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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

Sao chép và di chuyển dữ liệu là một việc làm thường xuyên 
đối với người sử dụng máy vi tín, và hầu hết việc sao chép tệp tin 
đến từ các thiết bị kết nối bên ngoài như USB, ổ cứng gắn ngoài, 
điện thoại di động, máy tính bảng…Nếu một ngày nào đó bạn phát 
hiện tốc độ sao chép tệp tin trên máy tính của mình trở lên chậm 
chạp và khó chịu thì hãy giải quyết vấn đề bằng các phương pháp 
sau đây. 

1. Thử thay đổi cổng USB:
Các máy tính hiện đại thường có nhiều cổng USB, do đó nếu ổ 

USB của bạn có hỗ trợ USB 3.0/3.1 thì hãy đảm bảo bạn cắm thiết bị 
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Khắc phục tốc độ sao 
chép file chậm trong 
Windows 7, 8 và 10

5 TIỆN ÍCH THÔNG MINH ĐÁNG 
ĐỂ DÙNG CHO WINDOWS
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NHA ĐAM VÀ CÁC CÔNG 
DỤNG CHO SỨC KHỎE

BẠN CÓ BIẾT 7 CÔNG DỤNG VÀ 
LỢI ÍCH CỦA ĐU ĐỦ KHÔNG?

Có những tiện ích tuy nhỏ gọn nhưng lại rất hữu ích, 
đúng vậy trong khi bạn đi tìm tòi những phần mềm đồ sộ và 
lo ngại việc cài đặt chiếm dung lượng ổ cứng của mình thì 
không nên bỏ qua những ứng dụng tuy nhỏ nhưng thông 
minh và đáp ứng nhu cầu cần thiết của bạn. Ngoài các trang 
web chuyên cung cấp các phiên bản Portable, Nirsoft chính 
là nơi bạn cần ghé thăm, tại trang này chúng ta sẽ tìm thấy 
một số lượng lớn các tiệc ích hệ thống được cập nhất liên 
tục hàng ngày, chúng bao gồm đủ thể loại tương ứng với rất 
nhiều chức năng khác nhau. 5 tiện ích sau đây được xem là 
đáng để sử dụng nhất. 

 1. MyUninstaller: http://www.nirsoft.net/utils/myuninst.html
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 Với cái tên như trên, bạn đã có thể đoán ngay được nó dùng để làm 
gì. Đúng vậy, ứng dụng này sẽ giúp bạn gỡ bỏ các chương trình đã cài đặt 
trên máy tính một cách nhanh chóng nhất. Chẳng hạn, vì một lý do nào đó 
mà có nhưng chương trình khiến cho bạn phải gặp khó khăn khi gỡ bỏ nó 
khỏi hệ thống từ trình đơn Add/Remove Programs trong Control Panel, lúc 
này MyUninstaller sẽ là thứ bạn cần tới. 

 MyUninstaller tuy là rất nhỏ (nội dung hiển thị trong file .zip chỉ 
khoảng 50KB) nhưng sức mạnh thì không kém, nó đặc biệt có ích khi bạn 
muốn duyệt nhanh một danh sách các chương trình trong máy với đầy đủ 
các thông tin như Product, Version, Company, uninstall status, installation 
folder, installation source, official website, installation date, registry 
keys… và loại bỏ bất kỳ một ứng dụng nào mà bạn muốn. 

 2. VideoCacheView: http://www.nirsoft.net/utils/video_
cache_view.html

 Khi Stream các video từ một website, nội dung của video sẽ được 
lưu trữ bởi trình duyệt của bạn và sau đó hiển thị tới bạn. Ngay cả sau 
khi đã xem xong video, bạn vẫn có thể truy cập offline trực tiếp từ thư 
mục Cache của trình duyệt. Tuy nhiên việc truy xuất vào bộ nhớ Cache 
cho các tài khoản người dùng thông thường không phải là điều đơn giản. 
VideoCacheView 3.0 giúp bạn dễ dàng lấy các video từ bộ nhớ Cache, sau 
khi cài đặt và kích hoạt nó, các tệp tin Video được lưu trong Cache sẽ hiển 
thị hiển thị một cách chi tiết với các thông tin như kiểu file, tình trạng lưu, 
địa chỉ Download. 

 3. AdapterWatch: http://www.nirsoft.net/utils/awatch.html
 Nếu như chiếc máy tính để bàn của bạn đang sử dụng tới 3 hoặc 4 

bộ Adapter mạng (có thể là card mạng Ethernet, card mạng không dây, 
modern bluetooth) thì việc quản lý và xem các thông tin của chúng là rất 
quan trọng vì hàng ngày chúng luôn được kết nối với mạng Internet khi 
chỉ được tích trong một máy tính duy nhất. Hơn nữa muốn khám phá sâu 

các thuộc tính của những thiết bị này trong Windows, chắc chắn bạn phải 
dùng đến một phần mềm hãng thứ ba. Một trong số đó là AdapterWatch, 
một tiện ích tí hơn từ NirSoft, nó sẽ hiển thị đầy đủ thông tin về các adapter 
đã cài đặt bao gồm các thống kê về TCP/UDP, IP, ICMP… 

 4. ProduKey: http://www.nirsoft.net/utils/product_cd_
key_viewer.html

 Trong quá trình cài đặt lại Windows, một trong những mối quan tâm 
chính của bạn là việc cài đặt lại các ứng dụng mà ở đó đã mua bản quyền. 
Đối với nhiều người, các ứng dụng đã mua trên máy tính của họ thường là 
những mặt hàng đến từ Microsoft như bộ Office, Project, Internet Explorer, 

Visual Studio…Nhiều khi người ta quên lưu hoặc làm mất các Serial 
Key của Window hay các ứng dụng khác khi cài đặt. Với tiện ích siêu nhỏ 
ProduKey, bạn chỉ mất vài giây thao tác là đã có thể thấy tất cả các Serial 
Key và Product ID đã được kích hoạt cho các phần mềm mà bạn đã cài đặt 
trên máy tính. 

 5. BatteryInfoView: http://www.nirsoft.net/utils/battery_
information_view.html

 Khi sử dụng máy tính xách tay, cái mà bạn thường quan tâm chính 
là Pin của nó. Trong Windows, để biết các thông tin và tình trạng pin bạn có 
thể truy cập từ biểu tượng đại diện từ khay hệ thống. Có nhiều lúc bạn lại 
thấy thời lượng pin còn lại hiển thị không chính xác và bạn nghi ngờ nó có 
vấn đề gì đó nên mới thế, thông thường cửa sổ đơn thuần trong Windows 
sẽ không cho bạn biết hết các chi tiết về Pin. Vì vậy một tiện ích có tên 
BatteryInfoView sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn lúc này. Để có được các 
thông tin chi tiết cùng với các số liệu thống kê khác của Pin, tất cả những 
gì cần làm là cài đặt và kích hoạt tiện ích này chỉ trong vài giây và bạn sẽ 
thấy tất cả trên màn hình giao diện của nó. 

 NGỌC ÂN

5 TIỆN ÍCH THÔNG MINH ĐÁNG ĐỂ
DÙNG CHO WINDOWS
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NHA ĐAM VÀ CÁC CÔNG DỤNG
CHO SỨC KHỎE

Cây Nha đam (Lô hội) đã trở nên quen thuộc từ nhiều thế kỷ 
trước. Nó được trồng chủ yếu để lấy gel Nha đam. Ngày nay cây 
Nha đam được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm, mỹ phẩm, thảo 
dược và thực phẩm chức năng. Ngoài tác dụng trên da, nó còn 
được biết đến như là một vị thuốc quý cho sức khỏe. Theo y học 
cổ truyền, nha đam có vị đắng, tính mát với tác dụng thanh nhiệt, 
giải độc, mát huyết, cầm máu, nhuận tràng.

Nhờ chất Glycoprotein, nha đam có tác dụng chống viêm và 
giải dị ứng, giúp làm lành vết thương. Bên cạnh đó, nha đam còn 
giúp tăng cường giải độc cho cơ thể nhờ tăng cường chuyển hóa 
tại gan, thận, giúp loại trừ độc tố cho tế bào. Một số công dụng 
của nha đam như:

Hỗ trợ tiêu hóa: Tách lớp lá bên ngoài, sau đó 
dùng muỗng lấy phần gel của nha đam. Dùng vài 
muỗng này có thể giúp giải quyết các vấn đề về táo 
bón do nha đam giúp đưa các vi khuẩn cần thiết 
vào ruột kích thích nhu động ruột, qua đó trị táo 
bón. Nha đam còn có tác dụng giảm cân và tăng 
khả năng miễn dịch. Vì mất khá nhiều thời gian 
để tiêu hóa, nha đam sử dụng hết năng lượng nên 
dễ giúp giảm cân. Nước ép nha đam còn giúp điều 
chỉnh hệ miễn dịch của cơ thể và giúp giải độc vì nó 
chứa nhiều chất chống ô xy hóa quan trọng.

Thanh nhiệt: Nha đam là liều thuốc tự nhiên có khả năng 
giải độc cơ thể. Trong trường hợp thường xuyên ăn đồ nóng thì 
việc bổ sung nước nha đam đậu xanh vào thực đơn hàng tuần sẽ 
giúp cơ thể thanh lọc hiệu quả.

Chống mỏi mắt: Mắt mỏi, có quầng thâm, mi mắt nặng. 
Những vấn đề này nha đam có thể hỗ trợ tốt cho bạn. Chỉ cần 
dùng một nhánh nha đam, gọt bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài rồi đắp 
phần thịt lên mắt, nằm thư giãn trong vòng 15 phút. Dịch trong 
lá của lô hội có tác dụng làm mắt dịu mát, dễ chịu. Sau một thời 
gian, vùng thâm quanh mắt sẽ giảm hẳn. Bạn nên sử dụng chất 
gel này mỗi tối trước khi đi ngủ để chống mệt mỏi cho vùng mắt.

Tác dụng kháng khuẩn: Những nghiên cứu gần đây đã 
chứng minh gel nha đam có tính sát khuẩn và gây tê. Dùng để 
sát trùng, thanh nhiệt, thông tiểu. Làm êm dịu vết thương khi bị 
phỏng nhẹ, khi bị côn trùng châm chích. Nhũ dịch được bào chế 
từ nha đam dùng để chế các loại thuốc trị Eczema hay các mụn 
chốc lở, làm mau kéo da non ở vết thương. Dịch tươi nha đam có 
tính kháng khuẩn lao (In vitro).

Trị viêm loét dạ dày: Uống gel tươi của lá nha đam. Cứ vài 
giờ uống một muỗng canh gel tươi lúc bụng không có thức ăn 
sẽ làm lành vết viêm loét dạ dày (không được quá 400mg gel 
tươi/ngày).

Phòng ngừa sỏi niệu: Các Anthraquinon sẽ kết hợp các ion 
Calcium trong đường tiểu thành hợp chất tan được để tống ra 
ngoài theo nước tiểu.

  Vũ Thanh Minh – Tổng hợp từ nhiều nguồn



4

Tieáp theo trang 1

Khoa hoïc & ÖÙng duïng Chuyeân ñeà

Những cây đu đủ đầu tiên được phát hiện vào năm 1541, khi nhà 
thám hiểm người Tây Ban Nha, Hernando de Soto, gửi mẫu cây trong 
một chuyến tham quan ở thung lũng Mississippi.

 Bạn đã nghe cụm từ “Một quả táo một ngày không cần đi bác sĩ” 
chưa? Ở Tây Ban Nha, họ có một cụm từ tương tự: “Một trái đu đủ một 
ngày không cần đi bác sĩ”.

Nhưng điều này đúng như thế nào?Loại trái cây nhiệt đới này 
không chỉ ngon và ngọt, mà còn có những đặc tính dinh dưỡng và được 
biết đến trên toàn thế giới, đặc biệt là cho các loại enzyme papain.

Papain tốt cho những gì?
Trong quá trình tiêu hóa, thức ăn bị vỡ ra và trộn lẫn với nước bọt 

để tạo ra một loại viên dinh dưỡng. Viên này sau đó đi đến dạ dày. Khi 
đó, pepsin và enzyme trong dịch vị dạ dày phá vỡ các protein để chúng 
có thể được hấp thụ bởi ruột non.

Rồi đến lượt của papain. Nó có trách nhiệm phá vỡ các protein 
và trung hòa các axit dạ dày. Bằng cách này, dạ dày có thể hoạt động 
nhanh hơn rất nhiều.

Thuộc tính của Papain gồm có:
• Đó là một tác nhân tiêu hóa và chống viêm mạnh mẽ.
• Nó có đặc tính giảm đau.
• Nó hoạt động như một chất khử trùng.
• Papain có các đặc tính giải độc, lợi tiểu và lọc sạch.
• Nó làm sạch niêm mạc tiêu hóa.
• Nó phá hủy amip ruột.
• Nó giàu Kali và ít Natri, lý tưởng cho những người bị tăng huyết 

áp hoặc các vấn đề về tim mạch.
Chất dinh dưỡng ở đu đủ: 
• Papain: Rất giống với pepsin, giúp tiêu hóa protein, là chất kích 

thích tiêu hóa và chống viêm.
• Carpaine: Một alkaloid giúp cho việc tiêu hóa thịt và thực phẩm 

rắn. Hơn nữa, nó làm giảm suy tim và các đợt nhịp tim nhanh.
Các loại đu đủ:
Trên toàn thế giới, có khoảng 50 loại đu đủ khác nhau. Tuy nhiên, 

tất cả chúng có thể được phân loại như sau:

• Đu đủ vàng: Loại đu đủ nhỏ có trọng lượng từ 400 đến 600 gram.
• Đu đủ Hawaii: Loại đu đủ có quả giống hình dạng bóng đèn, vị 

ngọt hơn so với các giống khác.
• Đu đủ Formosa: Kích thước quả rất khác nhau, nó có thịt đỏ và 

nó có hình dạng hình trụ hơn.
Lợi ích của đu đủ:
Đu đủ không chỉ giàu papain mà còn chứa rất nhiều vitamin A, B, 

C và E. Nó giàu magiê và kali, tất cả đều làm cho đu đủ trở nên tuyệt vời 
cho sức khỏe của bạn.

Dưới đây, chúng tôi sẽ tiết lộ những lợi ích cụ thể hơn của đu đủ:
1. Giúp kiểm soát cân nặng của bạn:
Papain giúp phân hủy chất béo, protein và Carbohydrate. 

Papain cũng hiệu quả hơn pepsin, một loại enzyme được tìm thấy 
trong dạ dày.

 2. Là trái cây lý tưởng cho bệnh nhân tiểu đường:
Nước ép đu đủ giúp giảm lượng đường trong máu, tăng tốc sự 

tái sinh của các tế bào beta, cũng như tăng sự tổng hợp Insulin (đu đủ 
xanh đặc biệt tốt cho việc này).

3. Cải thiện tiêu hóa:
Papain, phytonutrients và các enzyme khác cải thiện quá trình tiêu 

hóa. Điều này có nghĩa là cơ thể của bạn dễ dàng loại bỏ độc tố hơn.
4. Chống táo bón:
Cũng như tất cả những lợi ích trước đây mà chúng tôi đã đề cập, 

đu đủ cũng giàu chất xơ, hấp thụ nước và cải thiện sự nhất quán của 
chất thải.

Điều này có nghĩa rằng nó làm sạch dạ dày của bạn và giúp loại bỏ 
chất thải bình thường vẫn còn trong ruột kết và ruột.

5. Làm cho vết thương lành nhanh hơn:
Khi nói đến làn da của bạn, một trong những enzyme hữu ích 

nhất của đu đủ là protease. Điều này giúp vết thương lành nhanh hơn. 
Hơn nữa, đu đủ cung cấp chất dinh dưỡng và vitamin giúp cải thiện 
tình trạng của da và giảm viêm.

6. Cải thiện việc cho con bú đối với phụ nữ:
Papain cải thiện chức năng của các tuyến nội tiết, làm tăng sản 

xuất sữa ở những bà mẹ đang cho con bú.
7. Làm giảm chuột rút khi kinh nguyệt:
Ăn đu đủ làm tăng nồng độ oxytocin và prostaglandin ở phụ nữ. 

Bởi vì điều này, nó gây co thắt ánh sáng trong tử cung, làm giảm đau 
tổng thể.

Khuyến nghị:
• Đu đủ bạn chọn nên chín muồi để đảm bảo bạn nhận được 

những lợi ích dinh dưỡng tốt nhất.
• Papayas có vị ngon hơn khi chúng được làm lạnh.
• Khi ăn với các loại trái cây khác, điều quan trọng là chúng cũng 

ngọt, chẳng hạn như chuối. Nếu bạn ăn nó với trái cây họ cam quýt, nó 
có thể ảnh hưởng đến sự hình thành axit trong dạ dày.

• Bạn cũng có thể uống nước ép đu đủ.
Lưu Trường (Theo Step to Health)

Bạn có biết 
7 CÔNG DỤNG VÀ LỢI ÍCH CỦA ĐU ĐỦ KHÔNG?
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Hiện tại, việc Facebook và các mạng xã hội đã rất phổ biến 
trên toàn thế giới và mang lại rất nhiều lợi ích cho người dùng 
trong việc giao tiếp và kết nối. Tuy nhiên, một trong những hệ lụy 
nó mang lại là khiến người sử dụng quá phụ thuộc vào nó. 

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cài đặt chế độ nhắc nhở 
hàng ngày để giảm thời gian sử dụng Facebook và quản lý thời 
gian hiệu quả hơn: 

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 

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. 

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. Ở trang thông tin hiện ra, bạn nhấp chọn Set Daily 
Reminder (cài đặt chế độ nhắc nhở hàng ngày).  

6. Hộp thoại mở ra sẽ cho phép bạn cài đặt hạn mức (số giờ) bạn 
muốn sử dụng Facebook trong một ngày. Ví dụ, ở bài viết này, người 
viết sử dụng 1 tiếng (1 hour). Sau đó nhấn Update để cập nhật.  

7. Và đây là kết quả sau khi người viết sử dụng Facebook đạt 
hạn mức 1 tiếng / 1 ngày 

Hi vọng, với bài viết này, những người đang sử dụng 
Facebook quá nhiều đang loay hoay với việc kiểm soát thời gian 
trên ứng dụng đã có thể tự động nhận được thông báo từ ngay 
điện thoại, thiết bị của mình để có thể quản lý thời gian tốt hơn. 

Lương Gia Định

CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ NHẮC NHỞ HÀNG NGÀY
KHI SỬ DỤNG FACEBOOK
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KHẮC PHỤC TỐC ĐỘ SAO CHÉP FILE CHẬM TRONG WINDOWS 7, 8 VÀ 10
vào cổng USB 3.0/3.1 tương ứng. Cổng USB 3 thường có màu xanh 
dương hoặc bạn có thể tham khảo tài liệu, thông tin về máy tính 
đang sử dụng để xác định vị trí của nó. Việc chuyển qua một cổng 
USB khác sẽ phần nào cải thiện tốc độ sao chép đáng kể, và đây là 
điều đầu tiên mà bạn nên thử trong khi đi tìm những cách khác. 

 2. Cập nhật Driver cho USB:
 Tốc độ sao chép tệp tin chậm cũng có thể là do tác dụng phụ 

của các trình điều khiển (drivers) bị lỗi. Vì có rất nhiều thiết bị và rất 
nhiều driver tương ứng có sẵn, sẽ không phải là một điều khó khăn 
để có được driver phù hợp. Vì thế bạn có thể dễ dàng cập nhật trình 
điều khiển bằng cách truy cập trang web của nhà sản xuất máy tính 
mà bạn đang sử dụng. Nếu đảm bảo bạn đã tải xuống và cài đặt các 
driver USB mới nhất thì sẽ giải quyết một số vấn đề liên quan đến 
việc sao chép dữ liệu chậm thông qua cổng USB. 

 3. Sửa lỗi ổ cứng:
 Đây sẽ là một ý tưởng tốt để kiểm tra đĩa cứng hoặc ổ đĩa gắn 

ngoài của bạn có bị lỗi hay không bằng các bước sau đây: 
 Mở cửa sổ Computer và nhấn chuột phải vào ổ đĩa cần kiểm tra 

và chọn Propeties, trong cửa sổ hiện ra bạn duyệt qua thẻ Tools và 
click vào nút Check trong khung Error Checking.  

 Điều này sẽ quét ổ đĩa của bạn vì bất kỳ lỗi nào và cũng sẽ cung 
cấp cho bạn tùy chọn để sửa chúng. Théo đó, sau khi sửa tất cả các lỗi 
ổ cứng bạn sẽ thấy tốc độ sao chép tệp tin được cải thiện phần nào. 

Ngoài ra, giải pháp này cũng khắc phục nhiều vấn đề nhỏ khác liên 
quan đến đĩa cứng của bạn. 

 4. Định dạng (format) thiết bị:
 Đúng vậy, phương pháp này đã được đa số các chuyên viên 

máy tính sử dụng trong tình trạng khẩn cấp và không còn cách nào 
khác. Định dạng lại ổ đĩa gắn ngoài hay một thiết bị lưu trữ dữ liệu 
khác ở dạng NTFS thay vì FAT32. Để thực hiện, trước hết bạn phải sao 
lưu dữ liệu ra một nơi khác rồi nhấn chuột phải và chọn Format, chọn 
định dạng và nhấn nút Start. Việc này đảm bảo rằng ổ cứng hoặc 
thiết bị hoàn toàn sạch sẽ và loại trừ tất cả các lỗi liên quan khác. 

 5. Vô hiệu hóa tính năng Window Auto-Tuning trong 
Windows 10:

 Tính năng Window Auto-Tuning được thiết kế để cải thiện hiệu 
suất cho các chương trình nhận dữ liệu qua mạng theo giao thức 
TCP bằng cách điều chỉnh kích thước bộ đệm khi nhận thông lượng 
và đỗ trễ của liên kết. Vì vậy, nếu bạn đang sao chép một số dữ liệu 
qua mạng, tính năng tự động dò tìm sẽ đóng vai trò ở đây. Trong 
một số trường hợp, tính năng này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ truyền 
tải dữ liệu theo cách thông thường, do vậy tốt nhất bạn nên vô hiệu 

hóa nó. 
 Cách thực hiện: 
 Bước 1: Bạn nhấn phím 

Windows, gõ cmd vào hộp tìm 
kiếm, sau đó nhấn phải lên tiện 
ích Command Prompt chọn Run as 
administrator > Yes.

Bước 2: Trên cửa sổ mở ra, 
bạn gõ lệnh netsh interface tcp 
show global > Enter. Nếu thấy 
tham số Receive Window Auto-
Tuning Level là normal, bạn gõ 
tiếp lệnh netsh int tcp set global 
autotuninglevel=disabled để vô 
hiệu Window Auto-Tuning. 

 6. Thay đổi cách ngắt kết nối USB (USB Removal Policy):
 Cắm USB hoặc ổ cứng gắn ngoài vào máy tính của bạn, mở cửa 

sổ Computer, nhấn chuột phải và thiết bị và chọn Properties. Tiếp theo, 
chọn thẻ Hardware, trong danh sách các phương tiện lưu trữ bên dưới, 
bạn chọn một thiết bị cần thực hiện và nhấn nút Properties.  

 Trong cửa sổ hiện ra, nếu muốn hiệu suất tốt hơn từ thiết bị 
USB của mình, bạn nên click vào tùy chọn Better performance. Và 
khi được chọn, thiết bị sẽ được ngắt kết nối một cách an toàn, nếu 
không có thể dẫn đến hỏng dữ liệu đột ngột. 

 NGỌC ÂN

Tieáp theo trang 1
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WordExpander: Tạo cụm từ hỗ trợ
viết văn bản cực nhanh 

WordExpander là một phần mềm miễn phí, cho phép bạn 
tạo một cụm từ thường được sử dụng làm cơ sở tự động thêm 
vào văn bản một cách nhanh chóng. Cụ thể là, một khi tạo 
cụm từ mong muốn trên chương trình, chúng sẽ được cụ thể 
hóa bằng phím nóng nhất định. Khi đánh văn bản, nếu muốn 
đính kèm cụm từ nào đã tạo trước đó, chỉ cần gõ phím nóng 
tương ứng, cụm từ đó sẽ hiện diện để bạn lựa chọn ngay lập 
tức. Điều này sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian quý báu của bạn, 
đặc biệt nó sẽ tự động phát hiện lỗi và sửa chữa chúng một 
cách chính xác. Bạn có thể sử dụng nhanh chóng trong bất kỳ 
ứng dụng nào như: Notepad, Windows Live Writer, WordPad, 
MS Word….  

Ngoài ra, nó thậm chí cho phép bạn nhập khẩu và xuất 
khẩu cụm từ trong thư viện và tự động sửa lỗi thư viện. Vì vậy, 
bạn có thể tự thêm cụm từ cũng như có thể tải về và nhập vào 
thư viện trong WordExpander. Sau khi cài đặt vào máy tính 
hoàn tất, nó sẽ bắt đầu chạy trong khay hệ thống. Bạn có thể 
nhấp vào biểu tượng trên khay hệ thống để khởi động giao 
diện chính. Trên cửa sổ, bạn sẽ tìm thấy ba tab bao gồm: File 
(tập tin), Libraries (thư viện), và Phrases (cụm từ). 

Tab File: Được sử dụng để truy cập các cụm từ sử dụng gần 
nhất, sự thay đổi phím nóng mặc định và các thiết lập quản lý.

Phrases: Được sử dụng để tạo ra các cụm từ mới. Đặc biệt, 
bạn có thể viết bất kỳ mô tả, phím tắt trong cụm từ mới và lưu 
trữ chúng theo số lượng cụm từ tùy ý.

Libraries: Tab này sẽ giúp bạn nhập khẩu, xuất khẩu và 

thậm chí tải về thư viện, cũng như tạo ra và lưu trữ, tự động sửa 
lỗi thư viện và cụm từ trong thư viện. 

Ngay sau khi bạn tạo ra và lưu trữ những thứ mong muốn, 
bạn có thể lưu chúng để sử dụng về sau. Bất cứ khi nào bạn gõ 
từ gì liên quan đến phím tắt cho cụm từ đã thêm trước đó, một 
cửa sổ pop up nhỏ sẽ mở ra hiển thị cho bạn 5 cụm từ có liên 
quan. Bạn có thể sử dụng bất kỳ cụm từ có liên quan nào bằng 
cách nhấn phím ‘Shift’ là một phím nóng mặc định cho việc 

này. Cũng tương tự như vậy, bất kỳ từ sai trong văn bản của bạn 
sẽ được điều chỉnh tự động. 

Tóm lại, tuy đây không phải là một phần mềm tất cả trong 
một, nhưng nó sẽ thật sự hữu ích nếu bạn thường xuyên làm 
việc trên văn bản. Bạn hoàn toàn có thể tải về miễn phí tại địa 
chỉ: http://www.wordexpander.net/ 

                         Thành Trăm
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I) Bệnh Basedow là gì? Bệnh Basedow là một chứng bệnh 
do rối loạn tự miễn dịch. Nó gây ra tuyến giáp của bạn tạo ra quá 
nhiều hormone tuyến giáp trong cơ thể. Tình trạng này được gọi là 
cường giáp hay còn gọi là (bướu cổ lộ nhỡn).Bệnh Basedow là một 
trong những dạng phổ biến nhất của cường giáp.

Trong bệnh Basedow, hệ miễn dịch tạo ra các kháng thể được 
gọi là globulin miễn dịch kích thích tuyến giáp. Những kháng thể 
này sau đó gắn vào các tế bào tuyến giáp khỏe mạnh. Chúng có thể 
làm cho tuyến giáp tạo ra quá nhiều hormon tuyến giáp. Hormone 
tuyến giáp ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của cơ thể. Chúng có thể 
bao gồm chức năng hệ thần kinh, phát triển não bộ, nhiệt độ cơ thể 
và các yếu tố quan trọng khác.

Nếu không được điều trị, bệnh cường giáp có thể gây giảm cân, 
tình cảm (khóc không kiểm soát được), cười hoặc các loại hình cảm 
xúc khác, trầm cảm và mệt mỏi về tinh thần hoặc thể chất.

II) Các triệu chứng, dấu hiệu bệnh Basedow là gì? 
Những triệu chứng này có thể bao gồm: 

• Bướu cổ (sưng tuyến giáp) 
• Run tay

• Giảm cân
• Nhịp tim nhanh (nhịp tim nhanh)
• Không dung nạp với nhiệt
• Mệt mỏi
• Căng thẳng
• Cáu gắt
• Yếu cơ
• Tiêu chảy hoặc tăng tần suất đi cầu
• Khó ngủ
Một số ít những người mắc bệnh sẽ có một làn da dày đỏ, bao 

quanh vùng háng. Đây là một tình trạng được gọi là bệnh lý của 
Basedow. Một dấu hiệu chuyên biệt mà bạn có thể gặp phải được 
gọi là bệnh mắt của Basedow. Điều này xảy ra khi mắt của bạn có 
thể mở rộng do mí mắt của bạn co lại. Khi điều này xảy ra, mắt của 
bạn có thể bắt đầu phình ra từ các hốc mắt của bạn.  

Viện quốc gia về bệnh tiểu đường và tiêu hóa và bệnh thận 
ước tính có tới 30% những người mắc bệnh Basedow sẽ bị bệnh ở 
mắt của Basedow. Có đến 5 % sẽ bị bệnh mắt nghiêm trọng của 
Basedow.

III) Nguyên nhân của bệnh Basedow?
Trong các bệnh do rối loạn tự miễn dịch như bệnh Basedow, 

hệ miễn dịch bắt đầu chiến đấu chống lại các mô và tế bào khỏe 
mạnh trong cơ thể. Thường là hệ miễn dịch của bạn thường tạo ra 
các protein được gọi là kháng thể để chống lại những kẻ xâm lược 
nước ngoài như virus và vi khuẩn. Những kháng thể này được tạo 
ra đặc biệt để nhắm vào kẻ xâm lược cụ thể. Trong bệnh Basedow, 
hệ miễn dịch của bạn nhầm lẫn tạo ra các kháng thể được gọi là 
Globulin miễn dịch kích thích tuyến giáp nhắm vào các tế bào tuyến 

Bệnh Basedow (hay bệnh Grave)
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giáp khỏe mạnh của riêng bạn. Mặc dù các nhà khoa học biết rằng 
mọi người có thể kế thừa khả năng tạo kháng thể chống lại các tế 
bào khỏe mạnh của chính họ, họ không có cách nào để xác định 
nguyên nhân gây bệnh Basedow.

IV) Người có nguy cơ mắc bệnh Basedow?
Các chuyên gia tin rằng những yếu tố này có thể ảnh hưởng 

đến nguy cơ phát triển bệnh Basedow:
• Di truyền
• Stress 
• Tuổi tác
• Giới tính
Bệnh thường được gặp ở những người dưới 40 tuổi. Nguy 

cơ cũng tăng đáng kể nếu các thành viên gia đình có mắc bệnh 
Basedow. Phụ nữ phát triển bệnh Basedow nhiều gấp 7-8 lần so với 
nam Basedow. Các bệnh tự miễn khác như viêm khớp dạng thấp, 
đái tháo đường và bệnh Crohn cũng làm tăng nguy cơ phát triển 
Basedow.

V) Chẩn đoán bệnh Basedow  như thế nào?
Bác sĩ có thể đề nghị xét nghiệm nếu họ nghi ngờ bạn  
mắc bệnh Basedow. Nếu bất cứ ai trong gia đình bạn bị bệnh 

Basedow, bác sĩ có thể thu hẹp chẩn đoán dựa trên lịch sử y tế và 
khám sức khỏe của bạn. Điều này vẫn cần phải được xác nhận bằng 
xét nghiệm máu tuyến giáp. Một bác sĩ chuyên về các bệnh liên 
quan đến hormone, được gọi là bác sĩ nội tiết, có thể xử lý các xét 
nghiệm và chẩn đoán của bạn. Bác sĩ  cũng có thể yêu cầu một số 
xét nghiệm sau đây:

• Xét nghiệm máu
• Quét tuyến giáp
• Thử nghiệm hấp thu iốt phóng xạ
• Xét nghiệm hormon kích thích tuyến giáp (TSH)
• Xét nghiệm kích thích miễn dịch tuyến giáp (TSI)
Kết quả kết hợp này có thể giúp bác sĩ tìm hiểu xem bạn có mắc 

bệnh Basedow hay một loại rối loạn tuyến giáp khác hay không.

VI) Bệnh Basedow được điều trị như thế nào?
Có ba lựa chọn điều trị cho những người mắc bệnh Basedow:
• Thuốc chống tuyến giáp
• Liệu pháp iốt phóng xạ (RAI)
• Phẫu thuật tuyến giáp
1) Thuốc chống tuyến giáp:
Thuốc chống tuyến giáp, như Propylthiouracil hoặc 

Methimazole, có thể được kê toa.Thuốc chẹn bêta cũng có thể được 
sử dụng để giúp giảm tác dụng của các triệu chứng cho đến khi các 
phương pháp điều trị khác bắt đầu hoạt động.

2) Liệu pháp dùng Iod phóng xạ:
Liệu pháp iốt phóng xạ là một trong những phương pháp điều 

trị phổ biến nhất cho bệnh Basedow. Việc điều trị này đòi hỏi bạn 
phải uống một liều liều Iod phóng xạ 131. Điều này thường đòi 
hỏi bạn phải uống một lượng nhỏ ở dạng viên thuốc. Bác sĩ sẽ nói 
chuyện với bạn về bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào bạn nên thực 
hiện với liệu pháp này.

3) Phẫu thuật tuyến giáp:

Mặc dù phẫu thuật tuyến giáp là một lựa chọn, nó được sử 
dụng ít thường xuyên hơn. Bác sĩ có thể đề nghị phẫu thuật nếu 
các phương pháp điều trị trước đó không tốt, nếu nghi ngờ ung thư 
tuyến giáp hoặc nếu bạn là phụ nữ mang thai không thể dùng thuốc 
chống tuyến giáp.

Bs Dương Minh Hoàng ( ECFMG)
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Nước mắm là loại gia vị truyền thống được sử dụng 
rất phổ biến ở mọi miền đất nước. Tuy vậy, vẫn nhiều 
người chưa biết, thậm chí là hiểu lầm về những đặc điểm 
cơ bản của nước mắm.

Nước mắm làm từ cá nào là thơm ngon nhất?
Có rất nhiều loại cá có thể dùng để làm nước mắm, chủ yếu 

là các loại cá nhỏ sống ở biển như cá nục, cá ồ, cá tráp, cá thu, cá 
cơm… Nhưng theo kinh nghiệm từ những nhà làm nước mắm 
truyền thống thì cho thấy cá cơm cho hương nước mắm thơm hơn 
cả, đặc biệt là cá cơm than đang vào mùa sinh sản.

Nước mắm làm từ cá cơm không có lớp váng mỡ, vị ôi khét 
như các loài cá khác và cũng không có mùi tanh, ngái do cá cơm 
phân hủy triệt để hơn.

Những địa phương sản xuất nước mắm nổi tiếng như Phú 
Quốc, Phan Thiết, Nha Trang...hầu như đều dùng cá cơm.

Nước mắm cốt là gì?
Nước mắm cốt hay nước mắm nhỉ là nước mắm đầu tiên thu 

được sau 1-2 năm ướp cá. Đây là loại nước mắm đậm và ngon 
nhất thu được khi làm nước mắm.

Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5107: 2003, nước mắm được 
chia thành 4 loại: Loại đặc biệt độ đạm >30N g/l, loại thượng 
hạng độ đạm >25 N g/l. Ngoài ra còn có loại hạng 1 (>15N g/l), 
hạng 2 (>10N g/l). Dưới 10 độ đạm, không được gọi là nước 
mắm, mà chỉ là nước chấm. 

Nước mắm có độ đạm càng cao thì càng tốt:

Đây là suy nghĩ 
sai lầm khá phổ biến 
tron người tiêu dùng. 
Khi nhìn trên bao bì 
chai nước mắm, ta có 
thể thấy độ đạm được 
ghi trên chai là độ đạm 
tổng. Đó là độ đạm được 
cộng từ độ đạm hữu cơ 
và độ đạm vô cơ. Chọn 
nước mắm ngon nên 
chọn loại có độ đạm hữu 
cơ cao, chứ không phải 
chọn loại có độ đạm 
tổng cao. Theo đó, nếu 
là nước mắm tự nhiên 
thì độ đạm dao động từ 
25-40 đã rất ngon.

Phân biệt nước 
mắm tự nhiên và nước mắm công nghiệp:

Nước mắm tự nhiên sản xuất theo phương pháp truyền 
thống chỉ có 2 thành phần là cá và muối, không có chất bảo quản. 
Trong khi đó, nước mắm công nghiệp được tạo nên từ cách tổng 
hợp hơn 20 thành phần, có cả nhóm chất điều vị như 621 - bột 
ngọt, 631/627 - siêu bột ngọt và nhóm chất bảo quản thực phẩm. 
Nước mắm tự nhiên có vị mặn ngọt đậm đà đọng lại nơi đầu lưỡi 
và cuống lưỡi khi nếm. Còn vị mặn ngọt của nước mắm công 
nghiệp lại lờ lợ, nhàn nhạt nơi đầu lưỡi.

Nước mắm có màu cánh gián là màu tổng hợp?
Nhiều người nghĩ màu nâu đỏ cánh gián của nước mắm 

là do chất tạo màu công nghiệp. Thế nhưng đây mới là màu 
của nước mắm truyền thống được ủ tự nhiên đúng chuẩn theo 
phương pháp nén cài trong thùng gỗ. Khi dùng cá càng tươi, thì 
màu nâu đỏ càng sậm.

Khi nước mắm có màu đen thẫm hoặc xanh thẫm thì do đây 
là nước mắm lên men do dùng cá kém tươi lẫn tạp, dùng phương 
pháp đánh khuấy, thời gian ủ nhanh. 

Còn nước mắm có màu vàng nhạt, có thể là nước mắm pha 
chế hoặc nước mắm tổng hợp công nghiệp.

Nước mắm truyền thống chứa asen gây nguy hại:
Thời gian vừa qua có một số thông tin cho rằng trong 

nước mắm truyền thống có chứa chất asen gây ảnh hưởng 
không tốt đến cho sức khỏe người tiêu dùng. Nước mắm độ 

NƯỚC MẮM THÌ NHÀ NÀO CŨNG DÙNG,
NHƯNG 90% LÀ KHÔNG BIẾT ĐIỀU NÀY 



11

Khoa hoïc & ÖÙng duïng Tri thöùc & ÖÙng duïng

đạm càng cao, lượng asen càng nhiều. Tuy nhiên thông tin 
này là không chính xác.

Bản chất các loại hải sản để làm nước mắm truyền thống đã 
có chứa asen. Nhưng đây là asen hữu cơ, có trong tự nhiên nên 
không gây hại cho sức khỏe.

Nước mắm bị đóng cặn hay chuyển màu khi tiếp xúc với 
không khí là đã hỏng?

Chai nước mắm truyền thống có đóng cặn muối là điều bình 
thường. Đó là do khi ướp cá với muối để làm mắm, tỉ lệ lần lượt 
là 1:3. Đây là tỉ lệ muối bão hòa, giúp ức chế vi sinh vật gây thối 
phát triển, bảo đảm không có vi khuẩn xâm nhập vào các axit 
amin khi cá phân hủy. 

Với tỉ lệ muối cao như vậy nên khi có sự thay đổi về nhiệt độ, 
nhất là vào mùa đông hay nơi để nước mắm có nhiệt độ thấp hoặc 
để chai 1 chỗ lâu ngày sẽ bị lắng cặn muối. Chỉ cần lắc nhẹ là số 
muối này sẽ bị hòa tan.

Việc nước mắm đổi màu khi tiếp xúc với không khí cũng là 
việc bình thường do axit amin trong nước mắm bị oxi hóa. Đổi 
màu chứng tỏ đây là nước mắm nguyên chất, không có chất tạo 
màu và chất bảo quản. 

Nước mắm không cần bảo quản trong tủ lạnh:
Như đã đề cập ở trên, ở nhiệt độ thấp muối sẽ bị đông kết 

và lắng xuống phần dưới của chai, phần trên sẽ không đủ mặn để 
bảo quản đạm amin của nước mắm. Khi đó nước mắm sẽ chuyển 
sang màu đen, đạm axit amin sẽ bị phân hủy.

Cứ nặng mùi là nước mắm ngon:

Nước mắm nặng mùi có thể là do dùng phương pháp đánh 
khuấy hoặc do cá nguyên liệu không tươi. Còn nước mắm ngon tự 
nhiên thì sẽ có mùi thơm nhẹ, dịu ngọt. Đó là kết quả của việc ủ 
nhiều muối, và đủ lâu giúp ức chế vi khuẩn gây thối. 

Muối nào cũng làm ra mắm ngon?
Muối hạt, tinh khiết, hàm lượng NaCl>95% và để ít nhất 1 

năm trước khi đem ủ mới ra nước mắm ngon. Bởi vì trong thời 
gian đó, những ion gây ra vị bất lợi trong nước mắm (chát, đắng, 
nóng cổ..) chảy hết đi, nước mắm sẽ êm, ngọt và ngon hơn. 

Cách dùng nước mắm khi nấu ăn:
Nếu dùng nước mắm để ướp thịt thì sẽ làm thịt khô cứng 

do lượng muối trong nước mắm sẽ rút hết nước của thịt ra ngoài. 
Thế nên muốn thịt mềm mà vẫn có mùi thơm và vị mặn của nước 
mắm thì nên cho vào trước khi nhắc nồi xuống.

Tương tự với món canh, chỉ nên nêm ít nước mắm để tạo vị 
đậm đà trước khi tắt lửa. Vì nếu nấu lâu, các nước mắm sẽ biến 
chất vào tạo ra vị chua, các chất dinh dưỡng cũng bị phân hủy hết.

Tuy có độ đạm nhưng nước mắm không thể thay thế được 
vai trò của thịt cá trong bữa ăn, mà chỉ dùng để pha chế nước 
chấm hoặc nêm nếm tạo hương vị cho món ăn.

Cách nhận biết nước mắm ngon:
Mẹo là thả một hạt cơm vào bát nước mắm. Nếu hạt cơm 

chìm là nước mắm không ngon, cơm nổi lờ đờ là nước mắm chưa 
nguyên chất còn bị pha, chừng nào cơm nổi trên mặt là nước 
mắm ngon chính hiệu.

ĐQG (tổng hợp)
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BẢO MẬT THÔNG TIN VỚI CÁC CÔNG CỤ 
VIRTUAL PRIVATE NETWORK TIN CẬY

Bảo mật thông tin cá nhân trên Internet đang là một trong 
những vấn đề nóng thời gian gần đây. Người dùng đã nhận ra 
rằng dữ liệu truyền tải trên internet ít được bảo mật hơn những gì 
họ tưởng. Để tự bảo vệ mình, bạn có thể thực hiện một số phương 
pháp như cài đặt tường lửa, chặn một số địa chỉ IP có thể theo dõi 
thói quen lướt web của người sử dụng. Tuy nhiên, nếu vẫn cảm 
thấy chưa đủ, bạn có thể tìm đến phương pháp bảo mật cao cấp 
hơn. Đó chính là sử dụng mạng riêng ảo (Virtual Private Network 
- VPN) để mã hóa toàn bộ dữ liệu ra-vào máy tính.

VPN là gì?
Về cơ bản, VPN là một mạng riêng sử dụng hệ thống mạng 

công cộng thường là Internet để kết nối các địa điểm hoặc người 
sử dụng từ xa với một mạng LAN ở trụ sở trung tâm. Thay vì dùng 
kết nối thật khá phức tạp như đường dây thuê bao số, VPN tạo ra 
các liên kết ảo được truyền qua Internet giữa mạng riêng của một 
tổ chức với địa điểm hoặc người sử dụng ở xa.

Theo đó, khi người dùng kết nối với một VPN, mọi thông tin 
khi đi qua VPN sẽ được mã hóa. Do đó, người dùng có thể “ẩn 
mình” hoàn toàn trên internet. Không những vậy, VPN còn giúp 
người dùng truy cập vào những trang web bị giới hạn khu vực 
hoặc quốc gia.

Hiện nay, đa phần các dịch vụ VPN đều bắt thành viên trả phí 
nhưng cũng còn một số dịch vụ cung cấp miễn phí. Dưới đây là 
một số dịch vụ VPN miễn phí đáng được quan tâm.

1. SafeIP
SafeIP là một ứng dụng đơn giản và dễ sử dụng, cho phép 

bạn ẩn địa chỉ IP thực sự của bạn khi lướt web. Nhờ sự trợ giúp 
của công cụ này mà bạn có thể điều hướng ẩn danh và bỏ cấm 
truy cập vào một số trang web. Bạn có thể sử dụng nó để kết nối 
với các máy chủ proxy khác nhau từ nhiều vị trí. Thuật toán chống 
theo dõi độc quyền này sẽ ngăn chặn các trang web không thể 
theo dõi các hoạt động của bạn trong khi các tùy chọn tự động 
khởi động được thiết kế để đảm bảo rằng địa chỉ IP của bạn được 
an toàn bất cứ lúc nào. Sau khi cài đặt chương trình, để bảo vệ 
máy tính bạn chọn địa chỉ IP trong mục Select IP Location sau đó 
nhấp Connect để kết nối, SafeIP cung cấp rộng rãi các IP an toàn 
cho bạn.

SafeIP giúp lướt web ẩn danh. Với tính năng bảo vệ kết nối 
Internet của bạn khỏi các mối đe dọa bằng cách che giấu vị trí của 
bạn để đảm bảo an toàn. SafeIP có thể được sử dụng để bỏ chặn 
bất kỳ trang web, bỏ qua các bộ lọc và tường lửa, cho phép bạn 
trải nghiệm Internet một cách hoàn toàn tự do. SafeIP sử dụng 
các giải pháp bỏ chặn để chương trình không bị chặn bởi bất cứ 
nhà cung cấp dịch vụ Internet nào. SafeIP có thể được sử dụng để 
bảo vệ các kết nối mạng WiFi công cộng và cá nhân bằng cách tạo 
ra một kết nối an toàn cho tất cả hoạt động Internet. Khả năng 
tương thích cao với mọi phiên bản Windows của SafeIP khiến bạn 
yên tâm tuyệt đối. Bên cạnh đó, phần mềm này còn hỗ trợ tất cả 
trình duyệt web như: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera 
và Safari… SafeIP có dung lượng 2.39 MB, hỗ trợ mọi ngôn ngữ 
thông dụng trong đó có Việt Nam, bạn có thể tải miễn phí từ địa 
chỉ : http://www.freesafeip.com/ .

2. Hotspot Shield
Hotspot Shield VPN là giải pháp an ninh Internet đáng 

tin cậy trên thị trường hiện nay. Hotspot Shield VPN dành cho 
Windows cơ chế bảo vệ mạnh mẽ hơn bất kỳ VPN nào khác. Nó có 
chức năng bảo vệ trình duyệt web, thông tin cá nhân online khỏi 
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trộm cắp, mã hóa mật khẩu, thông tin mua sắm online… Ngoài 
ra, phần mềm này còn hỗ trợ bảo vệ địa chỉ IP khỏi hacker và ISP 
nhằm đảm bảo quá trình lướt web của bạn diễn ra một cách an 
toàn tuyệt đối. Hotspot Shield có dung lượng 7.4MB, tải miển phí 
tại : http://tinyurl.com/lwo5tzn 

Sau khi tải Hotspot về các bạn nháy đúp vào để bắt đầu cài 
đặt. Chọn ngôn ngữ là Vietnamese, bỏ dấu tích bên dưới. Quá 
trình cài đặt hoàn tất sẽ tự động bật phần mềm. Bạn mở dưới 
thanh Taskbar sẽ thấy biểu tượng của phần mềm đang chạy. Biểu 
tượng sẽ màu đỏ khi bạn đang ở trạng thái TẮT, và có màu xanh lá 
cây như trên nếu bạn đang BẬT.

Bạn có thể dùng Hotspot Shield để truy cập hầu hết mọi 
website bị chặn. Cải thiện tốc độ truy cập web trên Laptop hoặc 
Mobile thông qua hệ thống máy chủ AnchorFree. Tiết kiệm cước 
phí truy cập Internet do Hotspot Shield tối ưu hoá kích thước, 
dung lượng web trước khi được tải về. Giữ an toàn cho phiên truy 
cập website, các dữ liệu mua hàng trực tuyến, và thông tin cá 
nhân với việc mã hóa HTTPS. Bảo vệ người dùng khỏi việc bị lấy 
cắp thông tin nhận dạng trực tuyến tại các điểm truy cập, khách 
sạn, sân bay…

3. SoftEther VPN

SoftEther VPN Client là ứng dụng hỗ trợ người dùng kết nối 
tới máy tính từ xa và thực hiện các thao tác trên đó thông qua máy 
chủ VPN. Mạng ảo này sẽ kết nối và mã hóa dữ liệu ngăn chặn các 
hành vi đánh cắp thông tin. Ưu điểm của phần mềm này là tốc độ 
nhanh, ổn định, dễ sử dụng, bạn có thể download phiên bản VPN 
Clien tại : http://tinyurl.com/myw3x9l ( dung lượng 36.6MB).

Bạn tiến hành cài đặt bình thường, Mở giao diện phần mềm 
rồi chọn VPN gate Public Relay. Chọn server có Line Speed cao và 
Ping thấp. Bạn nên chú ý phần Region vì kết nối đến sever ở quốc 
gia nào thì IP của bạn sẽ ở đó. Cuối cùng là bấm Connect to VPN 
server. Chọn mục mặc định đầu tiên tức là https VPN (SSL).

SoftEther VPN Client là phần mềm mạnh mẽ kết nối với 
SoftEther VPN Server và thiết lập máy chủ VPN riêng để hỗ trợ 
kết nối tới máy tính từ xa và thực hiện các truy cập tới ổ cứng, dữ 
liệu hay thao tác trên đó nhanh chóng và dễ dàng. Thêm vào đó, 
SoftEther VPN Client sử dụng mạng riêng ảo vượt mặt tường lửa 
bằng cách sử dụng Ethernet qua HTTPS để ngụy trang. Bạn cũng 
có thể truy cập VPN và Site-to-Site VPN dựa trên Ethernet.

Với SoftEther VPN Client người dùng có thể dễ dàng trao đổi 
các dữ liệu quan trọng phục vụ công việc và học tập như: hình 
ảnh, tài liệu, ... trên các máy tính với nhau dễ dàng và đảm bảo 
tuyệt đối dữ liệu. Bởi dữ liệu được SoftEther VPN Client mã hóa 
hoàn toàn thông qua thuật toán AES 256-bit và mã hóa RSA 
4096-bit.

Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng các thiết bị Android, 
iPhone, iPad và Windows Phone, Mac, ... là máy khách VPN trên 
SoftEther VPN Client. Bên cạnh đó, với giao diện tích hợp đa ngôn 
ngữ: tiếng Anh, tiếng Nhật và Tiếng Trung Quốc, ... hữu ích cho 
người dùng lựa chọn và sử dụng. 

Lưu Quốc Cường.
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Những rắc rối khi nhận được tài liệu dạng .docx và .doc

Máy tính của bạn đang dùng bộ Office 2003 và khi nhận 
được file có định dạng của Office 2007 trở lên là .docx. Phiên bản 
cũ không thể đọc được file này. Có rất nhiều cách để chuyển đổi 
từ file .doc sang .docx. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu vài mẹo nhỏ 
giúp bạn khắc phục vấn đề trên. 

1. Cài đặt các phiên bản Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 
2016:

Như đã nói ở trên, từ phiên bản word 2007 định dạng đuôi 
đã được thay đổi. Do đó, cách thứ nhất mà bạn có thể đọc được các 
File đó chính là cài đặt các phiên bản mới hơn có định dạng đuôi 
Docx. Mĩnh nghĩ, đây là cách hay nhất bởi hiện giờ các phiên bản 
mới của Word ra đời đã và đang cung cấp rất nhiều tính năng hay 
và hỗ trợ cho người sử dụng word rất nhiều so với những phiên 
bản cũ trước đây. Như vậy, bạn vừa có thể đọc được các file Docx 
dễ dàng, lại tìm hiểu và biết thêm nhiều tính năng mới của Word, 
tiết kiệm được nhiều thời gian trong quá trình làm việc với word.

Theo đó, hiện nay, bạn có thể cài đặt một số phiên bản 
Microsoft Word năm 2007, 2010, 2013 và mới đây nhất chính là 
Microsoft Word 2016.

2. Cài đặt phần mềm hỗ trợ đọc File:

Nếu máy tính của bạn đang cài Microsoft Word thấp hơn 
phiên bản 2007, nhưng bạn lại không muốn cài đặt phiên bản 
khác, bạn vẫn có thể đọc được các File Docx từ các phiên bản cao 
hơn thông qua các phần mềm hỗ trợ đọc File.

 Cài đặt Microsoft Office Compatibility Pack

Microsoft có cung cấp một tiện ích nhỏ giúp Word 2003 có thể 
đọc được tài liệu dạng docx, đó là Microsoft Office Compatibility 
Pack. Bạn có thể tải tiện ích bổ sung cho Office 2003 tại địa chỉ : 
bit.ly/ICLnxq. Khi tải về bạn tiến hành cài đặt vào máy tính, cài 
đặt xong bạn có thể bấm đôi mở file docx bình thường, mọi thao 
tác văn bản sẽ diễn ra bình thường trên bản Office 2003, lúc này 
bạn chọn File>Save as để lưu dưới dạng doc.

Office Free 2014

 Office Free 2014 là một trong những phần mềm văn phòng 
miễn phí và hiệu quả nhất hiện nay. Tải Office Free 2014 cho phép 
người dùng chuyển đổi ngôn ngữ dễ dàng và truy cập vào những 
tập tin trên những thiết bị khác. Phần mềm này bao gồm 3 ứng 
dụng văn phòng đó là: Writer, Spreadsheets và Presentation. Với 
các file định dạng nào của Microsoft đều được Office Free 2014 hỗ 
trợ đọc một cách vô cùng tiện lợi.

OpenOffice

 OpenOffice là bộ ứng dụng văn phòng hữu ích. Nó tích hợp 
tất cả những tính năng như soạn thảo văn bản, thao tác trên bảng 
tính, trình chiếu và có thể đọc, ghi các định dạng văn bản của MS 
Office. Và hơn hết đây là một bộ ứng dụng văn phòng miễn phí. 
Không chỉ vậy nó hỗ trợ hầu hết các định dạng file của Microsoft 
Offiice, kể cả các định dạng file mới nhất hiện nay. Chính vì vậy với 
OpenOffice bạn sẽ dễ dàng đọc cũng như mở được các file Docx 
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vô cùng đơn giản.

3. Sử dụng Google Doc chuyển đổi file:

Dùng tài khoản Gmail thông qua Google Docs để chuyển file 
định dạng file từ .docx sang .doc . Đầu tiên mở tài khoản Gmail , 
trên thanh menu bấm chọn Documents để chuyển sang Tab mới 
dùng Google Docs . Bấm nút Upload , cạnh nút Create , chọn File. 
Tìm tới file .docx bạn muốn chuyển đổi , bấm Open. Đánh dấu 
tích vào mục Convert documents, presentations, spreadsheets, 
and drawings to the corresponding Google Docs format. và bấm 
nút Start upload . Khi tải lên hoàn tất , bạn đóng cửa sổ Upload. 

Bấm chọn menu File > Download as 
> Word . Khi ấy bạn tải file xuống máy 
tính và sẽ thấy tên file của mình với định 
dạng .doc.

4. Chuyển đổi file trực tuyến bằng 
trang web Zama

Hiện tại, có dịch vụ chuyển đổi file 
trực tuyến docx.Website www.zamzar.
com nổi tiếng bởi tốc độ nhanh được 
nhiều người dùng tin cậy, hỗ trợ nhiều 
định dạng, trong đó có chuyển đổi từ file 
docx sang file doc. Bạn Chọn file docx 
cần chuyển đổi (zamzar cung cấp 2 lựa 

chọn: tải file lên từ máy, hoặc từ url của tài liệu). Có thể chọn 
nhiều file nhưng phải có cùng dạng docx. Chọn định dạng của 
file sau khi chuyển đổi, ở đây ta sẽ chọn doc là định dạng chuẩn 
của Word 2003. Nhập địa chỉ e-mail nhận file. Sau khi chuyển đổi, 
Zamzar sẽ gửi kết quả về email này, Click nút Convert để thực hiện 
việc chuyển đổi. Sau khi thực hiện xong, trong khoảng thời gian 
từ 1-2 phút Zamzar sẽ gửi tài liệu dưới dạng một link download 
về địa chỉ e-mail mà bạn đã nhập. 

Lưu Thừa
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Instinct là một dịch vụ trực tuyến, nơi bạn có thể học chơi đàn 
guitar vui nhộn và miễn phí. Qua đó, bạn có thể chia sẻ âm nhạc đến 
mọi người và ngược lại với nhiều sáng tạo mới. Điều tiện lợi nhất là có 
Instinct bạn không cần phải tìm kiếm và tốn chi phí nhiều cho các lớp 
học guitar, chỉ cần một hệ thống, kết nối internet là hoàn toàn có thể 
chơi đàn theo phong cách tùy ý. 

Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn biết làm thế nào để bắt đầu với 
ứng dụng học tập đàn guitar trực tuyến với Instinct. Trước hết, bạn truy 
cập vào trang trực tuyến http://getinstinct.com/ để vào các ứng dụng 
Instinct. 

Ở giao diện xuất hiện, nhấp vào nút Get Started, bạn sẽ được 
hướng dẫn đến một màn hình nơi bạn có thể lắng nghe những giai 
điệu của các người dùng Instinct khác. 

Bây giờ, click vào nút Start phía bên phải mỗi giai điệu, để nghe 
được trước tiên bạn sẽ cần phải đăng ký bằng cách nhập các chi tiết 
theo yêu cầu. 

Tại cửa sổ Dtep 2: Claim your Username, nhập tên người dùng 
(lưu ý không nên có khoảng cách nào trong tên người dùng), sau đó 
nhập mật khẩu tại khung Password và id e-mail tại khung Email. Cuối 

cùng nhấn Finish để hoàn tất đăng ký của bạn. Đến đây, bạn sẽ nhận 
được màn hình để lựa chọn guitar, trong đó bao gồm guitar thực + 
microphone (Real Guitar + Microphone) hoặc guitar ảo (Virtual Guitar.

Sau khi lựa chọn giữa hai loại Guitar bạn sẽ được dẫn đến một 
màn hình mới, nếu bạn chọn Real Guitar + Microphone, tại giao diện 
mới bạn bấm chọn nút Allow để thực thi. Bây giờ tất cả các thủ tục đã 
hoàn thành và bạn có thể bắt đầu học guitar.  

Lúc này, một cây guitar ảo với một bàn tay ảo sẽ xuất hiện, nơi 
bạn có thể nhấn dây bằng cách sử dụng con chuột. 

Bạn có thể chọn giữa các chuỗi hợp âm cao hay thấp khác nhau để 
tạo ra các giai điệu và gửi cho người dùng Instinct khác lắng nghe. Ngoài ra, 
bạn cũng có thể chia sẻ những giai điệu của bạn trên Facebook và twitter. 

Bên cạnh đó, bạn có thể chuyển cho tên một người dùng nào đó 
được xác định. Nếu chọn tab RIFFS, bạn sẽ có những giai điệu của người 
khác được chia thành nhiều loại khác nhau.  

Tại đây, bạn có thể lắng nghe hầu hết các giai điệu, trong tùy chọn 
RIFFS tất cả các giai điệu do bạn thể hiện cũng được lưu tại đó. Tóm lại. 
Instinct là một ứng dụng rất tốt để tìm hiểu và chơi trực tuyến guitar 
theo phong cách vui nhộn. Ở đây bạn có thể chia sẻ những giai điệu với 
người dùng khác và thưởng thức giai điệu của họ tạo ra. 

                                                                       T.T

Instinct: Chơi Guitar trực tuyến, vui nhộn và miễn phí 


