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    Trình baøy : Nguyeãn Hoaøng Tuaán  

Baùo töôøng TSK goàm caùc baøi vieát cuûa caùc thaày vaø 
caùc hoïc vieân Trung taâm Saùng taïo KHKT (TSK) 
thuoäc Tröôøng ñaïi hoïc khoa hoïc töï nhieân, Ñaïi hoïc 
quoác gia TPHCM. 
Baùo töôøng TSK thöïc hieän caùc nhieäm vuï sau : 

1. Cung caáp caùc thoâng tin veà caùc hoaït ñoäng ña 
daïng lieân quan ñeán Khoa hoïc saùng taïo (KHST) 
noùi chung vaø Phöông phaùp luaän saùng taïo 
(PPLST) noùi rieâng ôû Vieät Nam vaø treân theá giôùi. 

2. Laø dieãn ñaøn trao ñoåi cuûa caùc thaày vaø caùc hoïc 
vieân PPLST nhaèm taêng cöôøng söï gaén boù, naâng 
cao trình ñoä hieåu bieát vaø söû duïng PPLST. 

3. Giuùp phoå bieán vaø phaùt trieån KHST, PPLST ôû 
nöôùc ta ñeå coù ñöôïc nhöõng ñoùng goùp thieát thöïc 
vaøo söï nghieäp coâng nghieääp hoùa, hieän ñaïi hoùa 
ñaát nöôùc, "saùnh vai vôùi caùc cöôøng quoác naêm 
chaâu", ít ra, trong lónh vöïc naøy. 

Baùo töôøng TSK laø söï ñoùng goùp chung cuûûa moïi ngöôøi 
treân nguyeân taéc töï nguyeän, khoâng vuï lôïi, töï trang traûi 
neân khoâng coù cheá ñoä nhuaän buùt.

CAÙC BAÏN HOÏC VIEÂN VAØ CÖÏU HOÏC VIEÂN GÖÛI BAØI, CAÙC YÙ KIEÁN ÑOÙNG GOÙP, NGUYEÄN VOÏNG …, 
XIN THEO ÑÒA CHÆ SAU : 

TRUNG TAÂM SAÙNG TAÏO KHKT, TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN, 
227 NGUYEÃN VAÊN CÖØ, Q.5, TPHCM 

 ÑT : 8301743 FAX : 8350096 E-mail : tsk@hcmuns.edu.vn 

http://www.hcmuns.edu.vn/CSTC/home-v.htm (Tieáng Vieät) Website cuûa TSK treân 
Internet : http://www.hcmuns.edu.vn/CSTC/home-e.htm (Tieáng Anh) 

 

Caùc baïn coù theå ñoïc Baùo töôøng TSK baûn goác 
vôùi maøu saéc ñaày ñuû, ñöôïc daùn treân baûng 

taïi haønh lang TSK hoaëc treân Website cuûa 
TSK 

Hieän nay Baùo töôøng TSK ra ñònh kyø haøng quyù.
Khi coù ñieàu kieän, Baùo töôøng TSK seõ ra thöôøng xuyeân hôn
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 TSK xin chaân thaønh caùm ôn caùc anh (chò) Ban lieân laïc, 
caùc cöïu hoïc vieân, hoïc vieân caùc khoùa PPLST ñaõ chia vui 
cuøng TSK nhaân Ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam, toå chöùc vaø tham 
döï buoåi Hoïp maët truyeàn thoáng laàn thöù 9. TSK chuùc caùc anh 
(chò) moät naêm môùi (2007) doài daøo söùc khoûe, thöïc hieän 
thaønh coâng moïi döï ñònh, keá hoaïch cuûa mình, haïnh phuùc vaø 
gaëp nhieàu may maén. 

 Ngaøy 1/12/2006 ñaõ khai giaûng khoaù PPLST cô baûn 
291, daïy cho sinh vieân Khoa giaùo duïc hoïc, Tröôøng ñaïi hoïc 
khoa hoïc xaõ hoäi vaø nhaân vaên, Ñaïi hoïc quoác gia thaønh phoá 

Hoà Chí Minh. 

 Ngaøy 15/12/2006, theo lôøi môøi cuûa Coâng ty coå phaàn oâtoâ Hyundai – Vinamotor, TSK ñaõ 
thöïc hieän buoåi noùi chuyeän “Giôùi thieäu khaùi quaùt veà phöông phaùp luaän saùng taïo vaø ñoåi môùi” 
cho caùc caùn boä laõnh ñaïo vaø quaûn lyù cuûa Coâng ty. 

Calendar 
Training 

Advanced Practice TRIZ Course 
1/22/2007 - 1/26/2007  

Zinovy Royzen, a TRIZ Master, presents his entirely 
practice advanced TRIZ course in Seattle. The objective of the course is to help TRIZ users in 
gaining advanced level experience in applying TRIZ and confidence in working on their real-
life problems. Prerequisites: Designing and Manufacturing Better Products Faster Using 
TRIZ, 40-hour TRIZ course. Topics covered: Analysis of a Situation and Problem 
Formulation Ideal Ways (the best directions to design the ideal product or process) Solving a 
class of problems called an Insufficient Function Solving a class of problems called a Conflict 
Solving a class of problems called a Harmful or Unwanted Function Developing Maximum 
Usage of a Solution Combined Application of TRIZ Methods Solving Real-life Problems 
Brought by Participants Learning a TRIZ Lesson from Each TRIZ Application Textbook 
Royzen, Zinovy. TRIZ Case Studies. Advanced Practice TRIZ Course, TRIZ Consulting, Inc., 
Seattle, 2006. 

zroyzen@trizconsulting.com  

Live Systematic Innovation II 

1/30/2007 - 1/31/2007  

England: A TRIZ workshop with a difference. How to go from blank canvas to fully 
defined product, route to market, business model and marketing strategy in two days. A 
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unique opportunity to learn TRIZ by working with full-time systematic innovation experts on 
real life problems. This session will focus on problems donated by local charities. They get 
the solution; delegates get the opportunity to make a real difference on a worthwhile problem, 
knowing that (assuming we do a good job) it will be implemented and publicised. A 
maximum of 12 delegates. Lead facilitator: Darrell Mann. Location: IFR headquarters, 
Bristol.  

darrell.mann@systematic-innovation.com  

Treinamento em TRIZ 

Treinamentos nos níveis introdutório, intermediário e avançado em TRIZ (Teoria da 
Solução Inventiva de Problemas), no CEFET-PR (Curitiba, PR) ou no local de interesse. 

marco@decarvalho.eng.br 

Informações sobre TRIZ   

Estágio / Trabalho de conclusão / Internship / Praktikum / Diplomarbeit / Thesis 

Brazilian and international students willing to develop their knowledge and skills in 
inventive problem solving and TRIZ are welcome at CEFET-PR. 

marco@decarvalho.eng.br 

Information on TRIZ   

Symposiums & Conferences 
American Creativity Association International Conference 2007 

3/21/2007 - 3/23/2007 

Creativity does not exist in a vacuum. While having specific meanings and nuances to 
those who are engaged in its study or its application, it is a term that requires greater 
definition and greater common understanding of its power to effect change and promote 
greater harmony throughout our national and international societies. As we gather for the 
2007 ACA International Conference, our theme will be Creativity@Work. Our vision is to 
explore all aspects of "creativity" as applied to the pragmatic challenges and opportunities 
facing American and international societies to improve the quality of life of people 
everywhere - including, but not limited to: business & industry, education, technology, 
leadership & culture, health care, nonprofits, etc. Bringing ideas to action, innovation to 
market, and creativity's role in learning will also be explored. 

barry@amcreativityassoc.org 
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1. Hoïp maët truyeàn thoáng PPLST laàn IX do Ban lieân laïc (BLL) 
toå chöùc dieãn ra vaøo saùng chuû nhaät 26/11/2006 taïi nhaø haøng Khoâng 
Gian Maây, soá 1 Coâng Xaõ Paris (82 Nguyeãn Du), P. Beán Ngheù, Q. 
1, Tp. HCM. Ñeán tham döï coù thaày Phan Duõng, thaày Höôûng, thaày 
Trieát, thaày Sôn vaø hôn 200 cöïu hoïc vieân.  
2. BLL xin chaân thaønh caûm ôn söï ñoùng goùp cuûa taát caû caùc nhaø 
taøi trôï vaø taát caû caùc anh chò tình nguyeän. Söï taøi trôï, ñoùng goùp cuûa 

caùc anh chò ñaõ giuùp cho buoåi hoïp maët thaønh coâng hôn.  
Sau ñaây laø danh saùch caùc nhaø taøi trôï:  
 

Stt Nhaø taøi trôï Hieän vaät, hieän kim 
1 Trung taâm TSK 3.000.000 

2 Coâng ty ñòa oác Vaïn Phaùt Höng 10.000.000 

3 Cuøng nhau ñoùng goùp 2.200.000 

4 Luaät sö  Nguyeãn Cao Trí Röôïu vang 

5 Coâng ty quaûng caùo ATD Baûng teân 

6 Anh Phan Vaên Haûi Projector 

7 Coâng ty Tin hoïc Trang Vaøng Host + domain + quaûn trò website www.trizvietnam.com   

8 Chò Thaùi Phaïm Tuyeát Phöông Computer + CD 

9 Vaø coâng söùc ñoùng goùp xaây döïng chöông trình cuûa nhieàu anh chò cöïu hoïc vieân. 

 
3. Vaøo buoåi hoïp haøng tuaàn cuûa BLL thöù 7 ngaøy 2/12/2006 taïi caø pheâ Dilmah Theá Heä Môùi, 
caùc thaønh vieân BLL vaø caùc cöïu hoïc vieân moân PPLSTVÑM ñaõ baàu anh Nguyeãn Traàn Thaønh 
laøm tröôûng ban. Caùc phoù ban laø chò Traàn Thò Hoàng Phuùc, anh Nguyeãn Tuaán Duõng vaø anh 
Tröông Thaønh Phoá. 

Sau ñaây laø ñòa chæ lieân heä: 
Stt Hoï teân Ñieän thoaïi E.mail 
1 Nguyeãn Traàn Thaønh 0918 656 243 ntthanhc@yahoo.com 
2 Traàn Thò Hoàng Phuùc 0903 368 018 tranthihongphuc2006@yahoo.com 
3 Nguyeãn Tuaán Duõng 0983 093 345 phamtuandung@gmail.com 
4 Tröông Thaønh Phoá 0907 652 008 thanhpho1986@yahoo.com 

  
4. Ban lieân laïc nhieäm kyø 8 cuõng ñaõ thoáng nhaát thoâng qua moät soá phöông höôùng hoaït ñoäng 
trong naêm tôùi: 

• Lieân laïc giöõa caùc hoïc vieân: duy trì caùc buoåi gaëp maët noùi chuyeän vaøo tröa thöù 7 haøng 
tuaàn, naâng cao hieäu quaû website BLL www.trizvietnam.com… 

• OÂn taäp, reøn luyeän phöông phaùp luaän saùng taïo: cuøng nhau gôõ roái thaéc maéc vaøo tröa thöù 7 
haøng tuaàn, ñònh kyø thaûo luaän theo chuû ñeà vaøo thöù 7 cuûa tuaàn cuoái trong thaùng… 

• Taïo saân chôi giao löu cuûa caùc hoïc vieân. 
5. Nhaân dòp naêm môùi, Ban Lieân Laïc xin chuùc toaøn theå caùc anh chò hoïc vieân vaø gia ñình söùc 
khoûe, an khang, haïnh phuùc, ñaëc bieät laø giaûi quyeát ñöôïc caùc baøi toaùn cuûa baûn thaân moät caùch 
saùng taïo. 
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                                                                  Nguyeãn Huy Cöôøng 
0903712359 

cuongnbtd@yahoo.com 
 

Caûm giaùc ñaàu tieân cuûa hôn hai traêm ngöôøi ñeán döï Hoïp maët truyeàn thoáng PPLST laàn 
thöù 9 laø chuùng ta ñang ôû treân cao, moät taàng cao cuûa toaø nhaø 82 Nguyeãn Du, Quaän 1, Tp 
HCM moät ngaøy ñeïp trôøi khoù queân: ngaøy 27/11/2006, ngaøy ñöôïc quy ñònh laø ngaøy gaëp maët 
cuûa caùc cöïu hoïc vieân, hoïc vieân vaø nhöõng ngöôøi quan taâm ñeán PPLST! 

Nhöng, caøng ñi saâu vaøo noäi dung buoåi leã, caøng thaáy caùi taàm cao cuûa moân khoa hoïc ñaëc 
bieät naøy ñang ñöôïc naâng leân. Nhìn beân phaûi, treân haøng gheá ñaàu laø moät ban tham möu saùng 
giaù, hoaït baùt ñang laøm chuû kyõ thuaät cao ñieàu khieån vaø minh hoïa cuoäc hoäi hoïp treân maøn 
hình lôùn. 

Maøn hình trình chieáu nhöõng thaønh quaû coù thaät traêm phaàn traêm cuûa caùc thaønh vieân 
PPLST ñöôïc Ñaøi truyeàn hình quoác gia Vieät Nam phaùt ñi tröôùc ñoù: Ñaây laø chieác aùo möa 
“tam thaân” kyø bí vaø ñôn giaûn cuûa moät trong nhöõng hoïc vieân kyø cöïu moân PPLST: Luaät sö 
Cao Trí. Thaät laø trí cao! Laùt sau, ñeán maøn “tranh aûo”, veõ maø khoâng veõ, ñôn giaûn, taøi hoa 
cuûa anh Nam Sôn. Thaønh quaû cuûa anh ñaõ ñöôïc neâu chính danh trong “Kyû luïc Vieät Nam” 
cuûa VTV3! Thaät laø töï haøo cho laøng saùng taïo. 

Nhöng, ñeán khi “cöïu” Voõ Thaønh Danh khaùi quaùt veà ñeà aùn saùng taïo coù teân goïi: “Truyeàn 
hình giaùo duïc” thì moïi ngöôøi ñeàu vôõ ra moät neùt: caây saùng taïo do thaày Phan Duõng cuøng caùc 
thaày cuûa TSK troàng ñaõ thöïc söï ñöôïc thu haùi. Nhöõng cöïu hoïc vieân PPLST ñang tham gia vaøo 
nhöõng maët traän ñænh cao cuûa ñaát nöôùc, keå caû nhöõng maët traän cam go nhö maët traän giaùo duïc. 

Vaãn laø moâ taû caùi taàm cao, nhöng Döông Ngoïc Thaïch laïi coù moät ñeà aùn môùi nghe ñaõ 
söôùng run leân, ñoù laø ñeà aùn laøm cho ngöôøi Vieät cao hôn leân! 

Maëc duø buïng cuûa cöû toïa ñaõ raát coàn caøo nhöng nhieàu caâu hoûi vaãn doàn daäp ñöa tôùi ban 
toå chöùc. Hình nhö phaùi ñeïp raát quan taâm ñeán ñeà aùn coù teân “cöôøng traùng Vieät Nam” naøy. 
Chuùc ñeà aùn cuûa anh sôùm thaønh coâng vaø khi aáy, hình töôïng “chaân daøi” khoâng coøn laø sôû höõu 
cuûa maáy coâ ngöôøi maãu ít oûi hoâm nay maø laø cuûa caû theá heä thanh nieân Vieät Nam vaøo khoaûng 
möôi naêm tôùi. 

Vaø, moät taàm cao coù thöïc, ño ñeám ñöôïc laø söï  taøi trôï cuûa anh Traàn Vaên Thaønh, hoïc 
vieân, cöïu tröôûng Ban lieân laïc ñaõ ñoùng goùp ñaùng keå cho cuoäc hoïp maët möôøi trieäu ñoàng, laø 
caùi “thöïc” ñeå maø vöïc ñöôïc ñaïo tröa nay! 

Tuy vaäy, töø haøng gheá khaùn giaû, ñaây ñoù thaûng hoaëc ñoâi neùt aâu lo cho ngaønh Saùng taïo 
Vieät Nam: moät heä thoáng giaùo duïc baøi baûn, coù chieàu saâu, moät oâng thaày “trôøi cho” raát kieân 
taâm vaø nhieät taâm, moät caùi chìa khoaù vaïn naêng cho coâng cuoäc ñoåi môùi vaãn aâm thaàm duy trì 
trong khoâng khí traàm maëc, tònh tieán, khoâng coù ñoät phaù veà cô caáu vaø noäi dung. Coù ngöôøi neâu 
thaéc maéc veà vieäc haøng loaït quan chöùc lôùn cuûa Chính phuû, trong ñoù coù caû thöù tröôûng Boä 
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giaùo duïc vaø ñaøo taïo Traàn Vaên Nhung ñaõ phaùc hoïa keá hoaïch phoå caäp roäng hôn moân hoïc naøy 
ñeán tuyeán phoå thoâng, nhöng vaøi naêm ñaõ troâi qua, moïi vieäc vaãn chöa baét ñaàu. 

Trung taâm TSK vaãn laø nôi ghi nhaän söï coù maët caàn maãn, chaéc beàn vaø baét ñaàu meät moûi 
cuûa vò giaùo sö (thaày Duõng) ñaõ beùn luïc tuaàn vaø söï kieân trì daøi laâu cuûa caùc thaày Trieát, thaày 
Höôûng, thaày Sôn. Nhìn thaàn thaùi, söùc löïc cuûa caùc thaày ñaõ thaáy hình aûnh cuûa moät caùi gì ñoù 
khoâng vui haún maø laø söï  aâu lo, traên trôû haøng ngaøy. 

Neáu 5 naêm nöõa troâi ñi, töø TSK, moãi naêm cho ra loø vaøi traêm hoïc vieân vaø chæ coù theá thoâi 
thì ñaây khoâng ñeán noãi phaûi buoàn nhöng thaày Duõng, caùc thaày khaùc vaø chuùng ta ñeàu mong 
ñôïi coù ñöôïc söï ñaàu tö  cuûa xaõ hoäi nhieàu hôn ñeå phaùt trieån PPLST ôû nöôùc ta. 

Duø sao, phaàn keát cuûa ngaøy hoäi lôùn cuõng ñaày dö vò vui vaày. Trong böõa tieäc lôùn thaày troø 
vöøa aên uoáng vöøa baøn baïc, höôùng tôùi ngaøy 25/11/2007  kyû nieäm laàn thöù möôøi ngaøy hoïp maët 
truyeàn thoáng cuûa hoïc vieân PPLST, chaéc chaén seõ laø ngaøy vui noå trôøi vaø höùa heïn moät naêm seõ 
troâi ñi, thaày vaø troø seõ cuøng naâng taàm voùc trí tueä cuûa mình leân nhöõng taàm cao môùi! 

 

 

 

Döông Ngoïc Thaïch vaø con trai
trong ngaøy hoïp maët truyeàn
thoáng.  

Taùc giaû (ngöôøi ngoaøi cuøng,
beân phaûi) chuïp chung vôùi
caùc thaày.  
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  Traàn Nguyeân Phong 
K. 222 

 

OÂng baø ta coù caâu “Vaên oân voõ luyeän” laø yù noùi muoán gioûi hay thaønh thaïo tay ngheà trong baát cöù 
lónh vöïc gì, ta caàn sieâng naêng taäp luyeän, thöïc haønh, thì môùi mong coù ngaøy “gaïo chín thaønh côm”. Vì 
vaäy moät trong nhöõng caùch luyeän taäp cuûa toâi laø giaûi laïi caùc baøi toaùn ví duï.  

Moät trong caùc baøi toaùn ñoù laø daây ñieän thoaïi “coù saün” trong giaùo trình sô caáp. 

Baøi toaùn ñöôïc phaùt bieåu: Ñoái vôùi maùy ñieän thoaïi ñeå baøn, daây noái oáng nghe phaûi nhö theá 
naøo ñeå coù theå ñaøm thoaïi töø moät vò trí xa thaät thoaûi maùi, maø daây noái oáng nghe vaãn goïn gaøng. 

Giaûi baøi toaùn: 

1. Hieåu baøi toaùn:  

Heä laø chieác maùy ñieän thoaïi ñeå baøn goàm: baøn maùy ñeå quay, oáng nghe vaø daây noái oáng nghe. 
Tính heä thoáng cuûa heä laø coâng cuï ñeå ñaøm thoaïi vôùi moät ngöôøi/thieát bò ôû khoaûng caùch xa. 

2. Muïc ñích caàn ñaït: 

Laøm theá naøo ñeå coù theå nghe vaø noùi baèng ñieän thoaïi töø moät vò trí xa maø vaãn ñaûm baûo daây noái 
oáng vaãn goïn gaøng. 

3. Phaùt bieåu thaønh maâu thuaãn vaø phaùt yù töôûng giaûi quyeát maâu thuaãn 

a. Maâu thuaãn kyõ thuaät:  

MK1: Baèng caùch duøng daây daøi thì “ta coù theå ñaøm thoaïi töø moät vò trí xa” (A toát leân)  nhöng 
“gaây khoù khaên/vöôùng cho hoaït ñoäng khaùc” (B xaáu ñi). 

MK2: Baèng caùch duøng daây ngaén thì daây ñieän thoaïi goïn hôn (B toát leân) nhöng khoâng theå nghe 
ñieän thoaïi töø moät khoaûng caùch xa (A xaáu ñi) 

Ñeå giaûi quyeát MK1: choïn thoâng soá A laø thoâng soá 35: ñoä thích nghi, tính phoå duïng vaø thoâng soá 
B laø thoâng soá 36: ñoä phöùc taïp cuûa thieát bò. 

Söû duïng baûng, ta ñöôïc caùc nguyeân taéc saùng taïo coù theå duøng laø: 15, 29, 37, 28. Töø noäi dung 
cuûa caùc nguyeân taéc saùng taïo, ta phaùt ra ñöôïc caùc yù töôûng nhö sau: 
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- Daây nghe khoâng coù nhöng chöùc naêng vaãn coù. Theo nguyeân taéc thay theá sô ñoà cô hoïc thì 
giöõa oáng nghe vaø baøn maùy seõ taùc ñoäng vôùi nhau döïa treân nguyeân lyù cuûa ñieän töø tröôøng. Do 
ñoù ñieän thoaïi baøn coù daïng meï boàng con, nghóa laø khoâng coù daây noái giöõa chuùng. 

- Thieát keá daây nghe coù khaû naêng co giaõn (thay ñoåi chieàu daøi) theo vò trí ngöôøi nghe, coù caáu 
taïo gioáng nhö thöôùc daây (nguyeân taéc linh ñoäng). 

b. Maâu thuaãn vaät lyù: Daây oáng nghe phaûi daøi ñeå ngöôøi nghe coù theå tieän lôïi trong vieäc di 
chuyeån trong khi ñaøm thoaïi vaø phaûi ngaén ñeå coù theå thu goïn laïi luùc gaùc oáng nghe leân baøn maùy. Hoaëc 
daây oáng nghe phaûi coù vaø phaûi khoâng coù. 

Söû duïng caùc bieán ñoåi maãu ta coù ñöôïc caùc yù töôûng sau: 

- Thieát keá daây oáng nghe thaønh nhieàu ñoaïn, caùc ñoaïn coù theå chuyeån ñoäng töông ñoái vôùi nhau 
(nguyeân taéc chöùa trong) (theo gôïi yù cuûa bieán ñoåi maãu 1.4). 

- Daây oáng nghe ñöôïc gaén vôùi moät sôïi daây coù khaû naêng ñaøn hoài. Chaúng haïn moät ñoaïn daây coù 
khaû naêng thu laïi sau khi bò keùo ra, moät ñaàu thì noái vôùi ñoaïn daây gaén vôùi baøn maùy, ñaàu kia 
noái vôùi ñoaïn daây gaén vôùi oáng nghe (theo gôïi yù cuûa pheùp chuyeån heä thoáng moät). 

- Daây oáng nghe coù kích thöôùc raát nhoû (vi moâ). Do vaäy söï truyeàn trong daây döïa treân soùng ñieän 
töø (theo gôïi yù cuûa pheùp chuyeån heä thoáng ba). 

4. Löïa choïn yù töôûng khaû thi vaø ra quyeát ñònh 

Töø caùc yù töôûng treân ta thaáy coù theå thieát keá daây nghe: coù daïng loø xo xoaén oác ñöôïc bao boïc 
baèng vaät lieäu deûo coù khaû naêng co giaõn toát ñeå coù theå thay ñoåi chieàu daøi moät caùch linh ñoäng theo vò 
trí ngöôøi nghe maø coøn ñaûm baûo thu goïn ñöôïc sau khi oáng nghe ñöôïc caát leân baøn maùy. Ñoù laø daïng 
phoå bieán cuûa caùc loaïi ñieän thoaïi ñeå baøn ngaøy nay. Nhöng hieän ñaïi hôn, ngöôøi ta coù theå cheá taïo ra 
caùc loaïi ñieän thoaïi khoâng caàn daây nghe (meï boàng con) vaø ñieän thoaïi di ñoäng (coù theå mang ñi thaät 
xa maø voâ cuøng goïn). Coøn daây nghe coù caáu truùc goàm moät ñoaïn cuoän troøn trong moät caùi voû, coù khaû 
naêng thu laïi khi bò keùo giaõn. Moät ñaàu noái vôùi ñoaïn daây cuûa baøn maùy, moät ñaàu noùi vôùi oáng nghe 
chöa thaáy coù treân thöïc teá, nhöng hoaøn toaøn coù theå duøng trong thöïc teá. 

5. Keát luaän 

Ta coù theå thaáy ñöôïc tính heä thoáng cuûa daây nghe caàn phaùt trieån theo ñuùng caùc quy luaät ñaûm 
baûo tính töông hôïp (giöõa daây oáng nghe vôùi baøn maùy, ngöôøi nghe, tai nghe), tính thoâng suoát (ñaûm 
baûo chöùc naêng truyeàn tín hieäu ngaøy caøng toát), tính lyù töôûng (khoâng caàn coù daây noái oáng nghe vôùi baøn 
maùy maø chöùc naêng truyeàn aâm vaãn thöïc hieän), tính ñieàu khieån (daây oáng nghe linh ñoäng hôn) ñeå ñaûm 
baûo baøi toaùn ñöôïc giaûi quyeát toát vôùi maøn hình 9N heä. 
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“Khoâng phaûi treû con naøo cuõng thích keïo”!1 

NHÖÕNG BAØI TOAÙN DÖÔÙI GOÙC NHÌN CUÛA QUY 
LUAÄT VEÀ TÍNH TÖÔNG HÔÏP 

Minh Quaân 

Sieâu thò (supermarket) laø moät heä thoáng giuùp 
ngöôøi mua haøng töï choïn nhöõng maët haøng hoï caàn 
maø khoâng sôï bò löøa. Do tính thuaän tieän naøy neân 
toác ñoä taêng tröôûng cuûa caùc sieâu thò ôû Vieät Nam 
khaù nhanh (heä thoáng sieâu thò Coopmart taêng 
tröôûng hôn 40%/naêm, Metro hôn 30%/naêm – theo 
soá lieäu cuûa Ngaân haøng phaùt trieån chaâu AÙ). Söï 
taêng tröôûng nhanh cuõng ñoàng nghóa vôùi vieäc caùc 
sieâu thò ñoù ñaõ giaûi quyeát thaønh coâng nhieàu vaán 
ñeà trong quaù trình phaùt trieån cuûa mình. 

Nhö ñaõ bieát, söï taêng tröôûng hay suy thoaùi cuûa 
moät heä thoáng phuï thuoäc raát nhieàu vaøo caùch thöùc 

giaûi quyeát caùc tình huoáng vaán ñeà xuaát hieän trong quaù trình phaùt trieån. Chuùng ta cuøng xem 
xeùt nhöõng thaønh, baïi cuûa caùc coâng ty qua caâu chuyeän sau 

1. Khi baét ñaàu hoaït ñoäng taïi thò tröôøng Haøn Quoác, caû Carrefour vaø Wal-Mart ñeàu laøm daáy 
leân laøn soùng lo ngaïi trong caùc nhaø phaân phoái haøng hoùa noäi ñòa. Hoï cho raèng vôùi kinh 
nghieäm quaûn lyù cuûa moät taäp ñoaøn ña quoác gia vaø coù voán lôùn, chaúng maáy choác hai ñaïi 
gia naøy seõ “thoân tính” vaø thao tuùng thò tröôøng baùn leû Haøn Quoác nhö ñaõ töøng laøm ôû 
nhieàu quoác gia khaùc treân theá giôùi.  

Tuy nhieân, haøng hoùa ôû hai chuoãi cöûa haøng naøy thöôøng ñöôïc ñoùng goùi raát kyõ vaø kieåu 
caùch neân nhieàu khaùch haøng toû ra e ngaïi khi muoán xem xeùt caån thaän moùn haøng maø hoï 
muoán mua...  hieám khi thaáy nhaân vieân höôùng daãn ñeå giaûi ñaùp nhöõng thoâng tin lieân quan 
ñeán saûn phaåm maø khaùch haøng caàn bieát tröôùc khi quyeát ñònh coù neân mua hay khoâng.  

Trong khi ñoù, caùc cöûa haøng cuûa Haøn Quoác thöôøng saép xeáp haøng hoùa theo höôùng thuaän 
tieän nhaát cho khaùch haøng quan saùt, so saùnh caùc maët haøng cuøng loaïi vôùi nhau. Nhaân vieân 
baùn haøng trong caùc cöûa haøng cuûa Haøn Quoác cuõng thöôøng xuyeân coù maët ñeå kòp thôøi traû 
lôøi hoaëc höôùng daãn khi khaùch haøng caàn ñeán.Nhôø söï thoâng hieåu taäp quaùn, sôû thích tieâu 
duøng cuûa ngöôøi daân, caùc chuoãi cöûa haøng cuûa doanh nghieäp Haøn Quoác ñaõ ñaùp öùng raát 
toát nhu caàu cuûa khaùch haøng… 

Keát quaû laø sau taùm naêm naêm hoaït ñoäng ôû Haøn Quoác, taäp ñoaøn baùn leû haøng ñaàu theá giôùi 
Wal-Mart ñaõ tuyeân boá ruùt lui khoûi thò tröôøng naøy baèng caùch baùn heát caùc cô sôû cuûa mình 
cho taäp ñoaøn baùn leû noäi ñòa Shinsegae vôùi giaù gaàn 900 trieäu ñoâ la Myõ. Tröôùc ñoù khoâng 
laâu, taäp ñoaøn baùn leû lôùn theá hai theá giôùi laø Carrefour cuûa Phaùp cuõng gaây neân moät côn 

                                                 
1 Baùo töôøng TSK soá 3/2006 

Con coù thích 
keïo khoâng 

Daïkhoângï
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“ñòa chaán” töông töï khi baùn laïi heä thoáng cöûa haøng ôû Haøn Quoác vôùi giaù gaàn 2 tæ ñoâ la 
Myõ. 2 

2. Khi chæ soá kinh doanh cuûa taäp ñoaøn Harrods do tæ phuù Mohamed al Fayed quaûn lyù vaãn 
giaûm 15% so vôùi naêm tröôùc duø ñaõ ñeà ra nhieàu chính saùch tieáp thò khaù toán keùm. Nhieàu 
nhaø chuyeân moân cho raèng, söï suït giaûm naøy lieân quan ñeán caùi cheát cuûa vöông phi Diana. 

Khi coâng ty tö vaán MV2 thuoäc taäp ñoaøn baûo hieåm kinh teá NOP tung nhaân vieân cuûa mình 
ñoùng vai khaùch haøng thì hoï phaùt hieän ra vieäc suùt giaûm kinh doanh laø do thaùi ñoä cuûa 
nhaân vieân baùn haøng (khoâng toân troïng khaùch haøng, boû beâ coâng vieäc, khoâng thöïc hieän 
ñuùng nhöõng noäi quy cuûa coâng ty…). Tieán haønh caùc caûi caùch caàn thieát (12% nhaân vieân bò 
sa thaûi, 70% taùi ñaøo taïo nghieäp vuï baùn haøng…). Keát quaû doanh soá naêm 1998 taêng 120%. 

Qua hai caâu chuyeän treân coù theå khaúng ñònh: söï thaønh, baïi cuûa moät heä thoáng phuï thuoäc vaøo 
vieäc coù tuaân thuû “quy luaät veà tính töông hôïp giöõa caùc phaàn cuûa heä” hay khoâng, bôûi quy luaät 
naøy coù noùi: “Ñieàu kieän caàn ñeå cho moät heä thoáng coù söùc soáng, veà maët nguyeân taéc, phaûi coù 
söï töông hôïp cuûa caùc phaàn cuûa heä, ví duï, theo caùc thoâng soá sau: daïng naêng löôïng vaø caùch 
truyeàn taûi, vaät lieäu, traïng thaùi vaät lyù cuûa vaät chaát, thôøi gian, khoâng gian, caùch töông taùc... 
Möùc ñoä töông hôïp caøng cao thì khaû naêng laøm vieäc cuûa heä caøng lôùn. Söï hoaøn thieän baát kyø 
heä naøo, ôû möùc ñoä naøy hay möùc ñoä khaùc, ñeàu lieân quan ñeán vieäc naâng cao tính töông hôïp 
giöõa caùc phaàn cuûa heä vaø sau ñoù, vôùi moâi tröôøng beân ngoaøi”. 

Trôû veà tình huoáng ñöôïc neâu trong baøi “Khoâng phaûi treû con naøo cuõng muoán keïo” cuûa Haø 
Phaïm ñöôïc ñaêng ôû soá baùo tröôùc. Döôùi quan ñieåm cuûa quy luaät veà tính töông hôïp thì ôû ñaây 
xuaát hieän caùc baøi toaùn lieân quan ñeán con ngöôøi caàn giaûi quyeát ñeå sieâu thò aáy phaùt trieån, baøi 
toaùn deã nhaän thaáy laø: Laøm theá naøo ñeå bieát khaùch haøng khoâng muoán nhaän keïo thay cho 
tieàn leû.  

Haõy boû qua caùch cö xöû cuûa coâ nhaân vieân thu ngaân vôùi baø khaùch aáy vaø ñaët caâu hoûi: “Nhöõng 
vieân keïo maø coâ thu ngaân duøng ñeå thay tieàn leû traû laïi cho ngöôøi mua ôû ñaâu ra vaø ai cho 
pheùp laøm ñieàu aáy?” (nguyeân taéc 2. Taùch khoûi vaø nguyeân taéc 17. Chuyeån sang chieàu khaùc) 
thì caâu traû lôøi seõ ñöa chuùng ta tôùi moät vaán ñeà roäng hôn, bôûi coâ nhaân vieân thu ngaân kia chaéc 
chaén khoâng daùm töï yù mang keïo vaøo ñeå thay cho tieàn leû. 

Haõy töôûng töôïng tình huoáng, nhaân vieân thu ngaân trình baøy vôùi laõnh ñaïo: “Baùo caùo seáp, tieàn 
leû ñeå traû laïi cho khaùch haøng hieän nay khoâng ñuû do ngaân haøng hieän khan hieám tieàn leû, 
chuùng ta giaûi quyeát vaán ñeà naøy ra sao aï?”. Khi ñoù, ngöôøi laõnh ñaïo ñöùng tröôùc maâu thuaãn: 
phaûi traû laïi phaàn tieàn leû cho khaùch haøng ñeå khaùch haøng khoâng bò thieät vaø phaûi khoâng traû 
laïi phaàn tieàn leû cho khaùch haøng ñeå sieâu thò vöôït qua khoù khaên veà tieàn leû.  

Neáu theo bieán ñoåi maãu 3. Pheùp chuyeån heä thoáng moät: chuyeån töø heä sang phaûn heä (heä coù 
tính chaát ngöôïc laïi) hoaëc keát hôïp heä vôùi phaûn heä hoaëc 10. Pheùp chuyeån pha boán: thay theá 
chaát moät pha baèng chaát löôõng pha thì vieäc duøng keïo thay tieàn leû laø moät trong nhöõng giaûi 
phaùp ñeå khaéc phuïc maâu thuaãn treân. Giaûi phaùp duøng keïo thay theá tieàn leû ñöông nhieân laø 
“hay, maïnh, toát” ôû vaøo thôøi ñieåm maø tieàn leû khan hieám vaø phuø hôïp vôùi nhöõng ngöôøi thích 
aên keïo. Giaûi phaùp duøng keïo thay theá tieàn leû trôû neân “dôû, yeáu, keùm” khi ôû ngoaøi phaïm vi aùp 
                                                 
2 http://www.saigontimes.com.vn/tbktsg/detail.asp?muc=11&Sobao=809&sott=27 
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duïng cuûa noù, cuï theåù laø tình huoáng maø coâ nhaân vieân thu ngaân phaûi ñoái maët vôùi khaùch haøng 
khoâng muoán keïo thay theá cho tieàn leû. 

Cho neân, neáu traùch coâ nhaân vieân thu ngaân noï trong vieäc duøng keïo thay cho tieàn leû coù leõ laø 
quaù voäi. Bôûi leõ, vieäc khoâng haøi loøng cuûa ngöôøi khaùch noï coù nguoàn goác töø meänh leänh cuûa 
caáp laõnh ñaïo sieâu thò aáy. Do ñoù, caàn hoûi seáp cuûa coâ nhaân vieân thu ngaân: “Quí vò ñaõ giaûi 
xong baøi toaùn Laøm theá naøo ñeå ñoái töôïng (caù nhaân, ñòa phöông, thò tröôøng…) tieáp nhaän yù 
töôûng môùi moät caùch ñaày ñuû, oån ñònh vaø beàn vöõng chöa maø ñaõ chæ thò cho nhaân vieân duøng 
keïo ñeå thay tieàn leû?” 

Thaät söï thì baøi toaùn naøy khoâng deã giaûi. Vì khoâng deã giaûi neân ngöôøi “bình thöôøng” hay duøng 
phöông phaùp thöû vaø sai ñeå giaûi quyeát. Maø duøng phöông phaùp thöû vaø sai ñeå giaûi quyeát 
nhöõng vaán ñeà phöùc taïp thì chæ coù theå thaønh coâng neáu “chuùa trôøi” thöông tình keû khoâng bieát 
phöông phaùp suy nghó maø thoâi. 

Baây giôø chuùng ta laïi söû duïng nguyeân taéc 17. Chuyeån sang chieàu khaùc ñeå nhìn vaøo caùi 
thuøng kính vôùi doøng chöõ Giuùp treû em ngheøo vaø naïn nhaân chaát ñoäc maøu da cam. Nhöõng 
vieân keïo naèm laïc loõng giöõa nhöõng ñoàng tieàn “cuûa ít maø loøng nhieàu” kia, töï thaân noù ñaõ noùi 
raèng, coù moät ngöôøi naøo ñoù khoâng bieát mình ñöôïc pheùp laøm nhöõng gì trong caùc quan heä xaõ 
hoäi. Phaûi chaêng söï töï ti hay thieáu hieåu bieát veà quyeàn coâng daân ñaõ khieán hoï khoâng daùm töø 
choái tröôùc nhöõng yeâu caàu maø hoï coù quyeàn töø choái. Maø töï ti coù nguoán goác töø söï khoâng hieåu 
bieát hoaëc hieåu khoâng ñaày ñuû. Neáu vaäy seõ xuaát hieän baøi toaùn: Laøm theá naøo ñeå ngöôøi daân 
hieåu vaø vaän duïng toát quyeàn coâng daân cuûa mình trong caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi? Roõ raøng 
ñaây laø baøi toaùn raát lôùn maø nhöõng xaõ hoäi ñang phaùt trieån phaûi chaät vaät giaûi quyeát. Caùi chaät 
vaät ñoù theå hieän raát roõ qua soá löôïng nhöõng vuï aùn maø haäu quaû qui ra tieàn leân tôùi haøng tæ 
ñoàng, vuï aùn sau nghieâm troïng hôn vuï aùn tröôùc.  

Toùm laïi, töø caâu chuyeän duøng keoï thay cho tieàn leû, döôùi caùch nhìn cuûa quy luaät veà tính 
töông hôïp, chuùng ta thaáy caùc baøi toaùn: 

Baøi toaùn cho laõnh ñaïo (baøi toaùn heä treân): 

o Laøm theá naøo ñeå ngöôøi daân hieåu vaø vaän duïng toát quyeàn coâng daân cuûa mình trong caùc 
hoaït ñoäng xaõ hoäi. 

o Laøm theá naøo ñeå ñoái töôïng (caù nhaân, ñòa phöông, thò tröôøng…) tieáp nhaän yù töôûng 
môùi moät caùch ñaày ñuû, oån ñònh vaø beàn vöõng. 

Baøi toaùn cho nhaân vieân (baøi toaùn heä döôùi) 

 Laøm theá naøo ñeå bieát khaùch haøng muoán nhaän keïo 
thay cho tieàn leû.   

Baøi toaùn heä döôùi chæ coù theå giaûi quyeát toát neáu baøi toaùn heä 
treân ñöôïc giaûi quyeát toát. Caùc baïn coù theå giuùp cho sieâu thò 
nhöõng yù töôûng (lôøi giaûi) cho nhöõng baøi toaùn aáy khoâng? 

 
 
 

Maáy baøi toaùn
ñoù khoù laém aø
nhen! 
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Lôøi giaûi cuûa baïn Minh Sôn cho baøi toaùn kyø tröôùc (BTSK soá 2.2006) 
Maùy phun nöôùc trong noâng nghieäp laø moät maùy keùo ñöôïc trang bò maùy bôm vaø caùnh phun coù giaù 

ñôõ (wing–type cantilever), treân ñoù gaén oáng daãn nöôùc. Maùy phun kieåu naøy raát coàng keành vaø phaûi 
duøng nhieàu kim loaïi laøm giaù ñôõ. Tính toaùn cho thaáy, troïng löôïng caùnh phun tæ leä vôùi chieàu daøi cuûa 
noù theo luõy thöøa 3, nghóa laø chieàu daøi caùnh taêng moät nöûa thì troïng löôïng cuûa noù taêng 3,5 laàn. Do ñoù, 
kích thöôùc saûi caùnh phun toái ña laø 100 m.  

Coù nhieàu noã löïc nhaèm giaûi quyeát baøi toaùn nhö: laøm boä giaù ñôõ coù baùnh xe (baèng saùng cheá cuûa 
Phaùp soá #1068940), caùnh phun ñöôïc naâng bôûi khinh khí caàu coù ñieàu khieån, bình phun naâng leân bôûi 
maùy bay tröïc thaêng maø hoaït ñoäng cuûa caùnh quaït laø do aùp suaát bôm nöôùc töø maët ñaát… tuy nhieân, 
caùc yù töôûng naøy khoâng loaïi tröø ñöôïc troïng löôïng caùnh phun hoaëc laøm thieát bò phun phöùc taïp theâm. 

Moät yù töôûng khaùc (baèng saùng cheá soá #144335 cuûa Nga, Lieân xoâ cuõ): caùnh phun ñöôïc bôm ñaày 
khoâng khí. Vôùi yù töôûng naøy, troïng löôïng cuûa caùnh phun giaûm vaø coù theå xeáp laïi khi khoâng hoaït ñoäng 
nhöng laïi xuaát hieän nhöôïc ñieåm: khi bôm ñaày khoâng khí, kích thöôùc caùnh phun taêng keùo theo dieän 
tích beà maët taêng vaø ñieàu naøy gaây ra vaán ñeà ngay caû khi gioù yeáu. 

Khuynh höôùng phaùt trieån cuûa heä thoáng töôùi laø taêng chieàu daøi vaø giaûm troïng löôïng cuûa caùnh 
phun. Laøm theá naøo coù theå phun trong moät dieän tích roäng (saûi caùnh coù theå leân tôùi 300 m) maø khoâng 
laøm taêng troïng löôïng caùnh phun? 

*
* *  

Ñeå giaûi baøi toaùn naøy, toâi sử dụng Chương trình rút gọn giải quyết vấn đề và ra quyết 
định. Caùc böôùc ñöôïc trình baøy nhö sau 

1. HIỂU BÀI TOÁN: 

Hệ thống phun nước trong nông nghiệp có thể được phác họa qua hình vẽ sau: 

− Khung đỡ (gồm cánh phun và giá đỡ) dùng để nâng ống nước lên khỏi mặt đất. Nếu 
diện tích phun nước càng rộng thì khung đỡ càng dài và càng nặng. 

− Một số cải tiến đã được áp dụng để giảm bớt khối lượng của khung đỡ như: 

o Kết hợp khung đỡ với khinh khí cầu, trực thăng… (sử dụng Nguyên tắc phản 
trọng lượng). 

oáng nöôùc 

caùnh phun

giaù ñôõ

Heä thoáng phun nöôùc trong noâng nghieäp

maùy bôm
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o Thay đổi vật liệu của khung đỡ: chuyển từ khung đỡ bằng kim loại sang khung đỡ 
bằng không khí (sử dụng Nguyên tắc sử dụng các kết cấu khí và lỏng). 

Việc sử dụng khung đỡ bằng không khí khắc phục được nhược điểm của khung 
đỡ bằng kim loại (nặng, cồng kềnh) nhưng lại làm nảy sinh bài toán mới: khung đỡ 
bằng không khí bị lay động khi có gió, thậm chí là gió nhẹ. 

2. MỤC ĐÍCH CẦN ĐẠT: 
Ống nước được nâng lên khỏi mặt đất trong thời gian phun nước. 

3. CÁC YẾU TỐ CÓ TRONG BÀI TOÁN: 
Khung đỡ: chỉ xuất hiện trong thời gian phun nước để thực hiện chức năng “nâng ống 

nước lên khỏi mặt đất”. 

Ống nước: có khả năng tự nâng lên khỏi mặt đất trong thời gian phun nước. 

4. MÂU THUẪN VẬT LÝ (ML): 

ML1: Khung đỡ phải có (để nâng ống nước lên khỏi mặt đất trong thời gian phun nước) 
và phải biến mất (để hệ thống trở nên gọn, nhẹ). 

ML2: Ống nước phải là ống nước (để vận chuyển dòng nước đến nơi cần tưới) và phải là 
khung đỡ (để nâng ống nước lên khỏi mặt đất). 

5. GIẢI QUYẾT ML: 

• ML1: Khung đỡ phải có và phải không có 

− Để khung đỡ có thể “biến mất” thì khung đỡ cần có khối lượng giảm dần về zero 
hoặc kích thước khung đỡ phải giảm dần về zero. Yêu cầu này làm nảy sinh ML mới là 
“khung đỡ phải nặng và phải nhẹ”. Một số giải pháp để giải quyết ML này như: 

o Để giảm bớt khối lượng của khung đỡ thì cần kết hợp khung đỡ với đối tượng 
khác có lực nâng. Các giải pháp áp dụng Nguyên tắc phản trọng lượng đã nêu ở trên giải 
quyết mâu thuẫn “khung đỡ phải nặng và phải nhẹ” theo hướng này. 

o Có thể giảm bớt khối lượng khung đỡ bằng cách thay đổi vật liệu của khung đỡ. 
Vật liệu của khung đỡ thay đổi từ kim loại  nhựa  vật liệu nhẹ  không khí  khí 
nhẹ. Việc áp dụng Nguyên tắc sử dụng các kết cấu khí và lỏng đi theo hướng giải quyết 
này. 

o Phép biến đổi mẫu 1.3 và 1.4 gợi ý việc đưa không khí vào trong ống nước để 
giảm bớt khối lượng của khung đỡ. Ống nước chứa không khí có dạng sau: 

OÁng nöôùc hai lôùp

a) b) 

Phaàn 
chöùa 
nöôùc 

Phaàn
chöùa

khoâng khí

Phaàn 
chöùa 
nöôùc 

Phaàn
chöùa

khoâng khí

hoaëc
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− Phép biến đổi mẫu 5 (Chuyển hệ sang hoạt động ở mức vi mô) gợi ý thay đổi lực 
nâng cơ học của khung đỡ tác dụng lên ống nước bằng trường lực khác. Khuynh hướng thay 
đổi trường lực tác dụng là: cơ  âm nhiệt  hóa  điện  từ  điện từ. Có thể tưởng 
tượng một “khung đỡ vi mô” có dạng các hạt vật chất lơ lửng trong không khí. Các hạt này 
tương tác với ống nước để “nâng” ống nước lên khỏi mặt đất trong thời gian phun nước. Khi 
máy bơm ngừng hoạt động, các hạt vật chất này cũng biến mất để “thả” ống nước xuống đất. 
Vậy các hạt vật chất nào có thể làm được điều này? 

• ML2: Ống nước phải là ống nước và phải là khung đỡ 

Ống nước phải có khả năng tự nâng mình lên khỏi mặt đất trong thời gian phun nước. 
Điều này đòi hỏi ống nước phải tự tạo ra lực nâng khi máy bơm nước hoạt động. Nói cách 
khác, khi dòng nước trong ống chuyển động thì đồng thời, nó cũng tạo ra lực nâng để nâng 
ống nước lên khỏi mặt đất. 

Tia nước phun sẽ tạo ra phản lực. Tuy nhiên, dòng nước trong ống chuyển động theo 
phương ngang, trong khi đó, phản lực mà chúng ta cần lại phải theo phương thẳng đứng. Do 
đó, cần phải phun nước theo phương thẳng đứng. Tia nước phun hướng xuống mặt đất sẽ tạo 
ra phản lực đẩy ổng nước lên trên, nhờ vậy, tạo ra lực nâng để nâng ống nước lên khỏi mặt 
đất. 

oáng nöôùc

OÁng nöôùc töï naâng leân khoûi maët ñaát trong thôøi gian phun nöôùc 

maùy bôm

Caùc tia  nöôùc phun xuoáng ñaát ñeå taïo löïc naâng 

 

6. ĐÁNH GIÁ LỜI GIẢI: 

− Các giải pháp cho ML1 hiện nay có thể giảm nhẹ khối lượng của khung đỡ, tuy nhiên, 
vẫn chưa khắc phục được nhược điểm “cồng kềnh, phức tạp” của hệ thống. Ngoài ra, việc sử 
dụng “khung đỡ bằng không khí” gặp phải một nhược điểm khác là hệ thống phun bị dao 
động trong không khí. 

− Giải pháp cho ML2 giúp hệ thống tự phục vụ, không cần đến khung đỡ. Tuy nhiên, tia 
nước phun xuống mặt đất có gây ảnh hưởng đến bề mặt khu vực trồng trọt, lớp thực vật được 
trồng tại vị trí vòi phun…? Nói cách khác, cần phải đánh giá xem lời giải này có gây hại cho 
các hệ khác và cho môi trường xung quanh hay không. 

− Bài toán “hệ thống phun nước trong nông nghiệp” có thể được xem xét và giải ở mức 
hệ trên. Khi đó, mục đích thực sự cần đạt có thể là: “Đưa các giọt nước từ máy bơm đến đúng 
vị trí cần tưới trên mặt đất”. Với cách xem xét này, các hệ “ống nước”, “khung đỡ” trở nên 
không cần thiết. 
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Baøi toaùn kyø naøy 

 
Minh Khoâi 

Caâu chuyeän thöù nhaát 

Vaøo naêm lôùp baûy, toâi ñöôïc coâ chuû nhieäm giao cho moät baøi vieát ñaõ ñöôïc soaïn saün vaø baûo: "Neø Khoâi, 
thöù hai tuaàn sau, em ñoïc baøi naøy tröôùc toaøn tröôøng nghe!". Môùi nghe nhö theá thoâi, toâi ñaõ phaùt run neân 
voäi töø choái vì sôï mình maø ñoïc khoâng löu loaùt thì caû tröôøng cöôøi. Toâi laáy côù: "Daï, tuaàn naøy, em phaûi hoaøn 
thaønh nhieàu baøi beân lôùp boài döôõng, chaéc em khoâng coù thôøi gian taäp ñoïc ñaâu coâ!". Luùc ñoù toâi naèm trong 
ñoäi tuyeån chuyeân vaät lyù cuûa tröôøng neân coù phaàn ñöôïc "cöng chieàu", vôùi laïi cuõng saép ñeán ngaøy thi hoïc 
sinh gioûi neân lí do ñoù ñöôïc coâ chuû nhieäm chaáp nhaän. Vaø coâ nhôø Phöông, moät baïn nöõ cuøng lôùp.  

Ngaøy chaøo côø ñaàu tuaàn, Phöông ñoïc löu loaùt, truyeàn caûm neân ñöôïc caû tröôøng hoan hoâ. Nhieàu ñöùa 
baïn bieát chuyeän hoûi:  

− "EÂ Khoâi, tuïi tao nhôù coâ keâu maøy ñoïc, sao laïi laø con Phöông?" 

+ "ÖØ thì tao coù nhieàu baøi phaûi laøm neân töø choái"- toâi ñaùp. 

− "Uoång quaù hen, tao thaáy maøy ñoïc coøn toát hôn con Phöông nhieàu!" 

Lôøi nhaän xeùt cuûa thaèng baïn laøm toâi tieác reû. Bôûi sau vuï ñoù, Phöông trôû neân noåi tieáng vaø ñöôïc coâ tin 
töôûng giao cho nhieàu baøi ñoïc khaùc nöõa, ngoaøi ra Phöông coøn laøm MC cho nhieàu phong traøo cuûa tröôøng. 
Cuoái naêm, baïn Phöông coøn ñöôïc giaûi thöôûng "Hoïc sinh naêng ñoäng toaøn tröôøng".  

Caâu chuyeän thöù hai 

Moät laàn, toâi noäp ñôn xin vieäc ôû moät coâng ty noï. Sau khi ñoïc qua hoà sô, hoï ñoàng yù phoûng vaán toâi. 
Caûm giaùc cuûa toâi luùc ñoù raát hoài hoäp. Toâi döôøng nhö queân heát moïi thöù, tim toâi ñaäp loaïn xaï, tay chaân öôùt 
ñaãm moà hoâi. Trong phoøng phoûng vaán, toâi traû lôøi nhö moät caùi maùy 

+ Caäu coù bieát laøm Access khoâng? 

− Daï, bieát 

+ Caäu bieát chuyeån moät chöông trình ñöôïc vieát trong Access sang moät heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu 
khaùc khoâng? 

Toâi ngôù ngöôøi roài traû lôøi 

− Daï, con chöa töøng laøm qua 

+ Neáu toâi giao cho caäu moät website thöông maïi ñieän töû, caäu coù theå hoaøn thaønh trong bao laâu? 

− Daï, con chöa töøng laøm neân con khoâng bieát 

Toâi thaáy oâng thoaùng löôõng löï vaø moät caûm giaùc baát an veà keát quaû cuoäc phoûng vaán naøy xuaát hieän. Veà 
nhaø suy ngaãm roài töï nhuû, giaù nhö mình noùi: “Con chöa töøng laøm nhöng cho con moät cô hoäi ñeå thöû söùc” 
chaéc söï vieäc seõ khaùc haún. 

Theá ñaáy, nhöõng cô hoäi boû lôõ phaûi chaêng laø do khoâng coù naêng löïc hay vì khoâng hình dung ñöôïc tröôùc 
nhöõng vaán ñeà seõ gaëp. Nhö Glorime ñaõ noùi: “Do chaäm treã, moät vieäc deã bieán thaønh vieäc khoù. Do chaäm 
treã, moät vieäc khoù seõ bieán thaønh khoâng theå laøm noåi” thì roõ raøng laø toâi ñaõ khoâng hình dung ñöôïc tröôùc 
nhöõng tình huoáng seõ xaûy ra.  

Vaäy, Laøm theá naøo hình dung tröôùc ñöôïc söï vieäc seõ xaûy ra? Anh (chò) ñaõ hoïc moân Phöông phaùp 
luaän saùng taïo coù giuùp ñöôïc cho toâi khoâng? 
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Phi Long 

Gaëp laïi Voõ Nam Sôn, taùc giaû cuûa doøng tranh khaéc giaáy sau buoåi hoïp maët truyeàn thoáng cuûa 
caùc hoïc vieân Trung taâm saùng taïo vaøo ngaøy 26.11.2006, chuùng toâi coù dòp trao ñoåi veà theå loaïi 
tranh naøy 

Chaøo Nam Sôn, ñöôïc bieát baïn laø hoïc vieân khoaù sô caáp 60 vaø trung caáp 4, coù nghóa laø 
chuùng ta laø ñoàng moân, tuy toâi coù giaø hôn baïn caû veà nghóa ñen laãn nghóa boùng. Xin hoûi, 
ngheà chính cuûa baïn laø gì? 

Toâi toát nghieäp ngaønh ngöõ vaên Anh naêm 1999, hieän laø giaùo vieân daïy tieáng Vieät cho ngöôøi 
nöôùc ngoaøi. 

Nhö vaäy, hoäi hoaï ñoái vôùi baïn laø ngheà “tay traùi”? 

Toâi ñam meâ hoäi hoaï töø raát laâu vaø coù theo hoïc myõ thuaät từ caùc thaày ôû tröôøng Ñaïi hoïc kieán 
truùc. Khaùi nieäm ngheà “tay traùi”, “tay phaûi” theo toâi, mang tính töông ñoái. 

Vaâng, theo nguyeân taéc 17. Chuyeån sang chieàu khaùc vaø 3. Phaåm chaát cuïc boä, toâi ñoàng yù 
vôùi baïn. Nhö vaäy, vieäc baïn saùng taïo ra doøng tranh khaéc giaáy khoâng phaûi laø do “moät 
ngaøy ñeïp trôøi”, yù töôûng veà theå loaïi naøy boãng döng xuaát hieän? 

Khoâng coù gì maø töï nhieân laïi coù, ñieàu ñoù laïi caøng roõ hôn trong lónh vöïc saùng taïo. Moät soá 
ngöôøi khoâng hieåu veà cô cheá hoaït ñoäng cuûa tieàm thöùc, voâ thöùc vaø yù thöùc neân ngoä nhaän veà söï 
baát chôït cuûa yù töôûng nhö anh ñeà caäp. Neáu khoâng coù nhöõng traên trôû veà nhöõng baát tieän cuûa 
caùc theå loaïi tranh maø toâi ñaõ traûi qua vaø söï may maén ñöôïc lónh hoäi kieán thöùc cuûa moân hoïc 

Voõ Nam Sôn trong buoåi hoïp maët truyeàn thoáng caùc hoïc vieân PPLST 
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Phöông phaùp luaän saùng taïo, coù leõ toâi vaãn maõi laø anh hoaï só ñöôøng phoá, nghóa laø chæ veõ laïi 
nhöõng gì maø ngöôøi ta nhìn thaáy. 

Vaäy nhöõng nhöôïc ñieåm cuûa caùc theå loaïi tranh maø anh ñaõ traûi qua laø gì? 

Vôùi  tranh veõ treân luïa, söï trong treûo vaø eâm dòu cuûa maøu saéc laø ñieåm maïnh cuûa tranh luïa. 
Khi veõ luïa, ngöôøi ta thöôøng veõ töø nhaït ñeán ñaäm, maøu nhaït choàng leân nhau nhieàu laàn seõ 
thaønh ñaäm nhöng vaãn nhìn thaáy thôù luïa taïo neân veû ñeïp cuûa chaát luïa. Maøu duøng ñeå veõ luïa 
thöôøng laø maøu nöôùc, phaåm hoaëc möïc nho. Sau naøy, ngöôøi ta coøn duøng nhöõng hoïa phaåm ñuïc 
hôn, daøy hôn nhö tempera, maøu boät, phaán maøu... Luïa veõ thöôøng laø luïa tô taèm. Gaàn ñaây, do 
yeâu caàu cuûa ngaønh myõ thuaät, caùc nhaø maùy deät ñaõ saûn xuaát loaïi luïa chuyeân duøng ñeå veõ 
tranh, moûng vaø hôi thöa, nhìn roõ thôù luïa.  

Với tranh veõ baèng sôn daàu. Chaát lieäu vẽ goàm boät maøu nghieàn nhuyeãn vôùi moät loaïi daàu thöïc 
vaät deã khoâ keát (daàu lanh, daàu cuø tuùc...) thaønh chaát maøu deûo quaùnh deã xöû lí khi coøn öôùt vaø 
khoâng bieán daïng khi khoâ kieät. Khi sôn coøn öôùt, ngöôøi veõ coù theå boâi moûng, traùt daøy hay pha 
loaõng, cuõng coù theå choàng chaát nhieàu lôùp hoaëc caïo xoaù tuyø theo yeâu caàu kyõ thuaät. Khi sôn 
khoâ kieät, moïi hình thöùc treân maët tranh ñeàu ñöôïc giöõ nguyeân nhö luùc sôn coøn öôùt.  

ÔÛ hai theå loaïi naøy, hoaï só phaûi ñöa chaát lieäu veõ (sôn, maøu veõ…) vaøo ñöa vaät lieäu neàn (luïa, 
vaûi boá…), neân trong quaù trình veõ, baøn tay cuûa hoaï só thöôøng lem nhem (dô). Vì vaäy, toâi 
muoán khoâng coù chaát lieäu veõ nhöng vaãn coù böùc tranh theo ñuùng nghóa cuûa noù. Theo tinh 
thaàn cuûa nguyeân taéc 13. Ñaûo ngöôïc, toâi nghó ñeán vieäc laáy ra phaàn vaät lieäu neàn  caàn theå 
hieän cuûa böùc tranh. 

Vieäc laáy ra phaàn khoâng caàn thieát laø moät phaàn cuûa noäi dung nguyeân taéc 2. Taùch khoûi. 
Coøn noùi theo ngoân ngöõ myõ thuaät laø ñieâu khaéc. Vaäy giöõa ñieâu khaéc vaø theå loaïi tranh 
khaéc giaáy cuûa anh coù gì  khaùc nhau? 

Khaùc ôû choã toâi chæ duøng moät caây vieát coù muõi nhoïn laøm coâng cuï laáy ra phaàn vaät lieäu neàn 
khoâng caàn thieát vaø vaät lieäu neàn laø giaáy cöùng ñöôïc xöû lyù ñaëc bieät, nhöõng thöù naøy ñeàu coù giaù 
thaønh khoâng cao, do vaäy chi phí cho vieäc taïo ra moät böùc tranh laø raát thaáp. Coøn veà nhöõng 
maët khaùc thì cuõng gioáng nhö ñieâu khaéc. 

Coù nghóa laø anh keá thöøa coù choïn loïc. Tuy 
nhieân, trong tranh cuûa anh toâi thaáy chæ coù 
hai maøu chuû ñaïo laø traéng - ñen vaø phaûng 
phaát moät chuùt aùnh maøu naøo ñoù, trong khi 
ôû theå loaïi tranh khaùc toâi thaáy coù nhieàu 
maøu. Vieäc haïn cheá maøu trong doøng tranh 
naøy coù aûnh höôûng ñeán vieäc caûm thuï taùc 
phaåm khoâng? 

Theo toâi, vieäc caûm thuï khoâng nhöõng phuï 
thuoäc vaøo trình ñoä ngöôøi xem tranh maø coøn 
vaøo caùch thöùc theå hieän cuûa ngöôøi hoaï só.  
Chaúng haïn böùc tranh “Vuõ ñieäu Chaêmpa” 
naøy, theo toâi ngöôøi bình thöôøng cuõng hieåu. 

Vuõ ñieäu Chaêmpa 
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Nhö vaäy, maøu saéc khoâng phaûi laø yeáu toá chính ñeå truyeàn taûi  “caùi hoàn” cuûa söï vaät.  

Coù nhöõng tröôøng phaùi nhö thieàn hoïa hay thö phaùp chæ duøng hai maøu ñen traéng. Lyù do maø 
thieàn hoïa (ngöôøi Trung Quoác goïi laø maëc hoïa) khöôùc töø maøu saéc vì maøu saéc gôïi neân moät 
thöïc theå trong thieân nhieân, trong khi thieàn hoïa khoâng chaáp nhaän moät söï taùi hieän naøo duø 
hoaøn toaøn hay khoâng hoaøn toaøn.   

Anh coù theå noùi roõ hôn veà tröôøng phaùi Thieàn trong hoäi hoaï ñöôïc khoâng? 

Trong moân hoïa truyeàn thoáng cuûa Trung Quoác ta thöôøng baét gaëp nhöõng chuû ñeà öôùc leä quen 
thuoäc ñöôïc theå hieän vôùi maøu saéc töôi vui saëc sôõ. Caùc chuû ñeà nhö hoa (ñaøo, mai, lan, cuùc…), 
ñieåu caàm (phuïng, öng, haïc…), caây coái (tuøng baùch, tre truùc…), phong caûnh (maây nöôùc, nuùi 
non, thaùc gheành...) ñöôïc caùc hoïa só khai thaùc trieät ñeå suoát bao theá kyû qua. Vì theá ngöôøi hoïa 
só theá heä sau caûm thaáy luùng tuùng khi baát kyø yù töôûng naøo cuõng ñöôïc caùc tieàn boái khai thaùc.  
Keå töø vò toå thieàn 28 AÁn Ñoä laø Boà Ñeà Ñaït Ma (?-528) sang Ñoâng Ñoä thaønh sô toå thieàn Trung 
Quoác (naêm 520, ñôøi vua Löông Voõ Ñeá), thieàn ñaõ moïc reã vaø lôùn maïnh vôùi thoâng ñieäp: “Baát 
laäp vaên töï, giaùo ngoaïi bieät truyeàn, tröïc chæ nhaân taâm, kieán taùnh thaønh Phaät”.  

Ñeå mieâu taû nhöõng kinh nghieäm, chöùng nghieäm cuõng nhö ñeå taïo ra moâi tröôøng phuø hôïp cho 
vieäc tu hoïc, caùc thieàn sö ñaõ khai thaùc hoäi hoïa. Vì vaäy, ngheä thuaät thieàn toâng phaät giaùo ra 
ñôøi. Ngheä thuaät thieàn coù maët trong caùc lónh vöïc nhö kieán truùc, hoäi hoïa, traø ñaïo, thô, caém 
hoa vaø aåm thöïc. Nhöõng saéc ñoä ñaäm nhaït töôïng tröng cho töøng möùc ñoä hoùa giaûi vaø taát caû 
nhöõng ñen traéng ñaäm nhaït aáy trong töøng neùt buùt ñaõ theå hieän moät söï vaät naøo ñoù töôûng chöøng 
voâ nghóa nhöng laïi chuyeån taûi ñöôïc söï soáng maø khoâng caàn giaûng giaûi.  

 

Moät caâu hoûi cuoái: döï ñònh cuûa anh vaø laøm theá naøo lieân heä vôùi anh? 

Mong coù ngöôøi hôïp taùc ñeå saûn xuaát haøng loaït (phoâi giaáy vaø buùt kim) nhaèm taïo ñieàu kieän 
phaùt trieån doøng tranh ngheä thuaät ñoäc ñaùo naøy. Nhöõng ai quan taâm coù theå lieân heä theo  

email vnamson@yahoo.com hoaëc ñieän thoaïi: 090.7480874 

Voøng troøn vieân maõn (tranh Torei Enji, 1721-1801) 
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Döông Ngoïc Anh 

Moät hoâm, toâi gaëp moät anh thôï maùy ôû nhaø baïn toâi laø moät thaày giaùo vaät lyù. Anh thôï than 
phieàn vôùi baïn toâi raèng baùnh xe ñaø nôi chieác maùy cuûa anh aáy nhö coù vaán ñeà. Luùc maùy döøng 
thì khoâng thaáy noù bò gì nhöng heã maùy chaïy laø y nhö coù caùi gì khoâng oån nôi baùnh xe. Khoâng 
laøm sao kieåm tra ñöôïc. 

Baïn toâi nghe xong, chaäm raõi baûo anh thôï: Thì caäu döøng maùy laïi maø ñeán xem. 

Anh thôï: Caùi oâng naøy! Ñaõ baûo khi maùy döøng thì nhìn thaáy baùnh xe coøn toát nguyeân maø 
laïi. 

Baïn toâi: Thì caäu cho maùy chaïy roài ñeán gaàn maø xem. 

Anh thôï caùu: Maùy chaïy tít muø, ai coøn thaáy gì nöõa maø baûo. 

Toâi thaáy vui vui, beøn baøn goùp: Thaày giaùo ñuøa vaäy chöù coù moät yù raát quan troïng. Ñoù laø 
laøm sao cho baùnh xe ñaø aáy vaãn chaïy maø laïi ñöùng.  

Baïn toâi laïi ñuøa: Caäu veà ñoùng moät caùi giöôøng, gaén chaët noù vaøo truïc maùy, leo leân ñoù 
naèm roài cho noù quay theo baùnh xe. Theá laø baùnh xe vöøa chuyeån ñoäng maø laïi ñöùng yeân ñoái 
vôùi caäu ñeå caäu tha hoà quan saùt. 

Anh thôï nghe coù lyù nhöng chôït phaûn ñoái: Coù caùi giöôøng naøo ñeå ñoùng ñöôïc leân truïc 
maùy maø naèm leân ñoù ñöôïc? Vaû chaêng, neáu coù ñöôïc vaø mình khoâng thaáy maùy “tít muø” thì  
caùi ñaàu vaø con maét mình seõ “tít muø” coøn ñaâu maø quan vôùi saùt. Anh thôï laïi ngaån ngô hoài laâu 
roài boång voã tay ñaùnh ñeùt: AØ bieát roài. Toâi cho maùy chaïy roài chuïp aûnh. 

Baïn toâi vaãn ñieàm tónh: Ñuùng, maùy aûnh laø coâng cuï laøm ngöng cuoäc soáng. Caäu seõ coù 
hình aûnh cuûa moät vaät döøng trong theá ñoäng taïi thôøi ñieåm t. neân caäu coù theå bieát luùc ñoù baùnh 
xe theá naøo. 

Anh thôï ra veà, anh baïn quay sang toâi: Caâu chuyeän coøn daøi. Ñoù coù theå laø con ñöôøng daãn 
ñeán moät saùng cheá quan troïng: phöông phaùp hoaït nghieäm (Stroboscopie), phöông phaùp döïa 
treân tính löu aûnh cuûa voõng maïc maét.  

Toâi khoâng bieát hoâm sau baïn toâi seõ daãn daét anh thôï ñeán vôùi “Strobosopie cao sieâu” nhö 
theá naøo, nhöng treân ñöôøng veà, toâi cöù nghó maõi: “Phaøm moät ngöôøi ñaõ töï nguyeän ñi vaøo con 
ñöôøng saùng taïo thì phaûi phaùt hieän cho ñöôïc maâu thuaãn trong caùc baøi toaùn vaø tìm caùch dung 
hoøa cho ñöôïc chuùng. Hôn nöõa phaûi coù moät neáp nghó thoaùng ñaït. Ñöøng sôï nhöõng yù töôûng 
ñuøa bôõn voâ lyù hay ngaây ngoâ. Nhöõng caùi ñuøa bôõn voâ lyù ngaây ngoâ ñoù raát coù theå laø tieàn ñeà 
cho nhöõng ñieàu nghieâm tuùc coù lyù, hoaøn myõ veà sau”. YÙ kieán sau naøy chính laø tinh thaàn cuûa 
phöông phaùp Naõo coâng (Brainstorming), moät phöông phaùp cuûa tö duy saùng taïo.  
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 UCMORE - YOU SEARCH 
MORE ? 

Minh Nguyeân 

TRIZ nhaán maïnh ñeán cô cheá tö duy ñònh höôùng nhö 
laø moät caùch chuû yeáu ñeå giaûm thieåu tö duy theo kieåu 

thöû vaø sai. Tö duy ñònh höôùng raát caàn ñöôïc vaän duïng vaøo moïi lónh vöïc trong quaù trình suy nghó giaûi 
quyeát vaán ñeà vaø ra quyeát ñònh. Baøi vieát naøy trình baøy moät coâng cuï hoã trôï tö duy ñònh höôùng trong 
vieäc  doø tìm thoâng tin treân internet. 

Ucmore – coâng cuï tìm kieám mang tính ñònh höôùng. 

Ucmore laø moät coâng cuï maø theo nhöõng nhaø saùng cheá ra noù thì ñoù laø moät cuoäc caùch maïng trong lónh 
vöïc doø tìm thoâng tin - nguoàn taøi nguyeân tröïc tuyeán treân internet. Veà maët caáu truùc, Ucmore laø moät 
phaàn meàm giöõ vai troø cuûa moät coã maùy doø tìm coù trang bò moät ngaân haøng döõ lieäu (coøn goïi laø cô sôû tri 
thöùc) ñeå thöïc hieän taùc vuï doø tìm moät caùch hieäu quaû vaø nhanh choùng. Ngöôøi duøng muoán tröôït treân 
maïng ñeå kieám caùi gì, ôû ñaâu, Ucmore seõ chæ ra caùc chuû ñeà lieân quan, caùc trang web chính hoaëc caùc 
nguoàn taøi nguyeân ích lôïi khaùc gaén lieàn vôùi chuû ñeà tìm kieám. 

Trong khi caùc phaàn meàm doø tìm gom goùp moät löôïng lôùn thoâng tin khoâng ñöôïc toå chöùc chaët cheõ, thì 
Ucmore ngöôïc laïi. Hôn theá nöõa, noù “bieát” ñöôïc trang web naøo quan troïng, trang naøo khoâng; caùc 
trang web naøo coù moái lieân quan vôùi nhau ... Töïa nhö noù xaây döïng moät baûn ñoà giuùp ngöôøi söû duïng 
coù theå höôùng söï tìm kieám ñeán nhöõng thoâng tin quan troïng, hoaëc môû roäng söï tìm kieám moät lónh vöïc 
môùi sao cho khoâng bò laïc loái. 

Boä maùy tìm kieám thoâng minh 

Haàu heát nhöõng ngöôøi muoán doø tìm thoâng tin tröïc tuyeán treân maïng internet ñeàu phaûi söû duïng moät 
coâng cuï goïi laø maùy doø (search engine). Öu ñieåm lôùn nhaát cuûa nhöõng maùy doø laø thu thaäp taát caû 
nhöõng thoâng tin tìm kieám lieân quan hieän coù treân maïng internet. Vaø cuõng thaät baát ngôø, caùi ñöôïc xem 
laø öu ñieåm laïi chính laø nhöôïc ñieåm lôùn nhaát toàn taïi ôû caùc maùy doø loaïi naøy. Bôûi vì, khoâng nhö ngöôøi 
duøng nghó, khaû naêng thu thaäp toái ña thoâng tin tìm kieám ñaõ thaät söï khoâng giuùp ích cho vieäc tìm kieám 
chính xaùc caùi ngöôøi ta caàn. Thay vaøo ñoù, ngöôøi duøng seõ bò caùc maùy doø nhö theá nhaán chìm trong bieån 
thoâng tin. 

Ví duï, ngöôøi duøng muoán tìm caùc website baùn maùy tính caù nhaân (personal computer – PC). Söû duïng 
maùy doø coù teân goïi laø google (http://www.google.com), nhaäp vaøo cuïm töø “buy computer”, keát quaû 
tìm kieám cuûa google ñöa ra seõ laø moät danh saùch khoång loà: khoaûng 480.000 trang web coù cuïm töø tìm 
kieám noùi treân. Laøm sao ngöôøi duøng coù theå tìm kieám ñöôïc trang web naøo cung caáp thoâng tin caàn 
thieát, höõu ích cho vaán ñeà cuûa mình. 

Neáu cho raèng ngöôøi duøng tin töôûng vaø muoán khai thaùc giaù trò cuûa toaøn boä thoâng tin tìm kieám, ta haõy 
xem xeùt moät chuùt veà thieät haïi ôû khía caïnh thôøi gian. Giaû söû ngöôøi duøng maát 1 phuùt cho vieäc xem 
xeùt 1 trang web, vôùi keát quaû tìm kieám cuûa google trong tröôøng hôïp naøy, ngöôøi ta seõ maát 480.000 
phuùt ñeå xöû lyù khoái löôïng thoâng tin noùi treân. Giaû ñònh laøm vieäc 8 giôø trong 1 ngaøy, ngöôøi ta seõ phaûi 
maát ñöùt 1.000 ngaøy ñeå taém mình trong bieån thoâng tin noùi treân. Baïn seõ “caûm laïnh” maát neáu taém taùp 
vôùi caùi möùc nhö theá. 

Neáu söû duïng Ucmore, noù khoâng ñeå baïn bò “caûm” nhö theá ñaâu. Caùch tieáp caän cuûa Ucmore trong 
tröôøng hôïp naøy laø thay vì lao vaøo tìm kieám moïi trang web coù cuïm töø “buy computer”, Ucmore seõ 
xaùc ñònh tröôùc heát baûn ñoà tìm kieám. Moät baûn ñoà nhö vaäy seõ ñöôïc giôùi thieäu cho ngöôøi duøng döôùi 
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daïng caùc website ñöôïc phaân vuøng, saép xeáp theo noäi dung, chöùc naêng nhö: caùc trang web cuûa nhaø 
cung caáp thieát bò phaàn cöùng, caùc trang cuûa nhaø cung caáp phaàn meàm, caùc trang thoâng tin mang tính 
toång quan, ñaùnh giaù, höôùng daãn ngöôøi duøng trong vieäc mua maùy tính hoaëc saûn phaåm, phaàn meàm 
lieân quan ... 

Soá löôïng trang web trong nhöõng khu vöïc phaân loaïi naøy cuõng raát khieâm toán veà khoái löôïng: thöôøng laø 
töø 10 cho ñeán vaøi chuïc ñòa chæ tin caäy ñaõ ñöôïc Ucmore tuyeån choïn. Moãi ñòa chæ Ucmore lieät keâ laø 
moät ñieåm xuaát phaùt lyù töôûng. Ngöôøi duøng coù theå baét ñaàu doø tìm caùc nhaø cung caáp maùy tính, roài 
kieåm tra caùc thoâng tin thieát bò ñònh mua baèng caùch luïc tìm caùc toång quan nhaän xeùt, ñaùnh giaù veà 
chuùng … vaø raát coù theå: “… Nhaân tieän, sao khoâng lieác xem coù software naøo môùi khoâng!?” 

Caùc khu vöïc phaân loaïi cuûa  UCmore thöôøng lieân keát ñeán nhöõng website coù chaát löôïng, xöùng ñaùng 
ñeå ngöôøi duøng khôûi ñaàu söï tìm kieám maø khoâng bò laïc loái. Caùc website naøy cuõng ñöôïc UCmore ñính 
theo moät chuù thích ngaén goïn ñeå ngöôøi duøng hình dung phaàn naøo noäi dung tröôùc khi quyeát ñònh coù 
vaøo hay khoâng. Chuù thích naøy laø ñieåm maïnh trong cô cheá tìm kieám mang tính ñònh höôùng cuûa 
Ucmore. 

Ñeå deã hình dung, haõy laáy theâm moät ví duï cuï theå nöõa: caàn tìm taøi lieäu höôùng daãn tinh chænh caáu hình 
heä ñieàu haønh Windows. Söû duïng cuïm töø “windows registry ebooks”,  thoâng qua maùy doø google, soá 
keát quaû nhaän ñöôïc laø 724.000 trang web. Trong khi UCmore chæ ñöa ra keát quaû tìm kieám voûn veïn 
24 trang web trong 2 khu vöïc phaân loaïi: registry vaø help. Choïn khu vöïc phaân loaïi coù teân “Help”, soá 
keát quaû doø tìm ôû ñaây chæ coù 3 trang web, trong ñoù 1 trang web ñöôïc chuù thích kyõ löôõng laø nôi coù theå 
taûi veà taøi lieäu “Windows Registry Guide” (höôùng daãn caáu hình windows), aán baûn ñieän töû döôùi daïng 
taäp tin coù phaàn môû roäng laø “.chm”, duøng ñeå tinh chænh caáu hình cho caùc phieân baûn windows 95, 98, 
ME, NT, 2000. Choïn ñòa chæ naøy, baïn coù theå taûi veà ñuùng taøi lieäu caàn tìm. Taát caû chæ maát khoâng ñaày 
3 phuùt.   
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Löôùt internet coù söï höôùng daãn 

Moãi laàn ngöôøi söû duïng vieáng thaêm moät website, thanh coâng cuï cuûa Ucmore hoaït ñoäng nhö moät trình 
duyeät web thoâng minh seõ nhaän ra chuû ñeà cuûa trang web. Sau ñoù noù taäp hôïp caùc website coù cuøng chuû 
ñeà lieân quan ñeå ngöôøi duøng coù theå tham chieáu khi caàn. 

Vôùi moät “cô cheá ñònh höôùng tö duy” tìm kieám nhö theá, Ucmore coù xöùng ñaùng ñeå baïn quan 
taâm khoâng? 

 


