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NƯỚC CHANH MẬT ONG 7 LÝ DO TUYỆT VỜI ĐỂ ĂN
THỨC UỐNG GIẢI ĐỘC TUYỆT ĐỈNH
DƯA CHUỘT MỖI NGÀY

xem tieáp trang 4

Nước chanh mật ong có thể giúp làm sạch ruột, dạ dày,
xem tieáp trang 2

SỐT THẤP KHỚP

KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG
MÁY TÍNH WINDOWS
BỖNG DƯNG BỊ CHẬM

(Rheumatic fever)

V) Diễn biến lâm sàng và miễn dịch học:
- Tim: 60% bệnh nhân có tiến triển đến bệnh tim thấp khớp.
• Màng tim, màng ngoài tim, hoặc cơ tim có thể bị ảnh
hưởng (Van hai lá hầu như luôn bị ảnh hưởng).
• Sau khi làm dày van hai lá, dây gân tim và bệnh thất trái
phì đại.
- Khớp (viêm khớp):
• Viêm đa khớp (polyarthritis) di chuyển từ khớp này sang
khớp khác.
• Sưng, đỏ và đau khớp và đôi khi tràn dịch khớp.
• Ảnh hưởng đến các khớp lớn hơn các khớp nối nhỏ hơn.

xem tieáp trang 10

xem tieáp trang 6
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NƯỚC CHANH MẬT ONG THỨC UỐNG GIẢI ĐỘC TUYỆT ĐỈNH

hệ bạch huyết, đường tiết niệu, đường miệng...giúp cơ thể
giải độc, chống viêm, kháng khuẩn...
Chanh chứa nhiều Vitamin C, mật ong chứa nhiều năng lượng
và khoáng chất nên khi kết hợp hai loại thực phẩm này với nhau,
chúng tạo thành thức uống hàng ngày với những công dụng giải độc
cơ thể tuyệt vời ít ai ngờ tới.
Nước chanh mật ong giúp làm sạch ruột, dạ dày, hệ bạch
huyết, đường tiết niệu, đường miệng...giúp cơ thể giải độc, chống
viêm, kháng khuẩn, giúp tạo máu, tăng cường miễn dịch. Theo các
chuyên gia, uống nước chanh mật ong hàng ngày, đặc biệt là uống
vào buổi sáng sớm khi mới thức dậy có thể mang lại 7 tác dụng giải
độc cho cơ thể như sau:
1. Tăng cường khả năng tiêu hóa:
Chanh kích thích gan sản xuất mật, hỗ trợ thêm các acid, giúp
hệ thống tiêu hóa thải ra các độc tố. Mật ong hoạt động như một
chất kháng khuẩn chống lại các bệnh nhiễm trùng, sản xuất thêm
các chất nhầy trong ruột, hỗ trợ việc thải ra các độc tố.
2. Làm sạch dạ dày, cải thiện chức năng của đại tràng:
Các thức ăn không tiêu, tế bào và vi khuẩn chết có xu hướng
phủ thành một lớp trong dạ dày. Đây được coi là sự tích tụ các độc tố
hoặc “ama” trong dạ dày của chúng ta, gây ra bệnh tật, biểu hiện cơ
bản như đầy hơi... Việc uống nước chanh mật ong được coi như cách
làm sạch dạ dày, đại tràng, tống xuất các độc tố, giúp cơ thể hấp thu
dinh dưỡng nhiều hơn.
3. Chống lại chứng táo bón:
Đây được coi là phương thuốc hữu hiệu, gần như hiệu quả tức
thì cho những ai bị táo bón. Sản xuất thêm chất nhầy, hydrate hóa,
truyền nước vào phân khô. Kích thích ruột, giúp cho việc đi ngoài
dễ hơn.
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4. Làm sạch hệ bạch huyết:
Thiếu nước và các chất lỏng cần thiết trong
hệ bạch huyết khiến bạn cảm thấy mất ngủ, mệt
mỏi, chậm chạp, các vấn đề về huyết áp... Lợi ích
của việc uống nước chanh mật ong vào buổi sáng
là làm ẩm toàn bộ hệ thống bạch huyết, nó sẽ
không chỉ đánh bại các triệu chứng trên mà còn
tăng khả năng miễn dịch.
5. Tăng khả năng miễn dịch:
Chanh giàu Vitamin C, acid Ascorbic tìm thấy
trong chanh đã được chứng minh có tác dụng
chống viêm, được sử dụng trong bệnh hen suyễn,
các triệu chứng hô hấp, tăng cường khả năng hấp
thu Sắt - nguyên tố quan trọng trong khả năng
miễn dịch. Chanh cũng chứa saponin có tính
kháng khuẩn, giúp chống lại cảm lạnh và cúm. Chanh đồng thời làm
giảm lượng đờm do cơ thể sản xuất. Chính vì vậy, uống nước chanh
mật ong vào buổi sáng sẽ giúp cho hệ thống miễn dịch của bạn luôn
khỏe mạnh, có lợi cho mùa lạnh và mùa cúm. Chanh và mật ong
không chỉ có đặc tính kháng khuẩn mà còn giàu chất chống oxy hóa,
cùng với Vitamin C rất tốt cho cơ thể.
6. Làm sạch đường tiết niệu, lợi tiểu:
Mật ong là chất kháng khuẩn rất tốt, đánh bại được một số
nhiễm trùng thông thường, kết hợp với chanh và nước trở thành
phương pháp lợi tiểu hữu hiệu, làm sạch đường tiết niệu. Citric và
acid Ascorbic trong chanh giúp cân bằng độ pH trong cơ thể.
7. Cải thiện sức khỏe răng miệng:
Acid chanh kết hợp với các đặc tính của mật ong giúp giảm hôi
miệng gần như ngay lập tức. Làm sạch miệng, kích thích tuyến nước
bọt, giết chết các vi khuẩn gây hại, tẩy vi khuẩn và phân hủy thức ăn
thường có trong miệng và cổ họng chúng ta vào sáng sớm. Ngoài ra,
nó còn loại bỏ phần trắng trên lưỡi, góp phần cho hơi thở thơm tho
hơn. Đây là phương pháp tự nhiên nhất để làm sạch miệng sau một
giấc ngủ dài. Không chỉ cho bạn một cảm giác tươi mới và hơi thở
thơm mát vào buổi sáng mà uống và súc miệng với chanh, mật ong
cũng có thể giết chết tất cả vi trùng trong miệng bạn. Thậm chí sẽ
không có vấn đề gì nếu bạn quên đánh răng.
Trong quả chanh chứa hàm lượng Vitamin C rất cao nên nếu
uống quá nhiều nước chanh mật ong (trên 6 quả chanh/ngày),
cơ thể có thể bị thừa Vitamin C. Cơ thể thừa vitamin C có thể tạo
sỏi ( Oxalate, Urat); rối loạn tiêu hóa, giảm độ bền hồng cầu, ảnh
hưởng đến sự xấu đi của các triệu chứng bệnh trào ngược dạ dày
thực quản…
ĐQG (tổng hợp)
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THỬ DÙNG LẠI WINDOWS 95 TRỰC TIẾP
TRÊN TRÌNH DUYỆT WEB

Windows 95 một thời vang bóng, được thừa hưởng những
tính chất ưu việt của các hệ điều hành trước như giao diện đồ họa
tương tác, cho đến nay vẫn được sử dụng trong phiên bản mới
nhất. Cộng thêm nhiều tính năng mới; như hỗ trợ rộng rãi các
thiết bị hơn, hỗ trợ thiết bị kết nối qua cổng USB, được kèm thêm
phiên bản Internet Explorer 4, hỗ trợ các ứng dụng 32 bit, hỗ trợ
tên tập tin dài đến 255 kí tự. Windows 95 mở đầu cho việc sử
dụng nút Start, thanh taskbar trong giao diện GUI của Microsoft,
điều vẫn tồn tại trong các hệ điều hành về sau, cho đến Windows
Vista nút Start được thay bằng biểu tượng lá cờ Windows.
Hệ điều hành 20 tuổi Windows 95 giờ đây có thể chạy trực
tiếp trên nhiều trình duyệt phổ biến. Một lập trình viên 19 tuổi
từ Scotland đã tạo ra một môi trường để có thể sử dụng hệ điều
hành trực tiếp mà không cần thêm bất kỳ plugin. Chắn chắn với
những người lần đầu tiếp xúc máy tính vào những năm 199x sẽ
không thể quên âm thanh khởi động quen thuộc, những ô cửa sổ

16-bit màu hay những dòng lệnh DOS kinh điển.
Bằng việc truy cập vào đường dẫn https://win95.ajf.me/
win95.html, trình duyệt sẽ tự tải về và kích hoạt hệ điều hành
Windows 95 cho bạn sử dụng, thời gian tải khoảng 5-10 phút, tuỳ
thuộc vào tốc độ mạng internet. Andrea Faulds lập trình viên đã
phát triển trang web đã cho Windows 95 hoạt động dựa trên mã
nguồn C++ và JavaScript, nó gần như có những tính năng cần
thiết trên hệ điều hành giống khi chạy độc lập trên máy tính. Bạn
hãy lưu lại đường dẫn trên để trải nghiệm quá khứ của hệ điều
hành Windows. bạn có thể cho những đứa trẻ tiếp cận nó đơn
giản khi khi được hỏi: lúc bố, mẹ dùng Windows 95 ra sao. Mặc
dù trình giả lập vẫn chưa được hoàn hảo, Internet Explorer đôi khi
bị treo bên trong trình giả lậpnhưng phải công nhận rằng đây là
một bản demo khá tuyệt vời dành cho các fan của Windows.
Lưu Quốc Cường
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Tieáp theo trang 1

7 Lý Do Tuyệt Vời
ĐỂ ĂN DƯA CHUỘT MỖI NGÀY

Dưa chuột bổ sung nước cho bạn, đồng thời chúng không
những có những đặc tính tuyệt vời như vgiúp giảm cân, chống
viêm v..v mà còn có tác dụng kỳ diệu giúp bạn chống lại tâm
trạng căng thẳng. Hãy chắc chắn rằng bạn không quan tâm với
dưa chuột. Dưa chuột thuộc cùng họ thực vật như bí ngô và dưa
hấu. Đó là lý do tại sao chúng có những đặc tính tuyệt vời tương
tự: Giàu nước, tươi và có một số lợi ích tuyệt vời cho những người
đang tìm cách giảm thêm một vài cân.
Bạn có thực sự cần thêm lý do để ăn dưa chuột không?
Trên thực tế còn nhiều lợi ích mà dưa chuột có thể đáp ứng,
khiến chúng ta thực sự nên ăn chúng hàng ngày. Con cái và người
thân cao tuổi của chúng ta cũng có thể
được hưởng lợi từ những thuộc tính kỳ
diệu của chúng.
Vì vậy, nếu bạn nghĩ rằng dưa chuột
chỉ hữu ích trong việc điều trị các quầng
thâm dưới mắt bạn (hoặc về cơ bản chúng
chỉ là nước), bạn không thể sai lầm nhiều
hơn nữa. Dưa chuột là một kho báu của
những lợi ích tự nhiên.
Trước hết, bạn có thể muốn biết tại
sao chỉ đơn giản là ăn dưa chuột mỗi ngày
có thể cung cấp một sự tăng cường chất
dinh dưỡng tuyệt vời.
Một trong những lý do đến từ nhóm
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Vitamin B. Các Vitamin này rất tuyệt vời trong việc
thúc đẩy sức khỏe của tế bào và sức khỏe của hệ
thần kinh.
Hơn nữa, dưa chuột cũng sẽ cung cấp cho bạn
axit Folic, Vitamin C, Canxi, Sắt, Magiê, Kali và Kẽm.
Vì vậy, nếu bạn đang tìm cách thêm chúng vào các
món ăn thông thường, thật dễ dàng để có được tất
cả những lợi ích sau:
1. Chúng tuyệt vời cho bộ não của bạn:
Trước hết dưa chuột có chứa một Flavonol
chống viêm đặc biệt tuyệt vời trong việc thúc đẩy
sức khỏe não bộ. Chức năng chính của nó là tăng
cường sự kết nối của các tế bào thần kinh của bạn.
Đó là lý do tại sao dưa chuột giúp giữ gìn những
kỷ niệm của bạn, cũng như bảo vệ các tế bào thần
kinh khỏi những tổn thương liên quan đến tuổi tác.
2. Chúng là các chất chống viêm tự nhiên tuyệt vời:
Ngoài ra, dưa chuột giữ cho cơ thể của chúng ta “tươi” theo
nhiều cách. Sự tươi mát của dưa chuột thực sự cho chúng ta một
ý tưởng tuyệt vời về những gì nó làm ở cấp độ hữu cơ trong cơ
thể chúng ta. Nhờ lượng nước nó cung cấp, dưa chuột thực sự
nuôi dưỡng các tế bào của chúng ta và thúc đẩy nhiều qúa trình
nội bộ khác.
Thêm vào đó nước ép dưa chuột cũng rất tốt trong việc giảm
đau và nhiễm trùng. Điều này là nhờ vào các đặc tính ức chế các
enzym được tạo ra khi chúng ta bị viêm nội bộ.
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3. Giúp giảm mức độ căng thẳng:
Dưa chuột rất giàu vitamin từ phức hợp Vitamin B, bao gồm:
Vitamin B1, Vitamin B5 và Vitamin B7 (còn được gọi là biotin). Gia
đình này của Vitamin là cực kỳ hiệu quả trong thư giãn hệ thống
thần kinh và làm giảm tác động của sự căng thẳng và lo âu.
Nếu bạn chuẩn bị dưa chuột trong nước ép táo, hoặc uống
hỗn hợp nước ép dưa chuột và chanh, bạn sẽ có một cách tự nhiên
tuyệt vời để chống lại căng thẳng.
4. Cải thiện sức khỏe tiêu hóa:
Dưa chuột là siêu giàu về nước và chất xơ - hai yếu tố quan
trọng nhất khi nói đến sức khỏe tiêu hóa. Tìm hiểu thói quen ăn
salad dưa chuột ngon với hạt mè và giấm táo hàng ngày. Hơn
nữa, đối với những người bị trào ngược axit, dưa chuột có thể là
một loại thuốc tự nhiên tuyệt vời. Loại rau nhỏ huyền diệu này
cũng làm giảm mức độ pH trong dạ dày. Điều này có nghĩa là các
triệu chứng của trào ngược axit sẽ ít nghiêm trọng hơn.
Cuối cùng, vỏ dưa chuột chứa hàm lượng chất xơ không hòa
tan cao. Điều này là rất tốt trong việc chống táo bón và cải thiện
quá trình vận chuyển nội bộ.
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5. Giúp theo dõi cân nặng của bạn:
Đây là một trong những lợi ích nổi tiếng nhất về dưa
chuột. Trên thực tế dưa chuột là một phần quan trọng
trong hầu hết các chế độ giảm cân. Tuy nhiên, điều quan
trọng cần nhớ là khi bạn muốn giảm cân, việc tuân theo
chế độ ăn kiêng hạn chế có lẽ không phải là cách tốt nhất.
Dưa chuột là tuyệt vời, nhưng đừng quên phần
còn lại. Chẳng hạn, điều quan trọng là bạn nhớ duy trì
chế độ ăn uống cân bằng chứa tất cả các yếu tố: Protein,
carbohydrate, chất béo không bão hòa đơn…
Vì vậy, hãy sáng tạo khi bạn ăn kiêng. Kết hợp dưa
chuột với các loại rau, hạt và trái cây khác để giảm cân mà
vẫn ngon miệng.
6. Dưa chuột chăm sóc trái tim của bạn:
Hơn nữa, dưa chuột chứa hàm lượng Kali cao, điều
này rất tốt trong việc điều hòa huyết áp của bạn. Điều
quan trọng là chúng ta đạt được và duy trì sự cân bằng tốt
giữa Kali và Natri.
Kali cũng là đồng minh của chúng ta bởi vì nó hoạt
động như một chất điện phân. Điều này có nghĩa rằng nó
là một ion tích điện dương điều chỉnh các chức năng của
tế bào.
Nhờ đó, nó giúp chúng ta chăm sóc hệ thần kinh, co
thắt cơ và chức năng tim.
7. Dưa chuột giúp rời xa sự mệt mỏi:
Thật dễ dàng để cảm thấy kiệt sức trong thế giới hiện đại
của chúng ta. Bạn có cảm thấy bị nóng ran, kiệt sức hoặc bị đau
đầu do căng thẳng khi bạn về nhà không? Nếu vậy, hãy tự thưởng
cho mình một món ăn mới nấu ở nhà có dưa chuột.
Đó có thể dưới dạng salad, nước ép tự nhiên hoặc một món
ăn khác có liên quan đến nhiều loại trái cây và rau quả tươi.
Điều này sẽ giúp bạn thoát khỏi những căng thẳng trong ngày.
Điều này là do dưa chuột chứa các chất Polyphenol lignan như
Pinoresinol và Lariciresinol, cũng như các chất dinh dưỡng thực
vật, Vitamin K, Đồng và Mangan.
Nhờ sự giàu có của các chất dinh dưỡng mà chúng cung cấp,
dưa chuột là tuyệt vời trong việc chống lại sự thiếu hụt chất dinh
dưỡng đi kèm với sự mệt mỏi và kiệt sức.
Nói chung chúng tôi hy vọng bất cứ ai tìm cách để chăm
sóc chế độ ăn uống của họ và bắt đầu cảm thấy tốt hơn trên cơ
sở hàng ngày sẽ không ngần ngại bao gồm dưa chuột vào các
món ăn.
Lưu Trường (Theo Step to Health)
5
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SỐT THẤP KHỚP (Rheumatic fever)
nhất 80% bệnh nhân có nồng độ kháng streptolysin O tăng cao
khi trình bày độ chuẩn tăng cao thuyết phục hơn

- Da: (Erythema Marginatum) hồng ban viền tổn thương da:
Các hồng ban cổ điển tổn thương.

Anti-DNAse B (ít sử dụng hơn).
hyaluronidase (ít sử dụng hơn)

Xét nghiệm anti

VI) Chẩn đoán căn bệnh sốt thấp khớp cấp:
Múa vờn Sydenham: (còn được gọi là múa thánh Vitus)
Chuyển động bất thường: Ảnh hưởng đặc biệt đến đầu và
phần trên. Chúng có thể bị tổng quát hoặc bị hạn chế ở một bên
của cơ thể (hemi-chorea).
Nướu dưới da: Các khối u tròn, cứng, chắc chắn phủ lên bởi
làn da trông bình thường. Chúng có đường kính từ vài milimet
đến 1,5 cm, được khoanh vùng trên các xương nổi như khuỷu tay.
Dấu hiệu miễn dịch: Để chẩn đoán căn bệnh này cần phải
đo nồng độ kháng streptolysin O: Anti-streptolysin O (ASO). Ít
6

Mặc dù không có xét nghiệm duy nhất nào cho sốt thấp
khớp, chẩn đoán được dựa trên tiền sử y khoa, khám sức khỏe và
kết quả xét nghiệm nhất định.
1) Xét nghiệm máu:
Nếu bạn đã được chẩn đoán bị nhiễm trùng strep, bác sĩ của
bạn có thể không yêu cầu xét nghiệm bổ sung cho vi khuẩn. Nếu
bác sĩ của bạn yêu cầu xét nghiệm, nó sẽ rất có thể là một xét
nghiệm máu có thể phát hiện kháng thể đối với vi khuẩn strep
lưu thông trong máu. Vi khuẩn thực sự có thể không còn có thể
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phát hiện được trong các mô hoặc cổ họng của bạn. Bác sĩ của
bạn cũng có khả năng kiểm tra tình trạng viêm trong máu của
con bạn bằng cách đo C reactive proteine và tốc độ lắng đọng
hồng cầu.

2) Điện tâm đồ (ECG hoặc EKG):
Xét nghiệm này - còn được gọi là ECG hoặc EKG - ghi lại tín
hiệu điện khi chúng di chuyển qua tim. Bác sĩ của bạn có thể tìm
kiếm các mô hình trong số các tín hiệu này cho biết tình trạng
viêm của tim hoặc chức năng tim kém.
3) Siêu âm tim ký (Echocardiogram): Sử dụng sóng âm
thanh để tạo ra hình ảnh sống động của tim, xét nghiệm này có
thể cho phép bác sĩ của bạn phát hiện những bất thường về tim.
VII) Biến chứng:
Viêm do sốt thấp khớp có thể kéo dài vài tuần đến vài tháng.
Trong một số trường hợp, tình trạng viêm gây ra các biến chứng
lâu dài: Bệnh tim thấp là tổn thương vĩnh viễn đối với tim do sốt
thấp khớp. Nó thường xảy ra 10 đến 20 năm sau khi bệnh ban
đầu. Các vấn đề thường gặp nhất với van giữa hai ngăn trái của
tim (van hai lá) nhưng các van khác có thể bị ảnh hưởng. Thiệt hại
có thể dẫn đến:
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• Van trào ngược. Rò rỉ này trong van cho phép máu chảy
theo hướng ngược lại.
• Thiệt hại cho cơ tim. Tình trạng viêm kết hợp với sốt thấp
khớp có thể làm suy yếu cơ tim, ảnh hưởng đến khả năng bơm.
Thiệt hại cho van hai lá, van tim khác hoặc các mô tim khác
có thể gây ra vấn đề với tim sau này trong cuộc sống. Điều kiện
kết quả có thể bao gồm:
• Một nhịp đập bất thường và hỗn loạn của các buồng trên
của tim (rung tâm nhĩ).
• Không có khả năng bơm máu đủ cho cơ thể (suy tim).
VIII) Phòng ngừa:
Cách duy nhất để phòng ngừa sốt thấp khớp là điều trị
nhiễm trùng cổ họng strep hoặc sốt tính hồng nhiệt (scarletfever)
ngay lập tức với một đợt đầy đủ kháng sinh thích hợp.
IX) Điều trị sốt thấp khớp:
Mục tiêu điều trị sốt thấp khớp là tiêu diệt các vi khuẩn liên
cầu khuẩn nhóm A còn lại, giảm các triệu chứng, kiểm soát tình
trạng viêm và ngăn ngừa tái phát. Điều trị bao gồm:
• Thuốc kháng sinh. Bác sĩ sẽ kê toa Penicillin hoặc một loại
kháng sinh khác để loại bỏ vi khuẩn strep còn lại. Sau khi bạn đã
hoàn thành điều trị kháng sinh đầy đủ, bác sĩ của bạn sẽ bắt đầu
một đợt kháng sinh khác để ngăn ngừa tái phát sốt thấp khớp.
Điều trị dự phòng có thể sẽ tiếp tục qua tuổi 21 hoặc cho đến khi
bạn hoàn thành một khóa điều trị tối thiểu trong 5 năm, tùy theo
điều trị nào lâu hơn.
Những người bị viêm tim trong cơn sốt thấp khớp có thể
được khuyên nên dùng thuốc kháng sinh phòng ngừa trong 10
năm hoặc lâu hơn.
• Điều trị chống viêm: Bác sĩ sẽ kê toa thuốc giảm đau, chẳng
hạn như Aspirin hoặc Naproxen (Naprosyn), để giảm viêm, sốt và
đau. Nếu các triệu chứng nghiêm trọng hoặc con bạn không đáp
ứng với các thuốc kháng viêm, bác sĩ có thể kê toa Corticosteroid.
• Thuốc chống co giật: Đối với những cử động không tự
nguyện nghiêm trọng do Sydenham chorea gây ra, bác sĩ có thể kê
toa thuốc chống co giật, chẳng hạn như acid valproic (Depakene)
hoặc carbamazepine (Carbatrol, Tegretol, những người khác).
Chăm sóc dài hạn: Hãy thảo luận với bác sĩ của bạn về loại
chăm sóc theo dõi và chăm sóc dài hạn mà bạn sẽ cần. Tổn thương
tim do sốt thấp khớp có thể không xuất hiện trong nhiều năm và
cần được khám tim đều đặn.
Bs Dương Minh Hoàng

• Hẹp van. Việc thu hẹp van này làm giảm lưu lượng máu.
7
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CÁC ỨNG DỤNG TÌM MÓN ĂN NGON, GỢI Ý ĐỊA
ĐIỂM ĂN UỐNG, KHUYẾN MÃI GIẢM GIÁ ĐỒ ĂN

Xin giới thiệu tới các bạn những ứng dụng chuyên dùng cho mục
đích ăn uống, chủ yếu là app tìm chỗ ăn ngon, app giao đồ ăn đến nhà
và các dịch vụ tìm khuyến mãi, giảm giá liên quan tới ăn uống. Tất cả
app này đều là những sản phẩm chạy tốt ở Việt Nam mà có cả bản cho
web lẫn Android và iOS nên ai cũng có thể xài được.
Foody
Được biết tới nhiều nhất với vai trò tìm quán ăn và xem quán đó
có ngon hay không thông qua các bình luận của thành viên, Foody là
một trong app mình sử dụng khá thường xuyên mỗi khi không biết nên
đi ăn ở đâu. Foody giúp giải quyết được câu hỏi mà mình hay gặp vào
mỗi cuối tuần hay các dịp tụ tập với bạn bè: hôm nay đi ăn cái gì. Foody
hiện có dữ liệu ở nhiều tỉnh thành chứ không chỉ gói gọn ở TP.HCM / HN
nên nhiều khi đi du lịch có thể xài Foody để tìm chỗ ăn ngon cũng rất
hợp lý. Và không chỉ có nhà hàng, có những quán ăn nhỏ, quán cóc lề
đường cũng được đưa lên Foody.
Trong app còn có cơ chế tính điểm dựa theo lượng comment, hình
ảnh bạn upload về các quán ăn, được bao nhiêu đó điểm sẽ đổi thành
các chương trình khuyến mãi. Mình không thường xài tính năng này
nên không biết, nhưng bạn bè mình thấy dùng cũng khá nhiều và đi
nhiều quán lớn được giảm khá tốt. Foody cũng đang mở rộng sang giới
thiệu các địa điểm du lịch, nghĩ dưỡng. Foody phiên bản Web, bạn có
thể truy cập địa chỉ: https://www.foody.vn/.
Bản cho iOs có thể quét mã QR hoặc tải về tại: https://goo.
gl/3DgwXl ( Dung lượng 60.6MB).

Bản cho Android có thể quét mã QR hoặc tải về tại: https://goo.
gl/Ik6zGX
Diadiemanuong
Là đối thủ cạnh tranh với Foody, Diadiemanuong cũng là chỗ mọi
người có thể chia sẻ thông tin về các quán xá ở khắp mọi miền Việt Nam
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với đủ các thể loại từ quán ăn sang cho đến những xe đẩy bình dân
nhưng ngon lành. Diadiemanuong hoạt động theo kiểu diễn đàn, tức
là giống với tinhte.vn, nhưng cũng có app để bạn có thể tìm kiếm thông
tin dễ dàng hơn. Lượng bình luận khá đông đảo trên Diadiemanuong
sẽ giúp bạn đánh giá sơ được quán ăn đó có ngon hay không để biết
mà ghé và không bị tốn tiền và rước bực bội khi ăn phải quán dở nào
đó. diadiemanuong phiên bản Web, bạn có thể truy cập địa chỉ: http://
diadiemanuong.com/.

Bản cho iOs có thể quét mã QR hoặc tải về tại: https://goo.gl/
eeNuSv (Dung lượng 42.2MB).

Bản cho Android có thể quét mã QR hoặc tải về tại: https://goo.
gl/GURX33
Lozi
Lozi cũng giống Foody và Diadiemanuong, tức là cũng dùng để
gợi ý món ăn ngon nhưng mình thấy có vẻ như Lozi mạnh ở khu vực
Hà Nội hơn so với TP.HCM. Mình thích Lozi ở giao diện, đó là một app
rất mới mẻ theo phong cách Pinterest và cũng có nhiều hình ảnh đẹp
để kiểm tra trước khi ra quyết định có nên ăn hay không. Lozi cũng có
lượng người comment phong phú để bạn dễ tham khảo.Lozi phiên bản
Web, bạn có thể truy cập địa chỉ: http://lozi.vn/.
Bản cho iOs có thể quét mã QR hoặc tải về tại: https://goo.gl/
dbnO4V ( Dung lượng 42.3MB).
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Bản cho Android có thể quét mã QR hoặc tải về tại: https://goo.
gl/93Mwjp

DeliveryNow
DeliveryNow cũng là một app thuộc Foody, chuyên dùng để đặt
đồ ăn tới tận nhà. Bạn dùng phiên bản web cũng được, nhưng phiên
bản app thì nhanh và đẹp hơn nên mình thích xài hơn, gần đây có thêm
chức năng thanh toán thẻ nên khỏi phải trả tiền mặt lằng nhằng lúc
nhận hàng. Trên DeliveryNow có khá nhiều món ngon từ các quán bạn
thích. DeliveryNow phiên bản Web, bạn có thể truy cập địa chỉ: https://
www.deliverynow.vn/.
Bản cho iOs có thể quét mã QR hoặc tải về tại: https://goo.gl/
yzaOlx ( Dung lượng 20.8MB).
Bản cho Android có thể quét mã QR hoặc tải về tại: https://goo.gl/k9wJKi
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Vietnammm
Vietnammm cũng là một dịch vụ giao đồ ăn gần giống như
DeliveryNow. Mình cài app này song song với DeliveryNow để khi quán
ăn nào không có trên DeliveryNow thì sang Vietnammm xem thử coi có
hay không. Cả DeliveryNow và Vietnammm đều tính phí ship khá hợp
lý nên mình thích xài, lâu lâu cũng có nhiều khuyến mãi giảm giá mạnh
với nhiều quán ăn từ lớn đến nhỏ nữa. Vietnammm phiên bản Web, bạn
có thể truy cập địa chỉ: https://www.vietnammm.com/
Bản cho iOs có thể quét mã QR hoặc tải về tại: https://goo.gl/
qOchYb (Dung lượng 50MB).
Bản cho Android có thể quét mã QR hoặc tải về tại: https://goo.
gl/XejBhC
Shopiness
Nếu như ở trên là các app tìm chỗ ăn cụ thể thì Shopiness lại nhắm
đến việc cung cấp thông tin khuyến mãi cho bạn khi bạn ở gần các quán
ăn hoặc cửa hàng. Shopiness do NhacCuaTui làm như một cách mở rộng
mảng kinh doanh của mình, trên đây có khá nhiều thương hiệu lớn và
nổi tiếng nên việc tìm deal giảm giá không có gì là khó khăn. Hiện do
còn mới nên Shopiness vẫn chưa phủ nhiều tỉnh thành, hi vọng sẽ sớm
mở rộng trong tương lai. Shopiness có một cái hơi làm mình khó chịu
đó là thông báo gửi ra khá nhiều. Shopiness phiên bản Web, bạn có thể
truy cập địa chỉ: https://www.shopiness.vn/
Bản cho iOs có thể quét mã QR hoặc tải về tại: https://goo.gl/
GrCC0v ( Dung lượng 49.3 MB).
Bản cho Android có thể quét mã QR hoặc tải về tại: https://goo.
gl/ZDGuvi
Meete
Meete giống Shopiness nhưng chỉ chuyên cho ăn uống. Meete sẽ
sử dụng vị trí địa lý của điện thoại để giúp bạn tìm xem có nhà hàng,
quán ăn nào xung quanh đang giảm giá ngắn hạn hay không (flash
deal). Mỗi deal sẽ có một thời gian nhất định, ví dụ như trong 24 giờ
hay 12 giờ chẳng hạn, và mỗi ngày một người dùng sẽ chỉ được lấy 1
deal, hoàn toàn miễn phí. App hiện có cả trên iOS và Android. Meete
phiên bản Web, bạn có thể truy cập địa chỉ: http://www.meete.co/
Bản cho iOs có thể quét mã QR hoặc tải về tại: https://goo.gl/
BSR0lC (Dung lượng 46.4 MB).
Bản cho Android có thể quét mã QR hoặc tải về tại: https://goo.
gl/O2zmx2
(Còn nữa)
Lưu Thừa
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Tieáp theo trang 1

KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG
MÁY TÍNH WINDOWS BỖNG DƯNG BỊ CHẬM
Máy tính chạy hệ điều hành Windows bị chậm là vấn đề không
của riêng ai, vậy nên trong bài này xin chia sẻ với các bạn một số cách
để làm cho máy tính chạy nhanh trở lại trong trường hợp như vậy. Bắt
đầu từ việc tắt các ứng dụng hao tài nguyên, vô hiệu hóa bớt hiệu ứng
cho đến quét virus rồi cài lại máy. Hi vọng bài viết sẽ giúp được ích khi
những khi chiếc PC bổng nhiên dở chứng chạy ì ạch.
Tìm các ứng dụng đang ngốn tài nguyên
Những ứng dụng nặng như phần mềm dựng phim, trình xử lý
ảnh, game... là những thứ có thể tiêu hao nhiều tài nguyên máy tính
của bạn, chủ yếu là RAM và CPU. Tuy nhiên, điều này là bình thường
bởi chúng được sinh ra để làm các việc nặng nhọc như thế, và hơn nữa,
công việc của bạn yêu cầu như vậy. Thay vào đó, những ứng dụng ăn
tài nguyên mà mình muốn các bạn kiểm tra lại các ứng dụng nhỏ, nhẹ,
như Word, PowerPoint, trình duyệt, ứng dụng xem ảnh, chat, phần
mềm chơi nhạc... nhưng vì lý do nào đó mà chúng đang chiếm quá
nhiều tài nguyên một cách không cần thiết. Khi tài nguyên bị chiếm
hết, PC sẽ phải chuyển sang dùng swap disk thay cho RAM và làm máy
của bạn chậm đi đáng kể, trong khi CPU thì không còn đủ năng lực để
xử lý.

Để kiểm tra và tắt các phần mềm này rất dễ, bạn sẽ dùng Task
Manager.
1. Bấm Control + Shift + Escape (hoặc Control + Alt + Delete,
chọn Task Manager)
2. Trong cửa sổ mới hiện ra, bạn sẽ thấy cột CPU, cột Memory
(RAM), cột Disk (HDD hay SSD)
3. Tìm xem những ứng dụng nào đang xài CPU hay xài RAM quá
nhiều, ví dụ như một ứng dụng nào đó liên tục cần 99% CPU hay 70%
RAM chẳng hạn
4. Chọn vào nó, nhấn nút “End Task” để tắt ứng dụng đi.
Trong hầu hết các trường hợp, một ứng dụng nhẹ mà dùng 99%
CPU hay 70% RAM thường là do có lỗi trong lúc chạy, bạn chỉ cần tắt
nó đi và mở lên lại là hết. Mình hay bị điều này với Word 2013 hồi đó.
Chrome cũng là một ứng dụng thường sử dụng với mức tiêu thị tài
nguyên cao.
Đóng bớt các ứng dụng đang chạy nền
Nhiều ứng dụng chạy nền và không hiện window ra cho bạn thấy,
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vậy nên bạn không biết là chúng đang tồn tại. Nhưng may cái là hầu
hết những ứng dụng này đều có mặt trên thanh system tray, còn gọi
dân dã là “thanh đồng hồ”. Bạn bấm phải chuột vào những ứng dụng
không sử dụng và chọn “Exit” để tắt chúng đi. Với những ứng dụng
nhẹ nhàng và quan trọng như bộ gõ tiếng Việt hay OneDrive / Google
Drive / Dropbox thì không sao, nhưng có một số phần mềm kiểm tra
hệ thống, phần mềm do nhà sản xuất cài sẵn cũng chạy lên luôn khiến
máy chậm đi một cách đáng kể.
Vô hiệu hóa bớt những ứng dụng chạy cùng Windows
Tính năng này thực chất không ảnh hưởng trực tiếp tới việc máy
chạy chậm hay nhanh, nếu có thì chỉ giúp quá trình boot máy được
nhanh chóng hơn. Chủ yếu, việc này sẽ đảm bảo rằng các app không
cần thiết hoặc app rác cài sẵn theo máy sẽ không thể chạy lên cùng
Windows được nữa, tức là ở lần sau bạn không cần đi đóng các ứng
dụng chạy nền một cách thủ công. Cách làm như thế này:
Với Windows 8, Windows 10:
1. Bấm Control + Shift + Escape để mở Task Manager.
2. Chuyển sang tab “Startup”.
3. Chọn những app bạn thấy không cần thiết, nhấn nút “Disable”.
4. Có thể Windows sẽ yêu cầu bạn khởi động lại máy tính để thay
đổi có hiệu lực.

Với Windows 7 trở xuống:
1. Nhấn Windows + R, gõ msconfig
2. Chuyển sang tab Startup.
3. Bỏ chọn những ứng dụng không muốn chạy cùng Windows.
4. Nhấn OK, khởi động lại máy để có hiệu lực.
Giảm hiệu ứng chuyển động
Nếu máy tính của bạn có cấu hình không mạnh, ví dụ như con
Intel Compute Stick với chip Atom của mình, một cách hiệu quả để tăng
tốc độ cho máy đó là giảm đi các hiệu ứng của Windows. Những hiệu
ứng chuyển động dụng dạng cửa sổ bay ra bay vào, chuyển động từ chỗ
này sang chỗ khác, thu nhỏ, phóng to... nhìn thì đẹp thật đấy nhưng nó
lại tiêu thụ nhiều tài nguyên và đây là điều xa xỉ với những thiết bị yếu.
Vậy bạn nên tắt đi. Nếu máy bạn đủ mạnh, từ Core m, Core i trở lên thì
cứ để cho đẹp, không nhất thiết phải vô hiệu hóa. Cách làm:
1. Nhấn Windows + X hoặc phải chuột vào menu Start > System.
2. Chọn Advanced System Settings > tab Performance > Settings.
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3. Trong tab Visual Effect, chọn “Adjust for best performance”.
4. Bạn cũng có thể chọn “Custom” và bỏ đi chỉ những hiệu ứng
bạn không thích và giữ lại những thứ bạn muốn thấy.

Làm cho trình duyệt nhẹ nhàng hơn
Với rất nhiều người dùng, trình duyệt dường như là ứng dụng
được mở liên tục trên máy tính, vậy nên việc làm cho trình duyệt chạy
nhẹ nhàng hơn là điều rất nên làm. Dễ nhất là xóa đi những add-on
hay plug-in mà bạn không sử dụng, như trong trường hợp của mình
Chrome có extension Hangouts mà mình chẳng xài bao giờ, vậy nên
gỡ hẳn ra. Nếu không tương tác nhiều với các web có Flash, mình cũng
khuyên các bạn nên gỡ hẳn nó ra luôn vì đây là một trong những plugin ngốn tài nguyên nhiều nhất. Chrome, Firefox cũng đã bắt đầu vô
hiệu hóa Flash mặc định rồi.
Nếu bạn sử dụng Windows 10, mình cũng khuyên các bạn thử xài
Microsoft Edge. Trình duyệt này khác hẳn so với IE, nó tốt hơn rất rất
nhiều, giao diện vừa đơn giản, thân thiện trong khi tốc độ tải web rất
nhanh và không còn chuyện thiếu tương thích với website hiện đại như
IE. Ngoài ra, trên một máy HP và MacBook của mình, mình để ý là lúc
chạy Edge thì máy có vẻ nhanh và mượt hơn so với Chrome.
Quét malware và adware
Malware hay virus về bản chất cũng là một phần mềm, và để chạy
được thì nó cũng phải ăn mất một phần tài nguyên hệ thống. Một số
malware “thâm” hơn thì cố tình mở thật nhiều process chạy nền để máy
bạn thật chậm và không còn làm ăn gì được. Vậy nên, khi máy tính bị
chậm thì nhớ nghĩ tới khả năng này, và hãy dùng phần mềm quét virus
nào đó mà bạn muốn. Với mình mình chỉ dùng Windows Defender thôi
chứ không cài thêm app bên thứ, nhưng mình luôn đảm bảo Windows
Defender được cập nhật thường xuyên và luôn chạy để sẵn sàng ngăn
chạy các hiểm họa.
Dọn ổ cứng lại cho trống nhiều hơn
Khi hoạt động, máy tính của bạn không chỉ cần RAM mà nó cũng
dùng đến HDD hay SSD của bạn để lưu trữ một số dữ liệu cần thiết.
Bản thân Windows cũng làm điều này, thậm chí còn nhiều hơn các ứng
dụng bên thứ ba. Không chỉ riêng Windows mà hệ điều hành nào cũng
vậy cả. Vậy nên, việc đảm bảo ổ cứng còn đủ dung lượng trống sẽ giúp
máy tính của bạn chạy nhanh hơn, đặc biệt nếu bạn đang xài SSD. Mình
thường giữ cho máy tính còn trống khoảng 10GB là ít nhất, hơn được
thì tốt. Đã có lần máy Windows của mình chỉ trống 5GB và máy ì ạch đi
thấy rõ, khi đó vẫn còn đang xài Windows 7.
Cách dọn ổ thì đơn giản thôi: gỡ các ứng dụng không còn xài, xóa
bớt những file quá cũ, các file cài đặt có thể di chuyển bớt ra ổ USB hay
ổ cứng rời cho trống máy. Ảnh cũng nên backup lên cloud hay ra HDD
rời rồi xóa khỏi máy tính cho trống trải. Chỉ cần dọn khoảng vài GB thôi
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là tình hình sẽ bắt đầu được cải thiện ngay. Bạn có thể xem thêm các
cách dọn ổ trong bài [Thủ thuật Windows] Những cách thức dọn dẹp ổ
lưu trữ của máy tính.
Giải phân mảnh? Rảnh thì làm
Đã rất lâu rồi mình không còn giải phân mảnh ổ đĩa cho máy tính,
và sau khi làm xong cũng không thấy máy nhanh hơn gì cả. Vậy nên,
mình khuyên các bạn chỉ nên giải phân mảnh khi nào PC rảnh rỗi và
bạn đã làm hết các bước trên mà máy vẫn chưa chạy nhanh trở lại.
Riêng với bạn nào đang xài SSD, bạn không cần phải giải phân mảnh
đâu vì cơ chế hoạt động của ổ đĩa đặc để giúp loại bỏ vấn đề tốc độ
chậm khi phân mảnh rồi. Nếu bạn xài SSD mà còn chạy giải phân mảnh
thì còn hại thêm vì nó làm mất đi một số lần ghi của ổ.
Reset lại PC hoặc cài lại Windows
Cách này khá là hiệu quả trong hầu hết trường hợp, chỉ hơi mất
công một chút đó là bạn phải cài lại phần mềm của mình sau khi
Windows đã reset xong. Lưu ý là tính năng reset chỉ có trên Windows 8
và Windows 10. Với Windows 7, bạn sẽ phải chịu khó cài lại Windows từ
đầu. Nhớ backup tất cả dữ liệu quan trọng trước khi tiến hành.
Cách reset máy tính Windows 8 hoặc 10:
1. Vào Settings > Update & Security
2. Nhấn vào dòng Recovery
3. Ở mục Reset This PC, chọn Get Started, làm theo các bước được
yêu cầu để reset lại máy tính và hệ điều hành.
Đổi HDD
thành SSD, nâng
RAM
Cách phần
cứng này mình nói
tới cuối cùng bởi vì
nó cần bỏ tiền ra,
ngoài ra chúng ta
cũng nên kiểm tra
yếu tố phần mềm
trước chứ chưa gì
mà đi nâng cấp phần cứng thì lại phí tiền. Nếu máy bạn có RAM khoảng
2GB và chạy Windows 7 hoặc Windows 10, bạn nên nâng cấp thành
4GB hoặc nhiều hơn nếu có điều kiện kinh tế. Cũng nhớ kiểm tra dung
lượng tối đa mà máy tính hỗ trợ nhé, mua cặp 16GB về mà máy chỉ cho
xài tối đa 8GB thì hóa ra lại phí của. Tất nhiên, nếu nhu cầu của bạn là
làm gì đó nặng nhọc thì bạn sẽ phải nâng cao hơn, nhưng mình tin
rằng hầu hết anh em trong trường hợp đó đã biết phải làm gì rồi.
Nếu máy bạn đã có RAM từ 4GB trở lên và bạn không thường xài
các phần mềm nặng, mình khuyên các bạn không cần upgrade lên dung
lượng cao hơn nữa. Thứ mà bạn nên để dành tiền nâng cấp chính là SSD.
Với tốc độ đọc ghi cực kì nhanh và mức độ ổn định cao, bạn sẽ cảm thấy
chiếc máy tính của mình giống như là một cái máy mới sau khi đổi từ HDD
lên SSD. Đồng ý là hiện tại dung lượng SSD vẫn còn ít so với HDD ở cùng
tầm giá, nhưng lợi ích mà bạn nhận được từ tốc độ cao thì vô cùng xứng
đáng. Dữ liệu vẫn có thể dễ dàng chép ra HDD rời cơ mà.
Duy Luân
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QUẢ NHÀU TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH CƠ THỂ

Theo khoa học hiện đại nghiên cứu, trong dịch trái nhàu có
chứa chát damnacanthal có khả năng ức chế nhiều loại tế bào
ung thư trên cơ chế làm giảm lượng máu cung cấp tới các khối
u. Ngoài ra các dịch chiết trong trái nhàu còn giúp làm giảm quá
trình tiết dịch của các niêm mạc trong dạ dày, tá tràng nên có tác
dụng rất tốt trong việc điều trị bệnh viêm loét dạ dày, ta tràng
hay hiện tượng trào ngược dạ dày. Hỗ trợ chữa bệnh viêm phế
quản, hen suyễn, các bệnh tự miễn như: vảy nến, viêm khớp
dạng thấp, bệnh tiểu đường, bệnh luput ban đỏ hay bệnh nhiễm
khuẩn, viêm gan mãn tính…. Theo dược tính hiện đại, trong quả
nhàu có tới 29 loại axit hữu cơ, tinh dầu và nhiều loại axit amin,
caroten, Vitamin C, Sắt, Mg, Ca, K, Na đều là dưỡng chất có lợi cho
sức khỏe. Một số công dụng của quả
nhàu như sau:
Tăng cường hệ miễn dịch: Trái
nhàu có tác dụng sản xuất những tế
bào T có vai trò quan trọng trong việc
đề kháng các tế bào lạ hoặc những dị
ứng lạ cho cơ thể con người, thậm chí
cả tế bào ung thư, giúp các tế bào này
tăng cường, làm cho các tế bào khác
mạnh mẽ lên, các tế bào lạ bị tiêu diệt
dần dần.
Loại bỏ độc tố: Tăng khả năng
hấp thụ, tiêu hóa, sử dụng vitamin,
thảo dược và khoáng chất. Có khả năng
chống oxy hóa cao giúp ngăn chặn sự
hủy hoại những gốc tự do.
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Chống viêm: Trái nhà có tác dụng trong việc
chữa cá bệnh liên quan đến cơ và khớp như bệnh
viêm khớp, hội chứng nhức xương cổ tay, giảm
đau và giảm sưng vết thương với triệu chứng như
vết thâm tím, căng da và bỏng. Hiệu quả trong
việc chữa trị vết loét và ngừa phát ban.
Hen suyễn: Nước cốt trái nhàu giúp người
bị hen suyễn bớt cơn hen, tránh dị ứng mà người
hen thường bị (như bụi, khói, phấn hoa... )
Giảm đau: Trái nhàu có tác dụng chữa
những cơn đau trong cơ thể như: đau lưng, cổ,
đau cơ, thần kinh và những cơn đau như căng
thẳng, đau nửa đầu. Có thể nói nước trái nhau
được sử dụng như một loại thuốc giảm đau mà
không có tác dụng phụ nào cả.
Cải thiện hệ tiêu hóa: Vị chua của trái nhàu
khi ép làm tăng sự co bóp cơ trơn ở trong ruột, giúp cho sự đẩy
phân ra ngoài. Khi bị táo bón, thay vì uống thuốc nhuận tràng,
bạn có thể uống trước 2 muỗng nước cốt trái nhàu, làm tăng sự
tăng co bóp của ruột dễ dàng hơn.
Chữa đau nửa đầu: Nước ép của trái nhàu có tác dụng chữa
đau nửa đầu rất hiệu quả.
Phòng ngừa bệnh tim mạch: Nước ép trái nhàu tăng cường
Cholesterol tốt và giảm Cholesterol xấu, thông thoáng các mạch
máu, bền thành mạch, giảm huyết áp....
Vũ Thanh Minh – Tổng hợp từ nhiều nguồn

BIẾN START MENU “ALL PROGRAMS” CỦA WINDOWS 7
THÀNH MENU CLASSIC BẰNG “TAY KHÔNG”
Mặc định khi cài đặt Windows 7, các mục trong Start Menu
sẽ hiển thị rất lộn xộn, không được gọn gàng như menu Classic.
Tuy nhiên nếu không phải chuyên nghiệp thì bạn có thể sẽ gặp
rắc rối với việc biến nó trở lại giao diện menu Classic.
Bạn có thể yên tâm hoàn toàn, vì trong bài viết này sẽ giúp bạn
gỡ rối nếu gặp trường hợp trên chỉ với vài thao tác thủ công bằng “tay
không” đơn giản mà không phải nhờ đến sự hỗ trợ của bất cứ phần
mềm nào cả, chỉ cần thay đổi thiết lập trong Registry là xong.

Microsoft\Windows\Start Menu\Programs và bấm Ok.
Đến đây, bạn trở lại cửa sổ Registry Editor và tìm đến nhánh
HKEY_CURRENT_USER, sau đó chọn tiếp các mục theo đường dẫn
Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Explorer >
User Shell Folders và bấm đúp lên mục Favorites.

Giao diện Start Menu “All Programs” ban đầu
Trước hết bạn bấm chuột chọn Start Menu, trong hộp tìm
kiếm xuất hiện bạn gõ lệnh regedit sau đó bấm Enter.

Trên cửa sổ Registry Editor xuất hiện bạn tìm đến nhánh
HKEY_CURRENT_USER, sau đó chọn tiếp các mục theo đường dẫn
Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Explorer >
Shell Folders. Đến đây bạn tiếp tục bấm đúp lên mục Favorites
nằm ở dòng Name khung bên phải.

Trong cửa sổ Edit String xuất hiện, trong khung Value data
bạn thay đổi giá trị mặc định bằng đường dẫn C:\ProgramData\

Cũng tương tự như bước trên, ở cửa sổ Edit String, mục
Value data bạn thay đổi giá trị mặc định bằng dường dẫn C:\
ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs, cuối
cùng là bấm Ok.
Sau khi bạn đã thực hiệc hoàn tất các bước thiết lập, lúc này
bạn thoát khỏi cửa sổ Registry Editor, và bấm chuột phải vào Start
Menu, chọn mục Properties.
Trong cửa sổ Taskbar and Start Menu Properties xuất hiện,
bạn bấm chọn thẻ Start Menu sau đó bấm chọn mục Customize
nằm trên góc phải.
Tiếp tục ở cửa sổ Customize Start Menu, bạn kéo thanh
trượt xuống phía dưới và đánh dấu kiểm vào ô vuông trước mục
Favorites menu. Cuối cùng là bấm Ok để thoát khỏi cửa sổ, sau đó
khởi động lại hệ thống máy tính.
Sau khi khởi động lại máy tính xong, chắc chắn trong Start
Menu của chương trình mục sẽ xuất hiện mục Programs và có
danh sách All Programs tương tự như XP. Rất thân thiện và quen
thuộc giúp bạn dễ dàng sử dụng hơn.
Giao diện sau khi hoàn tất
T.T (Theo HowToGeek)
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THEO DÕI THỜI GIAN SỬ DỤNG FACEBOOK

Với phiên bản cập nhật mới nhất, Facebook đã cho phép
người dùng theo dõi thời gian sử dụng Facebook để người dùng
theo đó quản lý thời gian mình sử dụng ứng dụng một cách hiệu
quả nhất. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt để sự dụng được
tiện ích này từ Facebook
1. Cập nhật Facebook lên phiên bản mới nhất
Việc này là điều kiện tiên quyết, vì những phiên bản cũ ứng
dụng Facebook sẽ không có tính năng này.
• Đối với điện thoại Android, bạn chỉ cần vào Ứng dụng Play
Store để tiến hành cập nhật
• Đối với điện thoại iOS, bạn chỉ cần vào ứng dụng App Store
để tiến hành cập nhật

4. Từ menu xuất hiện, bạn nhấp chọn Settings ( Tùy chỉnh).
Sau đó, màn hình xuất hiện mục Your time on Facebook (Thời
gian sử dụng Facebook của bạn)

5. Bảng thông tin đầu tiên sẽ cho phép bạn theo dõi thời
gian sử dụng Facebook của tuần hiện tại

6. Ngoài ra, bảng thông tin cũng hiển thị thời gian sử dụng
Facebook của tuần trước
2. Mở ứng dụng Facebook và đăng nhập vào tài khoản của
bạn
3. Tiếp theo, bạn nhấn vào nút Menu. Tùy vào điện thoại và
thiết bị bạn sử dụng thì nút Menu sẽ ở phía góc phải phía dưới
hoặc góc phải phía trên màn hình.

7. Nhấp chọn vào từng cột sẽ hiển thị thời gian sử dụng
Facebook của ngày hiện tại
Như vậy, với thông tin ở trên, bạn sẽ biết được thời gian
mình đã sử dụng Facebook như thế nào để điều chỉnh cho phù
hợp cuộc sống thực và ảo (mạng xã hội). Hi vọng bài viết giúp bạn
cân bằng được điều này.
Lương Gia Định
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XÓA TRANG TRONG TỆP TIN PDF
VỚI PDFILL FREE PDF TOOLS

Có rất nhiều chương trình hỗ trợ đọc tài liệu PDF, nhưng
hầu hết trong số chúng lại không đi kèm với tính năng xóa
trang, cắt hoặc ghép các tệp tin, mã hóa và giải mã, thêm
header và footer…Vì vậy, khi cần thực hiện các chức năng này
bạn cần phải cài đặt thêm một công cụ khác. PDF Jumbler là
một chương trình tuyệt vời cho việc sắp xếp và xóa các trang từ
một tài liệu PDF. Tuy nhiên, nó lại yêu cầu Java và Framework
mà có thể bạn không muốn cài đặt trên hệ thống của mình,
mặc dù có nhiều lựa chọn để chạy Java dạng portable.
Một chương trình thay thế có tên gọi PDFill Free PDF Tools
(tải về máy tính theo địa chỉ http://www.pdfill.
com/pdf_tools_free.html) sẽ không yêu cầu
bạn cài đặt thêm điều gì khác, đây là bộ sưu tập
các công cụ phổ biển trong đó cung cấp đến 15
module khác nhau để giúp bạn thao tác và làm
việc với các tệp tin PDF. Lưu ý rằng trong quá trình
cài đặt, nó sẽ tự động tải về trình Ghostscript từ
Internet để hỗ trợ cho các công cụ nên máy tính
của bạn phải được kết nối Internet trong lúc này.
Sau khi cài đặt xong, trên màn hình Desktop của
bạn sẽ có thêm 2 shortcut là PDFill PDF Editor
(biên tập tài liệu PDF) và PDFill PDF Tools (Free),
cái mà chúng ta quan tâm ở đây là PDFill PDF Tools
(Free).
Giao diện của chương trình sẽ hiển thị 15
tính năng sẵn sàng để sử dụng dưới các nút tương

ứng. Để xóa một hay nhiều trang từ một tệp tin PDF
bất kỳ, bạn chọn và nhấn nút Split and Reorder Pages
(nút thứ 2 theo thứ tự). Ngay sau đó bạn sẽ được yêu
cầu duyệt một tệp tin PDF cần thực hiện.
Trong cửa sổ tiếp theo hiện ra, bạn sẽ có 3 lựa
chọn trong đó là: Split Pages From – đây là tùy chọn
cắt hay lọc các trang (ví dụ: bạn muốn lấy ra các trang
từ 1 đến 5 trong tài liệu PDF có 10 trang thì nhập 1
to 5); Reorder Pages – đây là tùy chọn sắp xếp lại các
trang (theo chẵn, lẻ, đảo ngược); Delete Pages – đây
là tùy chọn xóa trang (ví dụ: Bạn muốn xóa một trang
nào đó thì nhập số tương ứng, ngoài ra để xóa các
trang rải rác như trang trang 2, trang 4 đến 8 thì nhập
2, 4-8). Sau khi đã thiết lập xong thì bạn nhấn nút
SaveAs… để lưu lại dưới dạng một tệp tin mới.
Xóa trang chỉ là là một tính năng hữu ích của
PDFill PDF Tools, bện cạnh đó còn tới 14 chức năng khác như ghép
các tệp tin PDF lại thành một tệp tin, các tùy chọn mã hóa và giải
mã, xoay chiều hoặc cắt các trang PDF, thêm Header và Footer,
thêm Watemark, chuyển dạng ảnh thành PDF, chuyển PDF thành
dạng ảnh…Như bạn có thể thấy, đó là một công cụ khá nhỏ gọn,
nếu chúng ta thường xuyên phải làm việc với các tài liệu PDF và
không thích cài đặt thêm Java hoặc Net Framework thì đây là một
lựa chọn tốt nhất và xứng đáng để dùng.
		
NGỌC ÂN
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SHADOW DEFENDER: GIÚP HỆ THỐNG
HOẠT ĐỘNG TRÊN KHÔNG GIAN ẢO
Thông thường, để tránh những “thảm họa” do virus gây ra đối với
hệ thống máy tính, bạn thường sử dụng chương trình đóng băng với
mục đích ngăn cấm mọi sự xâm nhập hay làm thay đổi bất cứ thứ gì
trên hệ thống. Cũng tương tự như vậy, phần mềm Shadow Defender,
giúp bạn tạo một không gian và cho phép hệ thống chỉ chạy trong một
môi trường ảo, nên khi restart lại máy mọi thứ sẽ trở lại hiện trạng
ban đầu, nên mọi sự tấn công của virus, spyware, worm hay những
sự cố thay đổi khác xảy ra trong môi trường ảo này đều vô nghĩa. Đặc
biệt, bạn vẫn có thể lưu dữ liệu của mình trong môi trường thật bằng
cách ấn định trước những thư mục nào không cần sự bảo vệ ảo này. Với
dung lượng rất khiêm tốn (1.03MB) bạn có thể tải về tại: http://www.
shadowdefender.com, sau khi giải nén và cài đặt, trong giao diện chính
của chương trình bạn có thể lựa chọn từng thẻ tương ứng với các chức
năng sau:
1. System Status (trạng thái hệ thống): Ở cửa sổ bên phải sẽ hiển
thị ổ đĩa (phân vùng) nào đã được bảo vệ bằng shadow mode. Nếu các
file hay thư mục nào được chỉ định không chịu sự bảo vệ sẽ hiển thị dưới
khung Exclusion.

2. Mode setting (chế độ thiết lập): Dưới khung Current volume
status, nếu các phân vùng còn đang ở chế độ hoạt động bình thường
thì ở hai dòng Current status và Schedule sẽ báo là Normal Mode. Bạn
có thể chọn tùy ý phân vùng nào sẽ là shadow mode, chỉ riêng ổ C đang
có Windows XP hay thêm những phân vùng khác. Sau khi chọn phân
vùng xong bạn cần chọn thêm hai chế độ sau:
- Exit shadows mode: Thoát khỏi chế độ shadow (bạn phải khởi
động máy lại mới có hiệu lực thật sự).

- Continue shadow mode after reboot: Vẫn tiếp tục chế độ shadow
sau khi khởi động máy lại.

3. Exclusion list (danh sách loại trừ): Ở đây, nếu bạn muốn thư
mục nào đó không cần bảo vệ do thay đổi liên tục thì chọn nút add file
hay folder vào danh sách loại trừ. Vì nếu không làm vậy, khi thoát khỏi
shadow mode mọi văn bản bạn mới tạo ra hay những thay đổi vừa thực
hiện sẽ mất hết.
Lưu ý: Ở chức năng này bạn nên thiết lập loại trừ để cập nhật
được virus mới đối với thư mục Program Files\Common files\ Symantec
Shared ở C. Tuy vậy, việc loại trừ cho các thư mục này cũng có điểm bất
tiện là chúng sẽ không được bảo vệ chống được mọi virus phá hoại.
4. Commit now: Giúp bạn lưu ngay được những gì bạn cần lưu lại,
trong khi chúng đang ở shadow mode vì không được chọn loại trừ trước
đó bằng cách bấm dấu mũi tên qua phải ở giao diện, chọn, đặt tên cho
file và bấm Save. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn Commit now từ menu
ngữ cảnh khi bấm chuột phải vào file cần lưu trong Explorer.
5. Administration: Với mục này bạn có thể tùy chọn các chức năng
sau:
- Start with windows: Khởi động phần mềm cùng với Windows.
- Enable tray icon: Kích hoạt biểu tượng trên khay hệ thống
- Enable desktop tip: Hiển thị chữ Shadow ở giữa trên cùng
desktop cho bạn biết đang ở chế độ shadow mode.
- Enable shell context menu extension: Có menu ngữ cảnh trong
Explorer.
- Enable password control: Có thêm mật mã bảo vệ.
Thành Trăm
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