SOÁ 12/2019
20-12-2019

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

ISSN 2354-1148

TÁC DỤNG
CỦA GỪNG VỚI
SỨC KHỎE VÀ
12 BÀI THUỐC
TỪ GỪNG

THỦ THUẬT HỮU ÍCH
TRÊN ZALO CÓ THỂ
BẠN CHƯA BIẾT

Zalo là ứng dụng cây nhà lá vườn, được người dùng trong
nước rất ưa chuộng nhưng không phải ai cũng biết hết các tính
năng hấp dẫn của ứng dụng. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn
I. Đun gừng uống trong 2 tuần, giảm cân cấp tốc và
cơ thể sạch chất độc: Nếu bạn đang tìm một phương pháp
giảm cân hiệu quả thì nước gừng chính là sự lựa chọn đúng đắn
dành cho bạn, theo healthyandnaturallife.

xem tieáp trang 4

xem tieáp trang 2

TẠO PHÍM HOME ẢO
VUI NHỘN CHO ĐIỆN THOẠI
ANDROID
Với các thiết bị iOS, nhờ chức năng Assistive Touch - phím
Home ảo mà chúng ta có thể thực hiện thao tác nhanh hơn, truy
cập vào ứng dụng hay thiết lập nào đó nhanh chóng mà không
cần phải mở và tìm trực tiếp như trên thiết bị Android. Tuy nhiên,
hiện nay có khá nhiều phần mềm hỗ trợ tạo phím Home trên hệ
điều hành Android. Một số thiết bị sau thời gian sử dụng sẽ có
xem tieáp trang 8
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Tieáp theo trang 1

TÁC DỤNG CỦA GỪNG VỚI SỨC KHỎE
VÀ 12 BÀI THUỐC TỪ GỪNG
Công thức này không chỉ làm tan lượng mỡ thừa mà còn là
thức uống giúp bạn tăng cường sức khỏe tổng quát. Gừng là một
trong 5 siêu thực phẩm hàng đầu giúp tăng cường sức đề kháng
cũng như giúp đốt cháy vòng eo một cách hiệu quả.
Thức uống được đun từ gừng không chỉ làm mới cơ thể mà
nó còn là công cụ giải độc tuyệt vời. Qua đó, chúng giúp đốt cháy
chất béo nhanh chóng.
Dưới đây là tất cả những gì bạn cần chuẩn bị để có vòng eo
và sức khỏe như ý:
- Gừng tươi thái lát vừa phải (1 vài tép nhỏ)
- 1,5 lít nước
- Nước cốt chanh (có thể có hoặc không)
Hướng dẫn thực hiện:
Đun 1,5 lít nước cho sôi hẳn, thêm gừng vào nấu trên bếp
lửa nhỏ trong vòng 15 phút rồi tắt bếp.
Dùng dụng cụ rây lọc và lấy phần nước, loại bỏ xác gừng.
Cuối cùng nếu muốn, hãy cho vào nước gừng một chút nước cốt
chanh để uống.
Sử dụng:
Uống nước hỗn hợp nước gừng đều đặn hàng ngày trước bữa
ăn. Riêng buổi chiều, uống trước bữa ăn chiều chừng 1 tiếng đồng hồ.
Do đặc tính chống viêm mạnh của gừng, nước gừng có thể
làm giảm viêm, đau khớp và sưng gây ra bởi các bệnh như thấp
khớp hoặc viêm xương khớp. Gừng dồi dào chất chống oxy hóa
trung hòa những thiệt hại gây ra bởi các gốc tự do trong cơ thể,
chống lại ung thư.
Lưu ý: Công thức này không phù hợp với phụ nữ mang thai,
người tiền sử cao huyết áp và đau dạ dày nặng.
II. Nước Gừng nóng có thể chữa 12 loại bệnh sau:
Đông y có nhiều bài thuốc vô cùng hữu ích nhưng lâu
nay chúng ta đang bỏ quên hoặc chưa tận dụng hết giá
trị tuyệt vời của nó. Đây là cách dùng nước gừng chữa 12
bệnh bạn nên biết.
Thỉnh thoảng, bạn có thể lại bị một căn bệnh nhỏ nào đó tấn
công gây khó chịu, trong nhiều trường hợp phổ biến, đừng vội
dùng thuốc điều trị mà hãy thử dùng nước gừng nóng, nhiều tình
trạng bệnh đơn giản có thể được giải quyết, chữa khỏi.
1. Loét miệng:
Sử dụng nước gừng nóng để thay thế trà, uống khoảng 2 - 3
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lần/ngày, thường là uống khoảng 6 - 9 lần, bạn sẽ có cảm giác bề
mặt vết loét có thể khô lại và biến mất, tình trạng da miệng sẽ
dần hồi phục.
2. Sâu răng:
Trong trường hợp bạn bị sâu răng tấn công, nếu phát hiện
sớm, hãy cố gắng súc miệng bằng nước gừng nóng mỗi ngày vào
buổi sáng và tối. Nếu tình trạng cần phải xử lý nhanh chóng thì có
thể uống nhiều lần trong ngày thay cho trà.
Phương pháp này không chỉ có hiệu quả trong việc bảo vệ
răng, mà còn có thể giúp bạn ngăn ngừa và điều trị sâu răng.
3. Đau nửa đầu:
Khi cơn đau nửa đầu tấn công, bạn có thể ngâm hai bàn tay
của mình vào nước gừng nóng, ngâm trong khoảng 15 phút, cơn
đau sẽ giảm bớt hoặc thậm chí biến mất.
4. Say rượu:

Dùng nước gừng nóng để uống thay trà có thể giúp cơ thể
tăng tốc độ lưu thông máu và tiêu hóa, phân giải và loại bỏ rượu.
Bạn cũng có thể thêm một lượng mật ong thích hợp vào nước
gừng nóng để giảm bớt hoặc loại bỏ cơn say nhanh chóng hơn.
5. Viêm nha chu:
Khi phát hiện bạn bị bệnh viêm nha chu, đau vùng chân
răng, điều đầu tiên bạn nên làm là hãy sử dụng nước gừng nóng
để uống thay thế trà vào mỗi buổi sáng và buổi tối.
Nếu cổ họng bị ngứa, hãy dùng nước gừng nóng và một chút
muối để uống như trà, chỉ cần thực hiện đều đặn 2 - 3 lần một
ngày là tình trạng sưng viêm sẽ giảm nhẹ.
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6. Mụn trứng cá trên
mặt:
Nhiều người bị nổi mụn
trứng cá khá nhiều trên mặt, đặc
biệt là thanh thiếu niên. Trong
trường hợp này, bạn có thể thử
áp dụng bài thuốc từ nước gừng
bằng cách rửa mặt bằng nước
gừng nóng mỗi ngày vào sáng
và tối, kiên trì trong khoảng 60
ngày, mụn sẽ biến mất. Phương
pháp này cũng có tác dụng trị
liệu nhất định đối với tàn nhang
và da khô.
7. Gàu:
Bị bị gàu gây ngứa và mất
thẩm mỹ, đặc biệt ở nhóm người
có làn da khô và xuất hiện nhiều
hơn trong mùa đông. Trong
trường hợp này, hãy nhẹ nhàng
làm ẩm tóc rồi dùng nước gừng
xòa đều lên đầu, sau đó gội đầu
bằng nước gừng nóng, xả lại thật
sạch để ngăn ngừa gàu. Ngoài
ra, nếu bạn thường xuyên gội
đầu bằng nước gừng nóng, cũng
có tác dụng trị liệu nhất định đối
với chứng hói đầu.
8. Huyết áp cao:
Khi có các triệu chứng huyết áp cao xuất hiện, bạn có thể
ngâm chân bằng nước gừng nóng trong khoảng 15 phút. Nước
gừng nóng làm ướt chân, ngâm như vậy có thể khiến các mạch
máu giãn ra và khiến huyết áp hạ dần xuống đến mức cân bằng.
9. Đau lưng eo và vai:
Đầu tiên, sau khi xuất hiện các triệu chứng đau, bạn có thể
thêm một chút muối và giấm vào nước gừng nóng, sau đó sử
dụng một chiếc khăn ngâm trong nước và áp (đắp) nó vào khu
vực bị đau, thực hiện nhiều lần. Phương pháp này có thể làm cho
các cơ thay đổi từ từ từ, chúng được thư giãn, giảm căng thẳng và
thư giãn, thả lỏng các cơ, việc này có thể làm giảm đau rất nhiều.
10. Bệnh giun đũa:
Trước khi đi ngủ mỗi ngày, rửa hậu môn và vùng xung quanh
bằng nước gừng nóng, sau đó uống 1 - 2 cốc nước gừng nóng
trong khoảng 10 ngày để loại bỏ chứng giun đũa.
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11. Mùi hôi chân:
Mùi hôi chân có thể khiến bạn mất tự tin, làm phiền những
người xung quanh. Nếu bị triệu chứng này, bạn nên áp dụng bài
thuốc chữa hôi chân bằng cách sau đây. Nhúng ngâm chân vào
nước gừng nóng, thêm một chút muối và giấm khi ngâm. Duy trì
việc ngâm chân khoảng 15 phút, lau khô, sau đó có thể bôi chút
phấn rôm lên chân, mùi hôi có thể được nhanh chóng loại bỏ.
12. Đau đầu, cảm lạnh:
Ngâm chân trong nước gừng nóng, để mực nước cao ở mức
có thể được làm ngập xương mắt cá chân. Khi ngâm, thêm muối
và giấm vào nước gừng nóng, và thêm nước nóng liên tục, ngâm
cho đến khi chân có màu hồng đỏ. Phương pháp này có tác dụng
đáng kể đối với các chứng bệnh phát sinh do cảm lạnh, đau đầu
và ho.
Trên đây là 12 bài thuốc quý từ nước gừng nóng, bạn có thể
lưu lại và chia sẻ cho bạn bè, rất hữu ích nếu một ngày nào đó
không may bị các chứng bệnh thông thường đó tấn công bạn.
ĐQG (Tổng hợp)
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Tieáp theo trang 1

THỦ THUẬT HỮU ÍCH TRÊN ZALO
CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT
một số mẹo hay khi sử dụng mạng xã hội này, cũng như cách thiết
lập bảo mật nhằm bảo vệ an toàn của tài khoản cá nhân trên mạng
xã hội này.
Zalo là một ứng dụng cho phép chat, nhắn tin, gọi điện miễn
phí. Nó còn là một mạng xã hội thân thiện với người dùng Việt Nam,
đặc biệt là giới trẻ. Lần đầu tiên, người Việt phát triển một mạng
xã hội có người dùng rộng rãi, phổ biến như vậy. Zalo có nhiều tính
năng rất hấp dẫn mà có thể nhiều người dùng vẫn chưa được biết
tới như gửi tin nhắn bí mật, đổi font chữ của ứng dụng… Sau đây là
một số mẹo sử dụng trên Zalo mà bạn nên biết.

1. Nhắc đến và thu hút sự chú ý của bạn bè khi đang
chat nhóm:
Khi đang chat nhóm, bạn có thể nhắc đến một người bạn nào
đó trong lúc trò chuyện để họ có thể hiểu rõ và chú ý hơn. Bạn gõ @,
sau đó chỉ cần nhập tên người mà bạn muốn vào.

2. Không nhận tin nhắn từ người lạ:
Như các bạn đã biết, Zalo cho phép người dùng nhận tin nhắn
từ những người không quen biết. Tuy nhiên, đôi khi bạn lại nhận
được những tin nhắn làm phiền, ảnh hưởng đến cuộc sống của
4

mình. Người dùng hoàn toàn có thể chặn những tin nhắn này.
Để chặn tin nhắn của người lạ, bạn truy cập vào Menu > Thiết
lập Quyền riêng tư > tắt Nhận tin nhắn từ người lạ.

3. Gửi tin nhắn bí mật:
Đây là một tính năng mới mà Zalo trang bị cho người dùng. Với
tính năng này, bạn có thể gửi những hình ảnh bí mật không muốn
lưu giữ như tài khoản ngân hàng, địa chỉ... mà không muốn cho
người ngoài biết. Sau khi xem xong, hình ảnh này sẽ bị xoá vĩnh viễn
để bảo mật thông tin.
Để kích hoạt tính năng này, bạn vuốt lên từ khung chat. Sau đó
camera sẽ tự động mở để bạn có thể gửi ảnh cho bạn bè của mình.
Người dùng cũng có thể thêm sticker hay ghi chú tuỳ thích.

4. Xem trước Sticker:
Bạn có thể xem trước Sticker để biết nội dung trước khi gửi cho
bạn bè. Đây là một tính năng rất hữu ích giúp người dùng tránh tình
trạng gửi nhầm cho bạn bè mình. Muốn xem trước nội dung của
nhãn dán, bạn chỉ cần nhần giữ vào nó là được.
(Còn nữa)
Quốc Cường (Tổng Hợp)
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CÁC LOẠI THỰC PHẨM GIÚP CẢI THIỆN CHỨC NĂNG THẬN
Có nhiều loại thực phẩm có thể giúp cải thiện chức năng thận của bạn. Điều
này là do chúng có đặc tính giải độc giúp ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận.
Bệnh thận mãn tính hiện đang là một vấn đề sức khỏe lớn. May mắn
thay, nhiều loại trái cây và rau quả có thể giúp bạn cải thiện chức năng thận.
Các nhà nghiên cứu ước tính rằng tỷ lệ mắc các vấn đề về thận sẽ tăng
gấp đôi trong 10 năm tới. Điều này là do sự già hóa của dân số và sự gia tăng
các quá trình mãn tính khác như bệnh tiểu đường và béo phì.
Do đó, bao gồm các loại thực phẩm trong chế độ ăn uống của bạn và
tuân theo các hướng dẫn dinh dưỡng khác là các biện pháp phòng ngừa
tuyệt vời để làm chậm quá trình thoái hóa thận. Chúng cũng có thể giúp
ngăn ngừa các loại bệnh khác, chẳng hạn như những bệnh liên quan đến các
biến chứng tim mạch.
Tầm quan trọng của dinh dưỡng hợp lý để cải thiện chức năng thận
Thận rất quan trọng vì chúng lọc máu của chúng ta và loại bỏ chất thải.
Thận là cơ quan chịu trách nhiệm loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể chúng
ta. Máu đi qua thận và chúng lọc nó. Ngoài ra, chúng điều chỉnh chất lỏng cơ
thể và tối ưu hóa mức độ chất điện giải cơ thể.
Với các vấn đề nghiêm trọng, thận sẽ ngừng thực hiện hiệu quả các
chức năng nói trên. Đây là lý do tại sao những người có vấn đề về thận cần
phải giữ lượng chất lỏng và một số thực phẩm ở mức tối thiểu.
Sửa đổi chế độ ăn uống của bạn để cải thiện chức năng thận không
chỉ là một lựa chọn lành mạnh. Nó là một phần cơ bản của điều trị, cùng với
thuốc và lọc máu.
Ăn uống đúng cách là điều cơ bản để điều trị đúng tình trạng này và để
ngăn ngừa sự xuất hiện của các bệnh liên quan khác như tiểu đường, tăng
huyết áp hoặc béo phì.
Chế độ ăn uống của những người có vấn đề về thận nên là:
• Đa dạng.
• Cân bằng tốt.
• Có đủ nguồn năng lượng.
• Ăn uống đúng cách
• Thích nghi.
• Bổ sung tốt.
Tiếp theo sẽ nói về năm loại trái cây và rau quả có thể giúp bạn cải
thiện chức năng thận.
1. Rau diếp xoăn:
Rau diếp xoăn hay rau diếp mạ, rất ngon và lý tưởng cho những người
muốn cải thiện chức năng thận. Điều này là do chúng có hàm lượng nước
cao và lượng calo thấp. Trên thực tế, khoảng 95% thành phần của chúng là
nước. Do đó, chúng là một loại thức ăn nhẹ nhưng thỏa mãn do hàm lượng
chất xơ cao. Từ quan điểm dinh dưỡng, loại rau này cũng khá giàu khoáng
chất và Vitamin. Ví dụ, chúng chứa canxi, phốt pho, sắt, kali, natri và rất giàu
Vitamin A, C và B.
2. Hành tây và hành lá:
Thực phẩm này có vai trò thanh lọc quan trọng, có lợi cho sức khỏe của
thận. Đây là một trong những loại rau được sử dụng nhiều nhất trên toàn
thế giới. May mắn thay, nó có nhiều lợi ích ẩn trong những lớp bẹ thịt. Tuy
nhiên, lợi ích chính của hành tây là cải thiện chức năng thận nhờ đặc tính lợi
tiểu của nó. Đó là nó làm tăng lượng nước và muối thải ra khỏi cơ thể bạn
qua nước tiểu.

Một nghiên cứu khoa học từ Tạp chí Thực phẩm Thuốc đã chứng minh
khả năng dùng củ hành tây để kích hoạt hiệu quả chức năng của thận và tạo
điều kiện cho việc loại bỏ chất lỏng trong cơ thể.
Ngoài ra, như chúng tôi đã đề cập trước đây, hành tây có nhiều lợi ích
khác:
• Đầu tiên, nó là một đồng minh chống lại bệnh tiểu đường.
• Ngoài ra, nó thúc đẩy tiêu hóa.
• Nó cải thiện hệ thống miễn dịch.
• Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, nó làm giảm một số
bệnh về đường hô hấp.
3. Cà rốt:
Đây là một loại rau củ phổ biến và rất nổi tiếng về những lợi ích mà nó
mang lại cho tầm nhìn của bạn. Tuy nhiên, nó có nhiều tính chất khác. Điều
quan trọng nhất cho bài viết này là cà rốt - một loại thuốc lợi tiểu mạnh.
Cũng giống như hành tây, cà rốt có hàm lượng nước lớn giúp cải thiện
chức năng thận. Điều này là do chúng tạo điều kiện cho việc thu thập và thải
bỏ nước tiểu. Vì lý do này mà nó cũng rất hữu ích trong việc làm tan sỏi thận.
Như chúng tôi đã nói ở trên, cà rốt cũng tốt cho mắt của bạn. Điều này
là do chúng là một nguồn Vitamin A tốt, giúp duy trì thị lực. Ngoài ra, Betacaroten là chất bảo vệ mạnh mẽ ngăn ngừa lão hóa sớm.
Tiêu thụ cà rốt cũng sẽ giúp bạn bảo vệ võng mạc và ngăn ngừa sự xuất
hiện của đục thủy tinh thể. Tuy nhiên, không giống như truyền thuyết phổ
biến, cà rốt không cải thiện tầm nhìn cũng như không cho bạn thêm tầm
nhìn vào ban đêm.
4. Việt Quốt:
Ngoài việc ngon miệng, quả việt quất còn có hoạt chất sát trùng giúp
ngăn ngừa nhiễm trùng khỏi đường tiết niệu của bạn.
Chi trái cây này đặc biệt lý tưởng để chống nhiễm trùng và cải thiện lưu
thông ngoại biên. Ngoài ra, nước ép nam việt quất có tác dụng sát trùng và
kháng sinh tuyệt vời trên vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiết niệu.
Những loại trái cây này cũng chứa axit quinic, một chất làm axit hóa
nước tiểu và loại bỏ nó. Điều này là tốt bởi vì nó hoạt động chống lại sỏi thận
bằng cách ngăn không cho sỏi thận hình thành.
5. Các loại thực phẩm cải thiện chức năng thận:
Các loại rau quả đề cập trong bài này không chỉ là một số thực phẩm
chúng tôi khuyên dùng đối với những người muốn cải thiện chức năng thận
của mình. Còn nhiều loại thực phẩm khác cũng rất tuyệt vời cho mục đích
này. Trong số đó chúng ta có thể thấy:
• Quả quýt
• Chanh
• Dưa chuột
• Măng tây tươi
• Đậu xanh
• Nấm và các loại nấm có thể ăn được (men, thực phẩm lên men, kefia
và sữa chua …)
Trong bất cứ trường hợp nào, đừng ngần ngại tiếp xúc với các chuyên
gia nếu bạn đã có vấn đề về thận. Họ sẽ đưa ra phác đồ điều trị tốt cho bạn
kèm theo những khuyến cáo thích hợp về chế độ ăn uống để hồi phục chức
năng thận.
Lưu Trường (Theo Step to Health)
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CÁCH ĐƠN GIẢN ĐỂ LOẠI BỎ SỰ NGĂN CHẶN CỦA YOUTUBE
(tiếp theo và hết)
5. Sử dụng Tiện ích Bổ sung cho Trình duyệt để xem
YouTube:

khác. Nó cũng có thể giúp bạn bỏ chặn YouTube ở trường học
hoặc trường đại học của bạn.

Nếu bạn không muốn cài đặt proxy, bạn có thể sử dụng
một số tiện ích bổ sung dành cho trình duyệt để bỏ chặn
YouTube. Có một vài lựa chọn như Ultrasurf và ProxTube.

Khi bạn sử dụng Google Dịch, bạn sẽ định tuyến lại URL
sang một miền khác. Khi bạn mở một website thông qua
Google Dịch, nó sẽ mở với một miền khác không bị quản trị
viên mạng của bạn chặn.

Ultrasurf cho phép bạn vượt qua các hạn chế địa lý và bạn
có thể truy cập không chỉ YouTube mà còn cả các trang web bị
hạn chế khác. Nó tạo ra các đường hầm được mã hóa giữa thiết
bị của bạn và một trong các máy chủ proxy của nó. Điều này cho
phép người dùng vượt qua kiểm duyệt và tường lửa.
ProxTube chỉ khả dụng trên Firefox. Nếu bạn là người dùng
Chrome, bạn có thể sử dụng Proxflow. Trình cắm này có một
máy chủ proxy ở Mỹ sẽ giúp bạn bỏ chặn video YouTube. Nó
khá tốt ở chỗ website YouTube sẽ tải bằng cách sử dụng máy
chủ proxy nhưng video sẽ được tải mà không cần đến nó để đạt
được tốc độ tối đa.
Cũng có một vài trình cắm dành cho trình duyệt khác và
bạn có thể truy cập cửa hàng ứng dụng cho trình duyệt và chọn
tiện ích bổ sung phù hợp ở đó.
6. Sử dụng Google Dịch:
Bạn có thể đã nghe nói về Google Dịch, một công cụ đặc
biệt có thể giúp bạn dịch từ một ngôn ngữ này sang ngôn ngữ

Dưới đây là một mẹo giúp bạn vượt qua các hạn chế của
mạng cục bộ. Nhưng nếu một mạng bị cấm bởi ISP của bạn, thủ
thuật này sẽ không hiệu quả trong trường hợp đó.
1. Truy cập translate.google.com và nhập URL YouTube vào
hộp văn bản.
2. Hãy chắc chắn rằng một ngôn ngữ là tiếng Anh và ngôn
ngữ thứ hai là một tiếng khác.
3. Nó sẽ dịch URL. Nếu không, hãy nhấn Dịch.
4. Bây giờ hãy nhấp vào URL đã được dịch.
URL đã được dịch sẽ là YouTube với tên miền của Google
Dịch. Cho nên, nếu quản trị viên mạng của bạn đã chặn YouTube,
bạn sẽ vẫn có thể mở nó.
7. Sử dụng Điểm phát sóng Di động của bạn:
Nếu YouTube bị chặn trên Wi-Fi trường học hoặc trường
đại học của bạn, bạn có thể kết nối máy tính xách tay với điểm
phát sóng di động của
mình. Bạn có thể tạo điểm
phát sóng từ điện thoại
iOS/Android/Windows của
bạn. Đây là cách thực hiện.
1. Truy cập cài đặt
mạng và bật điểm phát
sóng di động của bạn.
2. Chỉnh sửa phần tên
và mật khẩu để nhập đúng
tên người dùng và mật
khẩu.
3. Kết nối máy tính
xách tay của bạn với mạng
Wi-Fi mới này.
Nếu bạn có cáp, bạn
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cũng có thể sử dụng tính năng chia sẻ kết nối qua USB để kết
nối với internet di động của mình.
Nó sẽ cho phép bạn truy cập tất cả các website bị hạn chế
kể cả YouTube. Tuy nhiên, việc này sẽ ngốn dữ liệu di động của
bạn và có thể gây tốn kém.
Lưu ý rằng mẹo này sẽ không hiệu quả đối với chặn
YouTube trên toàn quốc, thay vào đó, nó chỉ hiệu quả trên một
mạng cục bộ trong trường học hoặc văn phòng của bạn.
8. Tải xuống các Video YouTube mà không cần mở
trang Web:
Có một vài website giúp bạn tải xuống video từ YouTube.
Bạn có thể sử dụng những website này để xem video ngoại
tuyến. Đây là cách thực hiện.
Giả sử bạn đang sử dụng Wi-Fi của nhà trường và muốn
xem đoạn giới thiệu của một bộ phim nào đó. Thay vì truy cập
YouTube (dù gì bạn cũng không thể vào được), hãy sử dụng
Google để tìm nó.
Nó sẽ hiển thị cho bạn URL YouTube của video đó. Sao chép
URL và dán nó vào trang web tải xuống YouTube.
Dán URL vào khoảng trống được cung cấp trong bất kỳ các
website này và bạn sẽ có thể tải xuống video. Sau đó, bạn có thể
xem nó ngoại tuyến. Bằng cách này, bạn sẽ không chỉ vượt qua
các hạn chế YouTube mà còn có thể lưu trữ video để xem sau.
9. Xem Cùng một Video YouTube trên các website
thay thế:
Nếu bạn vẫn không thể truy cập YouTube vì một số lý
do, bạn có thể tìm thấy cùng một video trên một số website
cạnh tranh như Dailymotion, Vimeo và Metacafe. Tuy nhiên, vì
YouTube có thư viện lớn nhất nên bạn không thể tìm thấy TẤT
CẢ các video YouTube trên các website này.
Nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một video đặc biệt phổ
biến, có nhiều cơ hội bạn sẽ tìm thấy nó trên một website khác.
Nếu bạn tìm thấy video ở đó, bạn sẽ không cần sử dụng YouTube
ngay từ đầu.
10. Sử dụng Tor để bỏ chặn YouTube:
Tor là một trình duyệt ẩn danh sẽ giúp bạn bỏ chặn
YouTube. Tuy nhiên, bạn sẽ cần quyền quản trị để cài đặt nó
trên thiết bị. Nếu bạn muốn cài đặt nó trên thiết bị của riêng
bạn, tất cả những gì bạn cần làm là truy cập torproject.org và
tải xuống trình duyệt này.

Tri thöùc & ÖÙng duïng

của bạn khỏi ISP của bạn. Nó sẽ giúp bạn bỏ chặn YouTube mà
không gặp bất kỳ vấn đề nào. Và bạn có thể sử dụng nó như một
trình duyệt thông thường.
Cách nó hoạt động:
Khi bạn sử dụng trình duyệt Tor, nó sẽ định tuyến lưu
lượng truy cập internet của bạn thông qua mạng riêng của nó.
Tor có một mạng lớn và nó gửi các gói dữ liệu của bạn thông
qua các điểm chuyển tiếp được lựa chọn ngẫu nhiên. Tất cả đều
được quản lý bởi các tình nguyện viên và đây là lý do tại sao Tor
lại miễn phí.
Một khi các gói dữ liệu đã nhảy qua nhiều điểm chuyển
tiếp, chúng sẽ thoát khỏi mạng và đến đích. Điều này ngăn các
ISP của bạn (hoặc bất kỳ tin tặc nào) nhìn thấy hoạt động trực
tuyến của bạn.
Website mà bạn cố gắng truy cập không nhận được yêu
cầu trực tiếp từ thiết bị của bạn mà thay vào đó nhận được yêu
cầu từ nút chuyển tiếp cuối cùng, vì vậy, nó không thể thấy IP
thực của bạn. Nó chỉ có thể thấy IP của nút thoát. Phần tốt nhất
là ngay cả các nút chuyển tiếp cũng không biết ai là người gửi
ban đầu hay người nhận dữ liệu mà họ truyền.
Ngoài ra, tất cả lưu lượng truy cập trong mạng Tor đều
được mã hóa. Đây là lý do tại sao Tor được gọi là trình duyệt củ
hành – bởi vì nó hoạt động trong vài lớp.
Lời kết:
Nếu bạn không thể xem video YouTube, bạn có thể thử bất
kỳ phương pháp nào được nêu ở trên. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng
nếu các hạn chế được áp đặt bởi quốc gia của bạn, chỉ có VPN sẽ
giúp bạn vượt qua được.
Đối với hạn chế khu vực cục bộ chẳng hạn như được áp đặt
bởi trường học hoặc văn phòng của bạn, bất kỳ phương pháp
nào khác sẽ có hiệu quả. Đối với bất kỳ mạng nào áp đặt các giới
hạn nghiêm ngặt, quản trị viên phải có đủ ngân quỹ. Đây là lý
do tại sao các hạn chế quốc gia (được áp đặt bởi các chính phủ)
lại khó vượt qua hơn nhiều so với những hạn chế được áp đặt
bởi các trường học.
VPN sẽ giúp bạn vượt qua tất cả các loại hạn chế – được
áp đặt bởi quốc gia hay được áp đặt bởi mạng cục bộ. Hãy chắc
chắn rằng bạn có một VPN tốt và bạn sẽ có thể xem tất cả video
trên YouTube mà không gặp bất kỳ vấn đề nào.
Quốc Cường (Theo Vpnmentor)

Tor là một trình duyệt bảo mật và sẽ ẩn các hoạt động
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Tieáp theo trang 1

TẠO PHÍM HOME ẢO
VUI NHỘN CHO ĐIỆN THOẠI ANDROID

hiện tượng nút Home hỏng, bị lỗi không có phản hồi khi nhấn
vào. Trên iPhone nếu nút Home vật lý gặp vấn đề thì bạn có
thể sử dụng nút Home ảo thay thế. Nhưng với thiết bị Android,
chúng ta sẽ cần sử dụng những ứng dụng tạo nút Home ảo
trên điện thoại. Trong trường hợp nút Home vật lý có vấn đề thì
người dùng sẽ chuyển sang nút Home ảo, mà vẫn có thể đảm
bảo các thao tác trên điện thoại đồng thời tạo ra phong cách đa
nhiệm mới chưa từng có trên Android.
Ứng dụng Easy Touch
EasyTouch là công cụ hỗ trợ đặc biệt được thiết kế Android.
Đây là một nút nổi (như Hỗ trợ Touch cho iPhone, ios) mà bạn có
thể di chuyển bất cứ nơi nào trên màn hình của bạn. Nó nhanh,
nhỏ, mịn và dễ sử dụng. Nó chứa các thiết bị chuyển mạch được
sử dụng nhiều nhất trên Android và tất cả các ứng dụng đã cài
đặt của bạn. Bạn có thể kiểm soát thiết bị của mình hoặc mở
ứng dụng yêu thích của mình. Tất cả các chức năng được truy
cập nhanh chỉ với một liên lạc duy nhất. Nó vẫn nổi trên màn
hình của bạn và nó là nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện và tùy
biến. Với nhiều phong cách chủ đề đa dạng.

Ứng dụng Assistive Touch
Assistive Touch là một công cụ dễ dàng cho các thiết bị
Android. Nó nhanh chóng, nó mượt, và nó hoàn toàn miễn phí.
Tính năng hoàn hảo giống hệt trên hệ điều hành iOs.
Với một bảng điều khiển nổi trên màn hình, bạn có thể dễ
dàng sử dụng điện thoại thông minh Android của bạn. thuận
tiện hơn, bạn có thể nhanh chóng truy cập vào tất cả các ứng
dụng ưa thích, trò chơi, các thiết lập của bạn và chuyển đổi
nhanh chóng. Bạn có thể sử dụng chức năng làm sạch thông
minh để làm sạch các ứng dụng nền đang chạy, giúp điện thoại
của bạn nhanh hơn. Assistive Touch cũng là một ứng dụng
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lý tưởng để bảo vệ các nút bấm vật lý (nút home và nút âm
lượng). Nó rất hữu ích cho điện thoại thông minh màn hình lớn.

Ứng dụng Swipe Home Button for Android
Tương tự như các ứng dụng trên, ứng dụng Swipe Home
Button cho phép chúng ta không còn cần nút Home nữa, không
cần phải truy cập vào thanh hiện trạng nữa mà giờ đây đã có
thể sử dụng chiếc điện thoại của mình chỉ với một tay.

Trên đây là bài viết tổng hợp các ứng dụng tạo nút home
ảo được nhiều người tin dùng nhất trên điện thoại Android.
Bạn có thể dễ dàng tìm tải các ứng dụng trên tại chợ ứng dụng
CHPLAY, được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Mong rằng những
ứng dụng trên sẽ mang đến trải nghiệm sự đa nhiệm, các tính
năng hấp dẫn mà phím Home ảo trên thiết bị Android mang
lại cho bạn, cũng như sẽ giúp phím Home vật lý trên thiết bị sẽ
không cần sử dụng nhiều, gây hỏng hoặc hoặc liệt phím Home.
Lưu Quốc Cường (Tổng Hợp)
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FACEBOOK ĐÃ ĐÀO TẠO AI ĐỂ ĐÁNH LỪA CÁC HỆ THỐNG
NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT HOẠT ĐỘNG TRÊN VIDEO TRỰC TIẾP

Facebook vẫn bị kéo vào một vụ kiện phán quyết trị giá hàng
tỷ đô về các hoạt động nhận diện khuôn mặt, nhưng điều đó đã
không ngăn được bộ phận nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của họ
phát triển công nghệ để chống lại những hành vi sai trái mà công
ty này bị cáo buộc.
Theo VentureBeat, Facebook AI Research (FAIR) đã phát triển
một hệ thống nhận dạng giả mạo tinh vi, hoạt động trên video,
bao gồm cả video trực tiếp. Nó hoạt động bằng cách thay đổi các
đặc điểm khuôn mặt chính trong video phát trực tiếp bằng cách
sử dụng máy học và tạo ra một khuôn mặt hoàn toàn mới.
Những khuôn mặt mới này tạo ra các khuôn mặt tương
tự như khuôn mặt người bình thường, giữ nguyên biểu cảm,
tư thế và cả màu da ban đầu.
Tuy nhiên, Facebook không có
kế hoạch đưa công nghệ này
vào bất kỳ ứng dụng nào của
Facebook ở thời điểm hiện tại.
Ngay sau khi nghiên
cứu của Facebook được phát
hành, công ty D-ID của Israel
đã xuất bản một bài đăng trên
blog nói rằng họ đã vận hành
một hệ thống ẩn danh video
tương tự và đã thành công
từ hai năm nay. Tuy nhiên, hệ
thống của D-ID không sửa đổi
các đặc điểm khuôn mặt trong
thời gian thực như sản phẩm
của Facebook. Thay vào đó,
phần mềm thay thế hoàn toàn
khuôn mặt thật bằng khuôn
mặt do máy tính tạo ra, của
những người không tồn tại.

Không chỉ riêng các công ty lớn, mối quan tâm về quyền
riêng tư ngày càng tăng khi hệ thống nhận dạng khuôn mặt
đang trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của mọi người.
Các thành phố trên khắp thế giới đang triển khai việc lắp camera
nhận dạng khuôn mặt để giám sát. Các ứng dụng tiêu dùng phổ
biến như Facebook và Douyin (phiên bản tiếng Trung của TikTok),
đã bị chỉ trích vì sử dụng các tính năng nhận dạng khuôn mặt để
quét hình ảnh và video của người dùng.
Công nghệ AI của Facebook được xem là một nghiên cứu
đang được mong chờ. Tuy nhiên, việc các thí nghiệm trên thành
công không có nghĩa là chỉ cần mặc một bộ quần áo lên người sẽ
bảo vệ bạn khỏi tất cả các hệ thống giám sát trên thế giới. Bởi hầu
hết các ứng dụng được thiết kế dành riêng cho một hệ thống AI
nhất định.
Vì vậy, kỹ thuật hiệu quả nhất để bảo vệ sự riêng tư của
người dùng, chống lại sự giám sát của AI ngay bây giờ có lẽ vẫn
chỉ là che giấu khuôn mặt mà thôi.
Nguyễn Tấn Nghi (Theo: theverge.com)
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Xem Youtube trên Win 10 không cần trình duyệt web
Thông thường để xem Youtube trên máy tính Windows hay
MacOs thì bạn sẽ phải nhờ sự hỗ trợ của các trình duyệt web …
Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows 10,
nó sẽ tích hợp ứng dụng đặc biệt có tên là FoxTube hỗ trợ xem
Youtube mà không cần đến trình duyệt web. FoxTube được cung
cấp hoàn toàn miễn phí, giao diện thân thiện và rất dễ sử dụng.
Duyệt nhanh hơn 40 lần so với các ứng dụng khác. Ngoài ra bạn có
thể xem video Live và video 8K, hỗ trợ Picture in Picture trong khi
sử dụng ứng dụng lẫn ngoài màn hình Desktop. Hỗ trợ download
video trên Youtube, quản lý video cá nhân trên YouTube. Có chế
độ nền tối (chế độ Dark mode)… Lưu ý: Ứng dụng này chỉ có trên
Microsoft Store nên chỉ Windows 10 mới sử dụng được.
Trước hết, để cài đặt được ứng dụng này thì đầu tiên bạn mở
Microsoft Store bằng cách bấm vào icon Store trên thanh Taskbar,
hoặc trong Menu Start.

Download. Nếu gặp lỗi không cài đặt được thì hãy thử kiểm tra
lại trong phần Services hoặc Windows Updatexem có tắt Service
Windows Update hay không nhé.

Ngay sau đó quá trình Download sẽ được bắt đầu và kết thúc
rất nhanh chóng.

Ở giao diện Microsoft Store xuất hiện, bạn hãy nhập từ khóa
foxtube vào ô Search rồi nhấn Enter, hoặc bấm icon hình “kính
lúp” để tìm.

Trong danh sách kết quả tìm kiếm vừa hiện ra, bạn hãy kéo
xuống Apps rồi chọn ứng dụng có tên là Foxtube – A modern
Youtube Client với icon hình con cáo màu cam.
Sau khi bấm vào icon hình con cáo, bạn kích vào nút GET (và
INSTALL nếu cần) để cài đặt sau đó thì ứng dụng sẽ bắt đầu được
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Nếu quá trình cài đặt diễn ra thuận lợi và không có vấn đề
gì trục trặc do lỗi hệ thống thì bạn hãy bấm vào Launch để chạy
phần mềm lên. Nếu bạn đã đóng Store rồi thì cũng có thể mở
trong Menu Start.

Còn nữa
T.T
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SUY GIÁP (HYPOTHYROIDISM)
II) Các triệu chứng của suy giáp là gì?
Suy giáp có nhiều triệu chứng có thể thay đổi từ người này sang người
khác. Một số triệu chứng phổ biến của suy giáp bao gồm: Mệt mỏi; tăng cân;
mặt sưng húp; khó chịu lạnh; tóc khô, mỏng; đau khớp và cơ; táo bón; da
khô; giảm mồ hôi; bướu cổ; phiền muộn; kinh nguyệt nặng hoặc không đều;
vấn đề sinh sản; nhịp tim chậm lại. Vì bệnh suy giáp phát triển chậm, nhiều
người không nhận thấy các triệu chứng của bệnh trong nhiều tháng hoặc
thậm chí nhiều năm. Nhiều trong số các triệu chứng này là: Mệt mỏi và tăng
cân thường phổ biến
III) Nguyên nhân nào gây suy giáp?
+ Bệnh Hashimoto. Bệnh Hashimoto có thể là nguyên nhân phổ biến
nhất của bệnh suy giáp. Bệnh Hashimoto, là một rối loạn tự miễn dịch. Với
bệnh này, hệ thống miễn dịch của bạn tấn công tuyến giáp. Tuyến giáp bị
viêm và có thể tạo ra không đủ hormone tuyến giáp.
+ Viêm tuyến giáp.
+ Suy giáp bẩm sinh, hoặc suy giáp có khi sinh.
+ Phẫu thuật cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ tuyến giáp.
+ Xạ trị tuyến giáp.
+ Hoặc do tác dụng một số loại thuốc…
Ít gặp hơn, suy giáp là do quá nhiều hoặc quá ít iốt trong chế độ ăn
uống hoặc do bệnh tuyến yên. Viêm tuyến giáp: Viêm tuyến giáp là tình
trạng viêm tuyến giáp của bạn làm cho hormone tuyến giáp được lưu trữ
rò rỉ ra khỏi tuyến giáp của bạn. Lúc đầu, sự rò rỉ làm tăng nồng độ hormone
trong máu, dẫn đến cường giáp. Bệnh cường giáp có thể kéo dài đến 3 tháng,
sau đó tuyến giáp của bạn có thể trở nên kém hoạt động. Suy giáp kết quả
thường kéo dài 12 đến 18 tháng, nhưng đôi khi là vĩnh viễn.
+ Viêm tuyến giáp bán cấp. Tình trạng này liên quan đến tuyến giáp
bị viêm và mở rộng. Các chuyên gia không chắc chắn những gì gây ra viêm
tuyến giáp bán cấp, nhưng nó có thể liên quan đến nhiễm trùng do virus
hoặc vi khuẩn.
+ Viêm tuyến giáp sau sinh: Viêm tuyến giáp phát triển sau khi phụ
nữ sinh con.
+ Viêm tuyến giáp thầm lặng. Loại viêm tuyến giáp này được gọi là
thầm lặng vì nó không gây đau đớn, mặc dù tuyến giáp của bạn có thể bị to
ra. Các chuyên gia nghĩ rằng viêm tuyến giáp im lặng có lẽ là một tình trạng
tự miễn dịch.
+ Suy giáp bẩm sinh: Một số em bé được sinh ra với tuyến giáp không
được phát triển đầy đủ hoặc không hoạt động đúng. Nếu không được điều trị,
chứng suy giáp bẩm sinh có thể dẫn đến thiểu năng trí tuệ và suy giảm tăng
trưởng khi bé không phát triển như mong đợi.
Phẫu thuật cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ tuyến giáp: Khi các bác sĩ
phẫu thuật cắt bỏ một phần của tuyến giáp, phần còn lại có thể sản xuất một
lượng hormone tuyến giáp bình thường, nhưng có một số người phẫu thuật
này bị suy giáp. Cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp luôn dẫn đến suy giáp.
Bác sĩ phẫu thuật có thể loại bỏ một phần hoặc toàn bộ tuyến giáp để
điều trị: Cường giáp; bướu cổ lớn; các nốt tuyến giáp là khối u không ung thư
hoặc khối u trong tuyến giáp có thể sản xuất quá nhiều hormone tuyến giáp;
ung thư tuyến giáp.
Xạ trị tuyến giáp: Iốt phóng xạ, một phương pháp điều trị phổ biến

cho bệnh cường giáp, dần dần phá hủy các tế bào của tuyến giáp. Hầu hết
những người được điều trị bằng iốt phóng xạ cuối cùng bị suy giáp. Các bác
sĩ điều trị cho những người bị ung thư đầu hoặc cổ bằng bức xạ, cũng có thể
làm hỏng tuyến giáp.
Thuốc: Một số loại thuốc có thể can thiệp vào việc sản xuất hormone
tuyến giáp và dẫn đến suy giáp, bao gồm: Amiodarone, một loại thuốc tim;
Interferon alpha, một loại thuốc trị ung thư; Lithium, một loại thuốc rối loạn
lưỡng cực; Interleukin-2, một loại thuốc trị ung thư thận.
IV) Chẩn đoán: Bác sĩ sẽ có một lịch sử y tế và làm một cuộc kiểm
tra thể chất, nhưng cũng sẽ cần phải làm một số xét nghiệm để xác nhận
chẩn đoán suy giáp. Chẩn đoán suy giáp dựa trên các triệu chứng của bạn và
kết quả xét nghiệm máu đo mức độ TSH và đôi khi là mức độ của hormone
tuyến giáp Thyroxine. Một mức độ thấp của Thyroxine và mức độ cao của TSH
cho thấy tuyến giáp hoạt động kém. Đó là bởi vì tuyến yên của bạn sản xuất
nhiều TSH hơn trong nỗ lực kích thích tuyến giáp của bạn sản xuất nhiều
hormone tuyến giáp hơn. Các bác sĩ có thể chẩn đoán rối loạn tuyến giáp
sớm hơn nhiều so với trước đây; thường là trước khi bạn gặp các triệu chứng.
Vì xét nghiệm TSH là xét nghiệm sàng lọc tốt nhất, bác sĩ có thể sẽ kiểm tra
TSH trước và làm theo xét nghiệm hormone tuyến giáp nếu cần.Xét nghiệm
TSH cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát chứng suy giáp.
Họ giúp bác sĩ xác định đúng liều lượng thuốc, cả ban đầu và theo thời gian.
Ngoài ra, các xét nghiệm TSH được sử dụng để giúp chẩn đoán một tình trạng
gọi là suy giáp cận lâm sàng, thường không gây ra các dấu hiệu hoặc triệu
chứng bên ngoài. Trong tình trạng này, bạn có nồng độ triiodoThyronine và
Thyroxine trong máu bình thường, nhưng cao hơn mức TSH bình thường.
Có một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến xét nghiệm máu về tuyến giáp.
Một là thuốc heparin. Một loại khác là Biotin, một loại Vitamin được dùng
dưới dạng bổ sung độc lập hoặc là một phần của Vitamin tổng hợp. Hãy cho
bác sĩ biết về bất kỳ loại thuốc hoặc chất bổ sung nào bạn dùng trước khi làm
xét nghiệm máu.
V) Suy giáp được điều trị như thế nào?
Suy giáp được điều trị bằng cách thay thế hormone mà tuyến giáp
của bạn không còn có thể tạo ra. Bạn sẽ dùng levothyroxin, một loại thuốc
hormon giống hệt với hormone mà tuyến giáp thường tạo ra. Bạn nên dùng
thuốc vào buổi sáng trước khi ăn. Bác sĩ sẽ cho bạn xét nghiệm máu khoảng
6 đến 8 tuần sau khi bạn bắt đầu dùng hormone tuyến giáp và điều chỉnh
liều nếu cần. Mỗi lần điều chỉnh liều của bạn, bạn sẽ có một xét nghiệm máu
khác. Sau khi bạn đạt được một liều thuốc mà làm việc cho bạn, Có thể sẽ lặp
lại xét nghiệm máu trong 6 tháng và sau đó mỗi năm một lần. Suy giáp rất
có thể được kiểm soát hoàn toàn bằng thuốc hormon tuyến giáp, miễn là bạn
dùng liều theo hướng dẫn. Không nên tự ngưng dùng thuốc.
VI) Tôi nên ăn gì hoặc tránh ăn nếu bị suy giáp?
Tuyến giáp sử dụng iốt để tạo ra hormone tuyến giáp. Tuy nhiên,
những người mắc bệnh Hashimoto hay các loại rối loạn tuyến giáp tự miễn
khác có thể nhạy cảm với các tác dụng phụ có hại từ iốt. Ăn các loại thực
phẩm có lượng iốt lớn như các loại rong biển có thể gây ra hoặc làm trầm
trọng thêm bệnh suy giáp. Uống bổ sung iốt có thể có tác dụng tương tự. Phụ
nữ cần nhiều iốt hơn khi mang bầu vì em bé bị iốt từ chế độ ăn của mẹ. Nếu
bạn đang mang thai, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe của bạn về lượng iốt bạn cần.
Bs Dương Minh Hoàng (ECFMG)
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Thiết kế thiệp Giáng sinh, Năm mới trên
Smartphone và Máy tính
Với không khí se lạnh đan xen nhiều cảm xúc khó tả của ngày
cuối năm, việc tạo ra những bức ảnh chân dung theo chủ đề giáng
sinh và năm mới là một ý tưởng khá tuyệt vời. Bạn có thể chia sẻ với
bạn bè, đính kèm thiệp chúc mừng hoặc thay đổi ảnh đại diện nếu
muốn. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu với bạn cách đơn giản để thiết
kế thiệp giáng sinh và năm mới trên Smartphone, máy tính.
Trên smartphone:
Pitu
Cách thực hiện khá đơn giản, chỉ cần sử dụng các hiệu ứng
và stock có sẵn trong ứng dụng Pitu, bạn có thể biết khuôn mặt
của mình hoặc bạn bè trở nên đáng yêu hơn. Pitu hiện được phát
triển cho cả 2 nền tảng Android và iOS. Điểm nổi bật nhất của ứng
dụng đó là tự động nhận diện gương mặt và ghép ảnh mà không
cần sự can thiệp của người dùng.

Phiên bản Android bạn có thể tải về tại: https://goo.gl/
RBbYyf (tương thích Android 4.0.3 trở lên)
Phiên bản iOs bạn có thể tải về tại: https://goo.gl/KevrEG
(tương thích iOS 7.0 trở lên).
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Để sử dụng tính năng này, bạn chọn “Crazy ex-face” từ giao
diện chính của ứng dụng. Tải về các stock theo chủ đề sẵn có về
ứng dụng, ở đây tôi chọn chủ đề Christmas. Chọn stock ảnh mong
muốn. Sau đó ứng dụng sẽ chuyển qua giao diện camera chụp
ảnh. Tại đây, bạn có thể chụp một bức ảnh mới hoặc sử dụng ảnh
cũ trong thư viện. Pitu sẽ tự động ghép khuôn mặt trong bức ảnh
gốc vào stock đã tải về trước đó.
Ink Cards:
Ứng dụng độc đáo có mặt trên hệ điều hành Android và iOS
cho phép người dùng tạo ra những bức thiệp Giáng sinh và chúc
mừng năm mới đầy ấn tượng.

Giao diện của Ink Cards là một kệ sách trắng được bày sẵn
những mẫu thiệp. Từ menu chính, bạn có thể sử dụng menu trên
cùng nhất để xem theo tính năng thiệp, theo từng danh mục, và
lưu những mẫu thiệp mà bạn muốn tùy biến chỉnh sửa.
Bước 1: Chọn mẫu thiệp
Bạn có thể chọn thiệp theo từng dịp lễ, có thể là sinh nhật,
Giáng sinh…Có rất nhiều mẫu thiệp bắt mắt trong Ink Cards,
một khi đã chọn được một bức thiệp ưng ý, ấn vào để xem cụ thể.
Bước 2: Chỉnh sửa thiệp
Chọn “Choose Card” để bắt đầu thao tác chỉnh sửa, thêm ảnh
của mình. Với mỗi một vị trí chèn ảnh sẽ là một dấu cộng để bạn
ấn vào và truy cập vào album ảnh của mình để chọn. Hoặc bạn
cũng có thể chọn ảnh từ tài khoản trực tuyến (hỗ trợ Facebook,
Instagram, Dropbox, Google Drive, Gmail hay Flickr).

Sau khi ảnh đã được thêm đầy đủ vào khung của Ink Cards,
bạn có thể chọn tiếp Edit Photo để chọn ảnh theo phong cách ưng
ý nhất trong bộ lọc.

Bước 3: Thêm nội dung thông điệp. Sau khi đã chỉnh sửa các
ảnh được thêm vào khung hình, nhấn “Next”. Một màn hình mới
sẽ hiện ra, ở đó bạn có thể gõ nội dung thông điệp bạn muốn gửi
tới người thân.
Sau khi bạn đã hoàn tất các thao tác, bạn có thể lưu nó vào
hoặc mua nó để gửi đi. Số tiền thanh toán sẽ là số tiền in bưu
thiếp cho ứng dụng với mức giá thay đổi tùy theo thị trường.
Một khi đã thanh toán tiền cho tấm thiệp, bạn sẽ nhận được một
email hoặc thông báo để biết thiệp đang được in thành phẩm và
giao cho khách hàng, với thời gian dự tính khoảng 3-7 ngày, tùy
theo quốc gia. Mỗi tấm thiệp được in sẽ có kích thước 4x6 inch, và
ảnh được in ở chất lượng 300 điểm ảnh/inch với màu sắc tốt. Ink
Cards được phát triển trên 2 nền tảng Android và iOs, bạn có thể
tải ứng dụng trên CH Play hoặc AppStore.
Trên máy tính bằng những website thiết kế thiệp
giáng sinh, năm mới miễn phí:
123printcards :

Một trong những trang web in thiệp dễ dàng và đơn giản là
123printcards. Chỉ với 3 bước đơn giản, bạn có thể tùy chỉnh các
tiêu đề, soạn thêm lời chúc sau đó in chúng ra. Vậy là bạn đã có
một tấm thiệp Giáng Sinh.
Trang web có 38 kiểu thiệp khác nhau, nhiều màu sắc, được
vẽ rất độc đáo và tuyệt đẹp. Ngoài ra, trên trang web này còn có
một đường link tới một trang khác, cho phép bạn thêm ảnh vào
một trong tám mẫu thiệp Giáng Sinh, bao gồm hình ảnh của ông
già Noel, bông tuyết, người tuyết, cây Giáng Sinh, đồ trang trí,
cảnh mùa đông, và nhiều hơn nữa. Kích thước của các tấm thiệp
này là 5 × 7, chúng không chỉ được dùng làm thiệp mừng Giáng
Sinh mà còn có thể dùng như là thiệp cá nhân, hay trong những
dịp đặc biệt khác.
KeepandShare
KeepandShare bao gồm chín mẫu thiệp Giáng Sinh với
nhiều hình nền và họa tiết độc đáo.
Bạn có thể tải chúng về như là các tệp tin PDF có độ phân
giải cao, sau đó in ra hoặc gửi trực tiếp như là thiệp điện tử. Mỗi
tấm thiệp gồm có 2 trang, do đó để in thì đầu tiên bạn phải in ra
phía trước, giống như in trang 1 trong phần mềm PDF. Sau đó lật
giấy và đặt lệnh in trang 2.
AmericanGreetings
AmericanGreetings cung cấp các thiệp in ở mức độ cao hơn,
trong đó bạn có thể tùy chọn và chỉnh sửa các mẫu nền trực tuyến
trong phần Create & Prin.Bạn có thể thêm các bức ảnh, các yếu tố
nghệ thuật, lời chúc, và thay đổi cỡ chữ ở mặt trước và bên trong
trên nền tấm thiệp.
ActivityVillage
Dường như có một nguồn cung cấp vô tận các tấm thiệp
Giáng Sinh đáng yêu đang chờ đợi bạn ở ActivityVillage. Từ đó,
bạn có thể viết tay lời chúc mừng. Các tấm thiệp này rất phù hợp
đối với trẻ em và cả những đồng nghiệp của bạn. Trang web cũng
cung cấp các mẫu thiệp khác về lớp học, bao gồm các áp phích kỳ
nghỉ, trò chơi, hình ghép, câu chuyện và những bài thơ...
Lưu Quốc Cường (Tổng hợp)
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NHỮNG THỦ THUẬT ẨN TRONG
GOOGLE MAPS MÀ BẠN NÊN BIẾT
Nếu bạn đang lập kế hoạch cho một chuyến đi chơi xa,
thì đây là lúc bạn nên đọc những mẹo vặt này.
Nếu việc lái xe đã đủ làm cho bạn mệt mỏi, thì việc tìm chỗ
đậu xe cũng là một vấn đề gây không ít đau đầu cho chúng ta.
Hoặc cũng có thể là việc bạn bị hết lưu lượng 4G/5G khi đang
trên đường, không thể sử dụng Google Maps để xác định phương
hướng. Thật may, ứng dụng Google Maps (cả trên Android và
iPhone) có thể giải quyết những vấn đề trên bằng một số tính
năng ẩn của nó.
Với ứng dụng Google Maps, chúng ta có thể lưu lại địa chỉ
(như nhà riêng hoặc nơi làm việc) chỉ bằng một cái chạm tay, sau
đó chúng ta có thể tìm những hướng dẫn chỉ đường đến các địa
điểm đã lưu. Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin về một địa điểm
nào đó ví dụ như một nơi ăn uống, một địa điểm thích hợp để trò
chuyện hoặc một nơi để làm việc… những điều này giúp ích rất
nhiều cho chuyến đi của bạn.
Ngoài những tín năng trên, Google Maps còn cho phép
chúng ta tải về bản đồ offline bao gồm tính năng xác định thời
gian của chuyến hành trình cũng như có thể giúp bạn tìm địa
điểm phù hợp để đậu xe và một số tính năng cần thiết khác.

trình đơn các tùy chọn. Sau đó, bạn bấm nút hình dấu chấm lửng
(…) ở trên cùng góc phải và chọn Download offline map (Tải
xuống bản đồ ngoại tuyến).

Mời các bạn tham khảo cách sử dụng Google Maps offline:
Bước 1: Mở ứng dụng Google Maps trên thiết bị.

Lưu ý: Trong một vài trường hợp, bạn có thể thấy nút
Download (Tải xuống) ngay trên khung địa chỉ ở cạnh dưới của
màn hình. Chỉ cần vuốt các tùy chọn như Directions (Chỉ đường),
Label (Nhãn), Share (Chia sẻ) sang trái và bấm nút Download (Tải
xuống).
Bước 5: Kiểm tra tổng dung lượng của bản đồ ngoại tuyến
và lượng không gian còn khả dụng trên thiết bị. Cuối cùng, nhấn
nút Download (Tải xuống).
Bước 2: Bây giờ, bạn nhập tên của nơi bạn muốn lưu vào ô
tìm kiếm.

Đợi trong giây lát cho ứng dụng tải bản đồ về thiết bị. Khi
hoàn tất, nó sẽ thông báo cho bạn.

Bước 3: Ứng dụng sẽ hiển thị vị trí bạn tìm kiếm trên bản đồ
và địa chỉ của nó ở cạnh dưới của màn hình.

Cách sử dụng bản đồ Google Maps không cần kết nối
Internet trên iPhone hoặc Android

Bước 4: Tiếp theo, bạn vuốt khung địa chỉ lên trên để mở

Cách sử dụng bản đồ ngoại tuyến về cơ bản giống như cách
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Nếu không, nó sẽ chiếm dụng một lượng không gian đáng kể của
thiết bị.
Bước 1: Mở ứng dụng Google Maps trên thiết bị di động.

bạn sử dụng bản đồ trực tuyến, chỉ khác ở chỗ bạn không cần kết
nối Internet.
Bước 2: Bây giờ, bạn chọn nút trình đơn hình ba thanh
ngang ở trên cùng góc trái.

Theo đó, bạn chỉ cần mở ứng dụng Google Maps và tìm địa
điểm bạn muốn đến. Ứng dụng sẽ hiển thị nó trên bản đồ kèm
theo các tùy chọn như Directions (Chỉ đường), Label (Nhãn),
Share (Chia sẻ),… Để xem đường đi, bạn chỉ cần chọn Directions
(Chỉ đường) và nhấn nút Start (Bắt đầu).
Cách xóa bản đồ offline Google Maps trên iPhone và Android
Nếu bạn thường xuyên sử dụng bản đồ ngoại tuyến trên
thiết bị, hãy đảm bảo bạn xóa chúng ngay sau khi sử dụng xong.

Bước 3: Tiếp theo, bạn chọn Offline Maps (Bản đồ ngoại
tuyến).
Bước 4: Chọn bản đồ offline bạn muốn xóa.
Bước 5: Nhấn nút Delete (Xóa)
Chúc các bạn thành công!
Nguyễn Tấn Nghi (tổng hợp)
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HẠT SACHI VÀ NHỮNG LỢI ÍCH CỦA NÓ
Hạt sachi là gì?

Sachi (Sachainchi) – tên khoa học
là Plukenetia Volubilis, hay còn gọi là Inca
Inchi hoặc Inca Nuts, là một giống cây thuộc
họ Euphorbiaceae có nguồn gốc từ vùng
rừng rậm nhiệt đới Amazon phân bố từ
Bolivia tới Mexico nhưng phổ biến nhất là ở
Peru, Ecuador và Colombia…
Hạt Sachi được biết đến là một siêu
thực phẩm trên thế giới với giá trị dinh
dưỡng vượt trội của mình. Sachi vừa là cây
nông nghiệp, cây dược liệu, cây lâm nghiệp,
cây lấy dầu… Sachi trồng chủ yếu để lấy
hạt. Sản phẩm được chế biến từ hạt Sachi rất
đa dạng: dầu ăn, thực phẩm, mỹ phẩm,…
Giá trị dinh dưỡng của hạt sachi
Dầu Sachi 100% tự nhiên nguyên chất
là một trong những nguồn giàu dưỡng chất
Omega 3 thực vật trên thế giới, là nguồn
phong phú tổng hợp các axid béo thiết yếu
(EFAs), là nguồn phong phú của các chất
chống oxy hóa tự nhiên Vitamin A và E.
Hạt Sachi được biết đến là một siêu
thực phẩm trên thế giới với giá trị dinh
dưỡng vượt trội.
– Omega 3: Hạt Sacha Inchi giàu
Omega 3 nhất trong các loại thực vật. Hàm

lượng Omega 3 gấp 17 lần so với cá hồi
hoang dã và không có vị
tanh. Hạt Sachi chứa bộ 3
hoàn hảo axit béo không
bão hòa: Omega 3: 41%;
Omega 6: 38%; Omega
9: 10%. Các loại axit béo
không no giúp cho não
hoạt động một cách tối
đa; giúp thị lực vận hành
một cách hoàn hảo; giúp
phòng chống các bệnh
tim mạch; giúp ngăn
chặn vết nhăn, giảm quá
trình lão hóa…
– Protein: Hạt Sacha Inchi cung cấp
nguồn Protein thực vật đặc biệt, nhiều hơn
so với hầu hết các loại thực vật khác. Hàm
lượng protein ở Sachi lên tới 24 – 33%. Có
cả hai loại axit amin thiết yếu và không thiết
yếu thúc đẩy quá trình tiêu hóa, không gây
kích ứng…
– Tryptophan: Hạt Sachi có chứa hàm
lượng Trytophan cao hơn gấp 8 lần so với
gà tây nướng. Đây là chất cần thiết cho việc
sản xuất các Vitamin cần thiết cho các phản
ứng chuyển đổi trong cơ thể. Tăng cường
thư giãn, giúp làm dịu thần kinh, giảm căng
thẳng…
– Chất chống oxy hóa: Hạt Sachi chứa
8% Vitamin A, E, acid amin và các chất
chống oxy hóa tự nhiên giúp tăng khả năng
miễn dịch của cơ thể, giúp bảo vệ tế bào
khỏi tác hại của các gốc tự do.
– Gluten – free: Hạt Sachi có thể
dành cho tất cả những người không dung
nạp gluten, đảm bảo an toàn các vấn đề về
tiêu hóa.
– Chất xơ: Hạt Sachi cung cấp đủ 20%
lượng chất xơ cho cơ thể trong 1 ngày.
– Cholesterol – free làm giảm HDL
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Cholesterol trong máu.
Ngoài ra, Sachi còn chứa một số loại
khoáng chất chính: Kali (5.563,5ppm),
Magiê (3210ppm) và Canxi (2406ppm). Hạt
Sachi thường được chế biến thành nhiều
sản phẩm có các hương vị đa dạng như rang
muối, tiêu, bọc socola…
Tác dụng của hạt sachi
Sachi được xem là một trong ba siêu
thực phẩm với giá trị vượt trội của mình
Các đối tượng sử dụng hạt sachi là các
đối tượng chính như trẻ em, phụ nữ, người
già và rất phù hợp với người ăn chay vì nó
không có mùi tanh.
Omega 3: Giúp phát triển và nâng cao
trí tuệ, giảm cholesterol
Omega 6: Đóng vai trò trong việc ngăn
ngừa các bệnh tim mạch, các bệnh viêm
khớp và điều hòa huyết áp
Omega 9: Chống rối loạn tim mạch,
cao huyết áp.
Hạt Sachi còn có chứa các chất chống
oxy hóa như Vitamin A, E, một số axit cần
thiết và protein khác. Có tác dụng giảm cân,
giúp giảm sự thèm ăn lại. Hạt Sachi còn có
tác dụng ngăn ngừa và làm chậm quá trình
lão hóa da và rất giàu chất xơ. Hạt Sachi có
mùi vị thơm ngon, mặn nhẹ, rất tuyệt vời
cho đồ ăn nhẹ, xà lách và nấu ăn. Chính nhờ
những dưỡng chất này mà Sachi đã có thể
chiếm lấy ngôi vua của dầu oliu, là loại dầu
được coi là dầu thực vật cao cấp nhất.
Ngọc Hạnh (Bài tổng hợp từ nhiều nguồn)
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