống. 
Đó là một cách tốt, tuy nhiên nếu bạn sử dụng  hệ điều hành 
Windows 7 hoặc Windows Vista thì chỉ cần phục hồi sửa chữa 
một số vấn đề trên hệ thống với công cụ Startup Repair  mà 
không cần phải mất thời gian cài đặt lại. Chương trình sẽ tự 
động quét máy tính tìm các tập tin hệ thống bị mất hoặc bị hư 
hỏng và chữa chúng để khởi động một cách chính xác. 

1. Startup Repair trong Windows 7
Thông thường, nếu không thể khởi động được máy tính 

có rất nhiều lý do như: lỗi phần cứng, xung đột phần mềm hay 
nhiều lý do khác nữa. Lúc này bạn sẽ thấy trên màn hình hiển 
thị thông báo Windows Error Recovery, đây là lựa chọn cho bạn 
khởi động để sửa lỗi Windows. Ở đây, bạn bấm lựa chọn phần 
Launch Startup Repair để chạy lại hệ thống. 

* Lưu ý: Nếu trường hợp Windows không khởi động đến 
màn hình Launch Startup Repair như trên thì bạn có thể thực 

hiện bằng thao tác thủ công. Trước tiên, bạn khởi động lại máy 
tính và nhấn vào phím F8 liên tục cho đến ki nào xuất hiện 
phần Advanced Boot Options, nhìn bên dưới thấy dòng Repair 
Your Computer có nghĩa là sửa chữa máy tính của bạn, nhấp 
Enter để thực thi. 

Khi tiến trình thực thi, bạn sẽ thấy hiển thị thông báo với 
dòng chữ Windows is loading file…tức là Windows đang tải 
tập tin. 

Tiếp theo, xuất hiện cửa sổ System Recovery Options, tại 
đây sẽ cho bạn chọn quy tắc sử dụng bàn phím, bạn có thể để 
mặc định là US, sau đó bấm Netx để tiếp tục.  

Ở giao diện của cửa sổ System Recovery Options tiếp theo 
bạn thiết lập lại như mới cài đặt Windows 7 nhé (chọn Seven). 

Đến đây, sẽ xuất hiện các tùy chọn khác nhau trong  giao 
diện System Recovery Options. Bạn hãy chọn Startup Repair để 
bắt đầu quá trình xử lý sự cố vì nó có thể phát hiện và sửa chữa 
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lỗi nhanh chóng. 

Startup Repair bắt đầu quá trình quét và sửa chữa lỗi hệ 
thống. Việc sửa chữa hệ thống nhanh hay chậm còn tùy thuộc 
lỗi ít hay nhiều của phần mềm hệ thống.  

Trong một vài trường hợp bạn sẽ nhận được thông báo Do 
you want to restore your computer using System Restore (Bạn 
có muốn khôi phục máy tính của mình bằng System Restore). 
Ở đây, bạn không cần phải sử dụng tùy chọn này, có thể hủy bỏ 
nó và cho phép các công cụ tiếp tục khắc phục vấn đề về lỗi hệ 
thống. Hoặc có thể sử dụng nếu bạn đã cài đặt tự động tạo các 
bản sao lưu Windows trong System Restore. 

Quá trình khôi phục hệ thống bắt đầu thực thi và một khi 
thiết lập hệ thống hoàn chỉnh nó sẽ trở về trạng thái ban đầu. 
Lưu ý: Bạn nên thường xuyên hay định kỳ thiết lập sửa lỗi các 
file trong hệ thống và chọn những file cần thiết trước. 

Sau khi hệ thống hoàn toàn được khôi phục, bạn sẽ nhận 
được một thông báo cho biết đã thành công và bạn cần bấm 
Restart để khởi động lại máy tính. v

Nếu trường hợp không thể khắc phục được, bạn sẽ nhận 
được một thông báo Windows cannot repair this computer 
automatically (Windows không thể tự động sửa chữa máy tính 
này) và bên dưới là một bản tóm tắt của các lỗi có thể gửi cho 
Microsoft. Tùy thuộc vào các lỗi, đôi khi bạn sẽ nhận được liên 
kết bổ sung với các tùy chọn, hỗ trợ. Các nhà sản xuất máy tính 
cũng có thể cung cấp các giải pháp bổ sung… 

Và một loạt các tùy chọn chi tiết về lỗi hệ thống, bạn bấm 
Send information about this problem để gửi các lỗi cho Microsoft. 

2. Startup Repair trong Vista
Bạn cũng có thể truy cập vào Startup Repair trong Vista 

bằng cách khởi động từ đĩa cài đặt Win Vista. Chọn ngôn ngữ 
cài đặt mà bạn muốn và nhấn Next. 

Trong màn hình kế tiếp click vào phần Repair your 
computer để tiến hành sửa lỗi máy tính của bạn. 

Trong cửa sổ System Recovery Options xuất hiện, bạn 
sẽ thấy hệ điều hành trong ổ đĩa hệ thống máy tính, thông 
thường là ổ đĩa C.  

Đến đây, bạn có thể bắt đầu bấm chọn chạy Startup Repair 
hoặc các tùy chọn  khác giống như trong hướng dẫn ở Windows 
7 trình bày ở trên. 

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng tính năng Windows 
Memory Diagnostics Tool trong giao diện System Recovery 
Options để kiểm tra các lỗi trong bộ nhớ của máy tính. Khi 
chọn, máy tính sẽ khởi động lại và bắt đầu chạy rà soát chẩn 
đoán lỗi cho đến khi hoàn tất và khởi động vào Windows. 

Có thể nói, Startup Repair là giải pháp tốt nhất và rất đáng 
tin cậy để xử lý lỗi khi không khởi động được Windows. Chúc 
các bạn thực hiện thành công ! 

  T.T
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4. Office Online: Văn phòng trực 
tuyến

Office Online là phiên bản trực 
tuyến trong bộ phần mềm văn phòng 
Office của Microsoft, có thể dùng trên 
trình duyệt mà không cần cài đặt vào 
máy tính. Office Online gồm có 4 tính 
năng cơ bản: Word, Excel, PowerPoint 
và OneNote – giống như trong bộ Office. 
Bạn cũng có thể dùng dịch vụ trực tuyến 
Outlook.com để gửi và nhận email chứ 
không cần phải trả phí cho Outlook.  

Các công cụ Office Online rất thích 
hợp để đáp ứng nhu cầu cho hầu hết người 
dùng. Điểm bất lợi duy nhất là bạn phải 
kết nối mạng Internet để sử dụng Office 
Online, trong khi bộ Microsoft Office cài 
sẵn thì có thể sử dụng bất cứ khi nào. 

5. Google Photos: Lưu trữ và 
quản lý ảnh

Google Photos là một lựa chọn phù 
hợp dùng để lưu trữ những tập tin ảnh 
độ nét cao. Đặc biệt, Google Photos cung 
cấp dung lượng lưu trữ miễn phí không 
giới hạn, tuy nhiên các tập tin ảnh chỉ cho 
phép độ phân giải tối đa 16 megapixel và 
video 1080p. Ngoài ra, chương trình còn 
tự động nén nhỏ ảnh dung lượng lớn hoặc 
bạn có thể chọn gói không gian lưu trữ 

Google Drive có trả phí. 
Bạn có thể thiết lập Google Photos 

tự động tải ảnh lên từ điện thoại hoặc từ 
máy ảnh có tích hợp Wi-Fi. Một khi dữ 
liệu đã được lưu trên máy chủ của Google, 
bạn có thể truy xuất chúng từ bất cứ nơi 
nào với ID và mật khẩu Google của mình. 
Google Photos tự động phân tích mỗi bức 
ảnh và có cả tính năng nhận dạng khuôn 
mặt, cung cấp các công cụ để tạo dựng 
phim, ảnh toàn cảnh, tạo album ảnh có 
cốt truyện hoặc tạo ảnh động.  

 6. Ninite: Quản lý cài đặt phần 
mềm

Ninite là một tiện ích giúp bạn tìm 
kiếm các ứng dụng cho máy tính Windows. 
Điểm đặc biệt của ứng dụng này là chỉ cần 
chọn các ứng dụng mà bạn muốn, chương 
trình sẽ tải về phiên bản mới nhất của 
chúng hoàn toàn miễn phí và sau đó tự 
động cài đặt. 

Bạn chỉ việc vào trang Ninite.com, 
Ninite cung cấp rất nhiều tùy chọn, bạn 

chỉ việc đánh dấu vào những phần mềm 
miễn phí mà bạn muốn cài đặt, sau đó 
nhấn Get Installer để tải về một tập tin 
định dạng .exe có chứa phần cài đặt cho 
các phần mềm đó. Chạy tập tin thực thi 
này và Ninite sẽ cài đặt lần lượt tất cả các 
phần mềm đã chọn. Như vậy, sau này bạn 
không cần phải vào từng trang web để tải 
và cài đặt từng phần mềm nữa vì Ninite 
đã làm thay bạn việc này. Ngoài ra, công 
cụ này cũng sẽ tự động từ chối cung cấp 
bloatware (các ứng dụng đi kèm không 
cần thiết) có rất nhiều trong các phần 
mềm miễn phí.

 7. Secunia PSI: Quản lý cập nhật 
phần mềm 

Secunia Personal Software Inspector 
(Secunia PSI) là công cụ quét tất cả các 
chương trình trên máy tính của bạn và 
thông báo nếu có bất kỳ chương trình nào 
bất thường chưa được vá lỗi. Rất nhiều 
người dùng máy tính không quan tâm đến 
việc nâng cấp phần mềm Windows. Tuy 
nhiên, đó là một thiếu sót nghiêm trọng 
về bảo mật nếu phiên bản phần mềm cũ 
không đảm bảo an toàn. Lúc này Secunia 
PSI sẽ là lựa chọn tối ưu nhất. 

 Bạn có thể thiết lập để Secunia PSI 
tự động cập nhật các chương trình. Tuy 
nhiên, trong một số trường hợp bạn phải 
thực hiện bằng thủ công nếu được hệ 
thống yêu cầu. Thông thường bạn chỉ cần 
cung cấp một vài tùy chọn và mọi thứ còn 
lại sẽ được Secunia PSI thực hiện.

(Còn nữa)
                                                     T.T

9 tiện ích “hộ thể” miễn phí cho Windows 10


