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Báo tường TSK gồm các bài viết của các thầy và
các học viên Trung tâm Sáng tạo KHKT (TSK)
thuộc Trường đại học khoa học tự nhiên, Đại học
quốc gia TPHCM.

3.

Giúp phổ biến và phát triển KHST, PPLST ở
nước ta để có được những đóng góp thiết
thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước, "sánh vai với các cường
quốc năm châu", ít ra, trong lĩnh vực này.

Báo tường TSK thực hiện các nhiệm vụ sau :
1.

2.

Cung cấp các thông tin về các hoạt động đa
dạng liên quan đến Khoa học sáng tạo
(KHST) nói chung và Phương pháp luận sáng
tạo (PPLST) nói riêng ở Việt Nam và trên thế
giới.
Là diễn đàn trao đổi của các thầy và các học
viên PPLST nhằm tăng cường sự gắn bó,
nâng cao trình độ hiểu biết và sử dụng
PPLST.

Báo tường TSK là sự đóng góp chung của mọi
người trên nguyên tắc tự nguyện, không vụ lợi, tự
trang trải nên không có chế độ nhuận bút.
Các bạn có thể đọc Báo tường TSK bản gốc
với màu sắc đầy đủ, được dán trên bảng
tại hành lang TSK hoặc trên Website của TSK

CÁC BẠN HỌC VIÊN VÀ CỰU HỌC VIÊN GỬI BÀI, CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP, NGUYỆN VỌNG
XIN THEO ĐỊA CHỈ SAU:

TRUNG TÂM SÁNG TẠO KHKT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
227 NGUYỄN VĂN CỪ, Q.5, TP. HỒ CHÍ MINH
ĐT : 38.301743
Website của TSK trên Internet

FAX : 38.350096

E-mail : tsk@hcmus.edu.vn

http://www.hcmus.edu.vn/CSTC/home-v.htm (Tiếng Việt)
http://www.hcmus.edu.vn/CSTC/home-e.htm (Tiếng Anh)
Hiện nay Báo tường TSK ra định kỳ hàng quý.
Khi có điều kiện, Báo tường TSK sẽ ra thường xuyên hơn

Trung tâm Sáng tạo Khoa học - kỹ thuật (TSK) chân thành cám ơn:
Các đối tác, các cựu học viên, học viên PPLST, Ban liên lạc… đã chúc
mừng các thầy và TSK nhân dịp “Ngày nhà giáo Việt Nam”
(20/11/2011).



 Khóa 398 (khai giảng ngày 19/10/2011), khóa 400 (khai giảng
ngày 6/11/2011) và khóa 403 (khai giảng ngày 24/12/2011) cho lớp
quản trị kinh doanh thuộc Khoa sau đại học của đại học Bình Dương. Các lớp này
thuộc hệ căn bản với thời gian học là 45 tiết
Khóa 402 dạy tại chỗ cho các cán bộ quản lý công ty Nhà Việt Nam đã khai giảng
ngày 2 tháng 12 năm 2011.

The Joint Conference of 3rd International Conference on
Systematic Innovation & 3rd Global TRIZCON 2012 in Korea
July 10-12, 2012, Yonsei University, Seoul, South Korea
Web

:

http://www.systematic-innovation.org/icsiGTRIZ
http://www.KoreaTRIZCON.kr

Sponsored by

:

the Society of Systematic Innovation (SSI)

Hosted by

:

Korean Academic TRIZ Association (KATA)

The 3rd International Conference on Systematic Innovation & 3rd Global TRIZCON 2012 in
Korea (icsiGTRIZ) will gather researchers, industrial practitioners, and students to share
theoretical and technological advances in Systematic Innovation and TRIZ which include
product and service innovation and systematic innovation tools and techniques. The
conference will contain plenary speeches/tutorials by world renowned SI/TRIZ
researchers/practitioners and technical sessions. Research papers and applied case studies
are all welcome. The Venue of the conference will be at Yonsei University
(www.yonsei.ac.kr)– One of the most reputable and scenic universities in South Korea.
TRIZ has been most pervasive and best applied in South Korea. Participants will be able to
witness how Korean major companies use TRIZ tools to dramatically elevate their
global competitiveness.
Authors of selected papers will be invited to submit an extended version of their work for
review and potential publications in the International Journal of Systematic Innovation.
Please see the conference web site for the paper selection process. Optional pre-conference
(July 9, 2012) tours paid by participants will be available. The conference official language is
English. However, Chinese and Korean papers are acceptable for evaluation. First 40 paid
international registrants will be offered a one-day free pre-conference scenic tour of
Seoul, Korea.
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TOPICS OF INTEREST (TRACKS)
Topics of interest (tracks) include, but are not limited to:
1. At 3rd Global TRIZCON 2012 in Korea, Only all TRIZ related topics (see
www.KoreaTRIZCON.kr)
2. At 3rd Internal Conference on Systematic Innovation (see www.icsi-conf.org)
I.
Strategic & Business Aspects of Systematic Product/Process/Service
Innovation
II.
Technical Aspects of Systematic Product/Process/Service Innovation:
1. 1) TRIZ-based systematic innovation:
1. Development of TRIZ-based theories and tools.
2. TRIZ-based opportunity identification and problem solving
applications.
2. 2) Non-TRIZ based systematic Innovation:
3. Nature or bio-inspired Tools for Systematic Innovation
4. Theories & Applications of Systematic Innovative
Product/Process/System Designs
5. Theories/Knowledge/Tools integrated with or related to
Systematic Innovation tools such as:
Lateral Thinking, Vertical Thinking, 6 Thinking Hats, Neural
Linguistic Programming, Axiomatic Design, VA/VE, 6 Sigma, QFD,
Dominant Innovation Tools, Patent Management, etc.
III.
Theories and applications for education/training of systematic
innovation.
IV.
Other new tools, theories, and applications related to or can be
integrated with systematic innovation.
ABSTRACT/FULL PAPER SUBMISSIONS


Identify your preferences in the technical area(s) of interest listed above (tracks) in
order to assist us in arranging your presentation at an appropriate session.



Submit either a 1-page abstract or an extended abstract of 2-3 pages to include
contributions and main ideas sufficient for preliminary evaluation. Include the
following details in your extended abstract/full paper: Title, Name of Author(s),
Affiliation(s), and full address of the corresponding author, including E-mail address,
phone, and fax numbers. 1-page short abstracts are acceptable. Extended abstracts
are encouraged for better evaluation. Please download templates from the ICSI web
site.
(or from website of Global TRIZCON 2012, www.KoreaTRIZCON.kr)



Full papers in WORD format and/or Presentation files in power point format are
acceptable for final submissions. (To submit the paper to the 3rd Global TRIZCON
2012 in Korea, about 16 pages PPT file is O.K.)

CALL FOR SPECIAL SESSIONS & TUTORIALS
Authors are encouraged to organize special sessions or tutorials in the topics relevant to the
Conference. Interested session organizers are requested to submit proposals, include the title
for the session, title of articles, and a list of participating authors and their affiliations, to the
Conference Committee at icsiGTRIZ@systematic-innovation.org and at lkw@kpu.ac.kr (on
Global TRIZCON 2012 in Korea).
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IMPORTANT DEADLINES:





Paper Abstracts and Proposals: March 1, 2012
Notification of Paper Acceptance: March 30, 2012
Author/Participant Registration due: May 15, 2012
Full Papers/Presentation due for Publication in Proceedings: May 31, 2012

REGISTRATION FEES
(July 12, 2012) July 10, 2012
Early
Regular
(May. 16, ( ~ May
2012 ~ ) 15, 2012)

On-Site

Optional
Tutorial

Banquet

Presenters

US$ 350

US$ 300

US$ 400

US$ 100

Included

Non-Presenters

US$ 450

US$ 400

US$ 500

US$ 100

Included

Students

US$ 200

US$ 150

US$ 250

US$ 100

US$ 50

(with lunch)
CONFERENCE CHAIRS
D. DANIEL SHEU, Ph.D., General Co-Chair, President, The Society of Systematic Innovation;
Professor, Dept. of Industrial Engineering & Engineering Management, National Tsing Hua
University, Taiwan.
Kyeongwon, Lee, Ph.D., Regional Co-Chair, Secretary General of Korea Academic TRIZ
Association, Professor, Dept. of Mechanical Design, Korea Polytechnic University
(www.kpu.ac.kr), South Korea.

Bio-TRIZ: An extension of TRIZ to connect engineering
problems to biological solutions
Speakers :
Time :

Darrell Kleinke Jonathan Weaver Terri Lynch-Caris
Friday March 23, 2012 2:30pm - 4:00pm

Genrich Altschuller's theory of inventive problem solving, TRIZ, is built on the vast quantities
of manmade solutions available in patent databases. By defining contradictions, TRIZ leads
the design engineer to principles that have been applied by inventors faced with similar
contradictions. The authors propose a technique, which they are dubbing Bio-TRIZ, that
extends the basic philosophy of TRIZ so that an engineer/designer faced with a contradiction
who is referred to one or several of Altschuller's principles is simultaneously presented not
only with manmade illustrations of the relevant principles but also biological examples of
those principles.
The authors believe the proposed approach will more efficiently and routinely allow
designers to employ principles of biomimicry to everyday problems.
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Tự Giáo Dục
Nguyễn Trần Thành
“Bất cứ người nào cũng hấp thụ hai thứ giáo dục: một thứ do người
khác đem tới và thứ kia còn quan trọng hơn do chính mình tìm kiếm
và đem lại.” – khuyết danh –
***

Nhìn nhận lại công việc một năm qua cũng như những năm trước của Ban Liên Lạc (BLL) học
viên Phương Pháp Luận Sáng Tạo và Đổi Mới (PPLSTVĐM), các hoạt động đã đạt được một
số kết quả nhất định. Trong đó, đáng kể nhất là hình thành nơi chia sẻ, gặp gỡ, trao đổi và
học hỏi giữa những người yêu thích môn học PPLSTVĐM. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà
trong cuộc khảo sát sơ lược về câu hỏi “Bạn mong đợi nhất điều gì khi tham gia sinh hoạt
cùng BLL?” thì với 11 câu trả lời đến 8 câu liên quan đến mong muốn vận dụng kiến thức
môn học (chiếm tỉ lệ 72,7%) [1]. Một khát khao rất chính đáng – khát khao ứng dụng kiến
thức của một môn học cực kỳ giá trị và thú vị.
Tuy nhiên, dù rằng đã được học môn học này ở trung tâm TSK nhưng để áp dụng, vận dụng
được không phải là dễ dàng. Bởi vì, từ kiến thức đến kỹ năng là một khoảng cách đáng kể;
và, phương thức duy nhất để san lấp khoảng cách này là: thực hành, thực hành và thực hành.
Hay nói cách khác, như một chủ đề từng được đưa ra trước đây của BLL “Kỹ năng sáng tạo: dễ
hay khó!?”, mỗi người phải tự giáo dục, tự huấn luyện lấy chính mình để hình thành được kỹ
năng sáng tạo cho riêng bản thân.
“Bất cứ người nào cũng hấp thụ hai thứ giáo dục: một thứ do người khác đem tới và thứ kia
còn quan trọng hơn do chính mình tìm kiếm và đem lại.” – khuyết danh –
Chính vì thế, thầy Trần Thế Hưởng đã chia sẻ chủ đề “Dấn thân” cho BLL và các học viên
PPLSTVĐM [1] cũng là nhằm hướng đến mục tiêu mỗi cá nhân phải tự nhận thức và tự hoàn
thiện mình. Trong khuôn khổ sinh hoạt cuối tuần, BLL và các thành viên cần thiết có một kế
hoạch hành động cụ thể, phù hợp khả dĩ để thực hiện mục tiêu này. Anh Trần Tấn Thọ
trưởng BLL nhiệm kỳ 14 (2012) đã đề ra những hoạt động nhằm đạt đến mục tiêu đó như
sau.
----Tiếp nối sứ mệnh “BLL là sân chơi của học viên PPLSTVĐM để luyện tập ứng dụng môn học vào
công việc, cuộc sống”, BLL nhiệm kỳ 2012 kế thừa và phát triển những thành công trong năm
2011, đem lại những giá trị cho các thành viên tham gia sinh hoạt chiều thứ bảy hằng tuần
thông qua việc giải các bài toán cụ thể của thành viên dưới sự hỗ trợ của thầy Trần Thế
Hưởng.

Những hoạt động chính trong năm 2012:
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-

-

Phần chia sẻ: thế giới dưới góc nhìn môn học, chia sẻ những ứng dụng môn học có kết
quả từ anh/chị/em học viên.
Chơi mà học: ôn lại kiến thức môn học thông qua các trò chơi, rèn luyện tính nhạy bén
tư duy.
Giải các bài toán: các thành viên tham qia đóng góp các bài toán mình đang gặp trong
công việc, cuộc sống để xây dựng quỹ các bài toán cùng nhau giải vào mỗi chiều thứ
bảy.
Không gian sáng tạo: nơi sưu tập và trưng bày sách, sản phẩm, hình ảnh, phim… về các
hoạt động của học viên PPLSTVĐM và thế giới trong lĩnh vực sáng tạo.
-----

Trong đó, hoạt động giải các bài toán là trọng điểm mà BLL mong muốn đẩy mạnh hơn nữa
trong nhiệm kỳ này. Vì thông qua bài toán thực tế, mới nhận thấy giá trị của môn học khi
được ứng dụng vào công việc, cuộc sống đầy giá trị và sinh động như thế nào. Khi giải xong
bài toán cũng là lúc giải quyết được mâu thuẫn để phát triển. Bên cạnh đó, với mỗi chủ điểm
khác cũng cần rất nhiều nỗ lực để hoàn thành, cần nhiều công sức của các thành viên tham
gia xây dựng.
Cuối cùng, điểm quan trọng nhất vẫn là “Chân lý là cụ thể”, những mong muốn hoạt động ấy
phải đưa bằng được vào các kế hoạch một cách cụ thể, rõ ràng thì khi đó mới biết mình cần
làm gì, lúc nào, ở đâu, bằng cách nào để đạt được điều gì; ngược lại, nếu không là như vậy, thì
đây là lý do cơ bản nhất (vì mang tính định hướng) và phổ biến nhất làm không đạt được
những gì mình mong muốn, khát khao hình thành kỹ năng sáng tạo. Chuyển sang chiều khác,
đây chính là cơ hội để những người tham gia trực tiếp thực hành, rèn luyện và hình thành kỹ
năng sáng tạo cho bản thân.
Vì,
“Làm ra sự vật là cách tốt nhất để hiểu biết sự vật.”
– Hê ghen
Hơn nữa, bài trình bày “Dấn thân” [1] cũng đã khẳng định rõ giá trị này.
“Trong công việc – và trong cuộc sống nói chung – bạn phải trả cái
giá của thành công trước khi có được những phần thưởng dành cho
mình.”
– Robin Sharma
“Nobody can bring you peace but yourself.”
“Chỉ có bản thân bạn mới đem lại cho bạn những gì bạn muốn.”
– Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
Tham khảo
[1] Nguyễn Thị Miến. Tường thuật sinh hoạt ngày 10 tháng 12 năm 2011. Sinh hoạt cuối
tuần, www.cstc.vn, 2011.
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Nhằm giúp các bạn dễ dàng theo dõi, Ban biên tập BTSK đăng lại nội dung bài toán đã được
đăng trên BTSK số 2/2011:
Có một cách để tránh sử dụng nhầm cà phê bẩn là dùng cà phê nguyên hạt chưa rang (cà
phê sống). Vì nếu cà phê nguyên hạt đã rang cũng có nguy cơ bị làm “bẩn” ở công đoạn
rang. Dù rang công nghiệp hay rang ở nhà, yếu tố rang vẫn quan trọng nhất. Với nhiệt độ
rang trong khoảng 188 – 282oC, thời gian dao động trong khoảng 3 – 30 phút, người ta sẽ có
nhiều loại cà phê chỉ với duy nhất nguồn nguyên liệu cà phê sống ban đầu. Quá trình nhiệt
giải (Pyrolysis, còn gọi là chưng khô) sẽ tạo ra đa dạng các hương, vị đặc trưng cho cà phê.
Sau rang, cà phê phải được làm nguội nhanh, giữ kín để không làm mất mùi hương. Điều
đáng tiếc là quá trình sau nhiệt giải làm xuất hiện rất nhiều khí CO2. Trong điều kiện giữ kín,
khí CO2 bị nhốt lại làm biến chất cà phê nghiêm trọng. Người ta không thể chờ cho kết thúc
sự giải phóng khí CO2 sau nhiệt giải rồi mới tiến hành cất giữ kín cà phê, vì quá trình thoát
khí CO2 kéo dài đến cả tuần. Bạn đọc có giải pháp nào cho rắc rối này không?

Dưới đây là bài giải của bạn Chu Thái Minh Khôi:
Hệ có trong bài toán gồm các yếu tố:
-

Cà phê (sau khi rang)

-

Khí CO2 (sinh ra trong quá trình nhiệt giải)

Mối liên kết giữa hai yếu tố được thể hiện trong hình vẽ

Khí
CO2

Cà phê
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Chúng ta có trạng thái bài toán

Khí

làm biến chất

CO2

Cà phê

Từ trạng thái bài toán, chúng ta có trạng thái lời giải:
Khí
CO2

không làm

Cà phê

biến chất

Để đưa hệ có trong bài toán từ trạng thái bài toán sang trạng thái lời giải, chúng ta có thể
chọn một trong các mục đích cần đạt sau:
1. Khí CO2 có tiếp xúc với cà phê nhưng không làm biến chất cà phê. (MĐCĐ1)
2. Khí CO2 không tiếp xúc với cà phê nên không làm biến chất cà phê. (MĐCĐ2)
Chúng ta khảo sát MĐCĐ1:
Khí CO2 có tiếp xúc với cà phê nhưng không làm biến chất cà phê. Tồn tại một giới hạn về
lượng khí CO2 không làm biến chất cà phê: ta gọi lượng giới hạn này là a. Khi cà phê bị biến
chất, có nghĩa là tồn tại một lượng khí CO2 > a.
Tóm lại, ta có:
-

Lượng khí CO2 trong bình chứa cà phê ≤ a: Cà phê không bị khí CO2 làm cho biến chất

-

Lượng khí CO2 trong bình chứa cà phê > a: Cà phê sẽ bị khí CO2 làm cho biến chất

Theo đó, Mâu thuẫn vật Lý ứng với MĐCĐ1 (ML1) được phát biểu:
Lượng khí CO2 phải ít để không làm cà phê biến chất và lượng khí CO2 phải nhiều do chúng
liên tục được sinh ra trong quá trình nhiệt giải.
Sử dụng các biến đổi mẫu để phát ý tưởng giải quyết ML1:
BĐM1:

(1.1) Một lượng khí CO2 ≤ a được phép tiếp xúc với cà phê, phần còn lại không
tiếp xúc với cà phê
(1.2) Một lượng khí CO2 vượt quá giới hạn a phải biến khỏi vùng không gian có
cà phê.

BĐM2:

(2.1) Khí CO2 chỉ tiếp xúc với cà phê trong thời gian ngắn đủ để không làm biến
chất cà phê, sau đó, không còn tiếp xúc với cà phê nữa.
(2.2) Lượng khí CO2 tiếp xúc với cà phê trong thời gian cực ngắn nên không làm
biến chất cà phê.

Chúng ta sẽ khảo sát MĐCĐ2:
Khí CO2 không tiếp xúc với cà phê nên không làm biến chất cà phê.
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Theo đó, Mâu thuẫn vật Lý ứng với MĐCĐ2 (ML2) được phát biểu:
Khí CO2 phải không tiếp xúc với cà phê để không làm cà phê bị biến chất và phải tiếp xúc
với cà phê do điều kiện bài toán
Sử dụng các biến đổi mẫu để phát ý tưởng giải quyết ML2:
BĐM1:

(1.1) Phân cà phê thành hai phần: phần ngoài tiếp xúc với CO2 và phần trong
(phần kiểm soát tính chất của hạt cà phê) không tiếp xúc với CO2.
(1.2) - Làm cho khí CO2 bay khỏi vùng không gian có chứa cà phê
- Kết hợp CO2 với một chất tạo thành hợp chất mới tiếp xúc với cà phê còn
khí CO2 không tiếp xúc với cà phê
(1.3) Phân nhỏ khí CO2 cho đến khi nó không còn gây biến chất cà phê
(1.4) Nhốt khí CO2 vào vùng không gian ở đó không có cà phê

BĐM2:

(2.1) Khí CO2 tiếp xúc với cà phê trong khoảng thời gian cực ngắn nên không làm
biến chất cà phê.
(2.2) Khí CO2 di chuyển đến vùng không gian không có cà phê với vận tốc cực lớn
(2.3) Khí CO2 đạt vận tốc cực lớn (theo yêu cầu của BĐM2.2) trong khoảng thời
gian cực ngắn
(2.4) Phân nhỏ quá trình chuyển động của khí CO2 thành nhiều giai đoạn: đứng
yên  chuyển động  chuyển động với vận tốc lớn
(2.5) Thực hiện tác động để khí CO2 chuyển từ trạng thái đứng yên sang trạng
thái chuyển động với vận tốc nhỏ rồi thực hiện một tác động khác chuyển
từ trạng thái chuyển động với vận tốc nhỏ sang trạng thái chuyển động với
vận tốc cực lớn
(2.6) Tăng tần số dao động của CO2 để nó đạt được vận tốc cực lớn trong thời
gian cực ngắn

BĐM3:

- Làm cho khí CO2 “sợ” cà phê
- “Chen giữa” khí CO2 và cà phê bằng một chất khác

BĐM4: CO2 không tiếp xúc với cà phê, hệ trên của nó có thể tiếp xúc với cà phê
BĐM5: Khí CO2 không tiếp xúc với cà phê, hệ dưới của khí CO2 tiếp xúc với cà phê
BĐM6: Kết hợp các phân tử CO2 thành “đại” phân tử CO2
BĐM7: Chuyển CO2 từ chất khí thành chất rắn
BĐM8: Khí CO2 hóa chất rắn khi tiếp xúc với cà phê
BĐM9: Tìm một hiệu ứng xuất hiện trong quá trình chuyển pha làm khí CO2 không tiếp xúc
với cà phê
BĐM10: Tìm một chất bảo vệ cà phê khỏi tiếp xúc với khí CO2
BĐM11:

- Phân hủy khí CO2
- Ion hóa khí CO2

Vài gợi ý về tính khả thi của các ý tưởng nêu trên
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Ý tưởng “phân nhỏ khí CO2 thành C và O2”: Do C và O2 không làm biến chất cà phê nên
chúng có thể tiếp xúc với cà phê. Làm thế nào để biến CO2 thành C và O2? Giáo sư Nobuharu
Iwasawa (Tokyo Institute of Technology) cùng nhóm nghiên cứu của mình đã phát hiện
nguyên tố rhodium có thể tách riêng các nguyên tố cácbon và hiđrô trong hợp chất cácbon
trong bài viết được trích dưới đây:

Nhật chuyển hóa thành công CO2 thành cácbon mới1
Ngày 20/1, các nhà khoa học Nhật Bản đã phát triển thành công phương pháp chuyển hóa
CO2 thành một nguồn cácbon mới, có thể sử dụng để sản xuất các sản phẩm y học và nhựa,
bằng cách sử dụng nguyên tố rhodium làm chất xúc tác.
Nhóm nghiên cứu do Giáo sư Nobuharu
Iwasawa thuộc Viện Công nghệ Tokyo
đứng đầu, cho biết, do CO2 tương đối ổn
định và khó kết hợp với các loại hợp chất
khác nên việc sử dụng CO2 trong công
nghiệp vẫn chỉ hạn chế ở việc tạo ra các
sản phẩm như phân urea hay các
polycarbonat.
Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đã phát hiện
ra rằng, nguyên tố rhodium có thể tách
riêng các nguyên tố cácbon và hiđrô trong hợp chất cácbon này và giúp một hợp chất
cácbon có thể kết hợp dễ dàng hơn với CO2 để tạo ra một hợp chất mới.
Phản ứng này có thể áp dụng một cách rộng rãi đối với các hợp chất hiđrô cácbon, các thành
phần chủ chốt của xăng và các hợp chất khác.
Phát biểu với báo giới, Giáo sư Iwasawa cho biết, nhóm nghiên cứu dự định ứng dụng phát
minh mới vào thực tiễn trong vòng 10 năm tới mà không cần phải sử dụng nhôm để thúc
đẩy một phản ứng sử dụng năng lượng nhẹ.
Việc phát hiện ra phương pháp mới này được đánh giá có thể giúp giải quyết các vấn đề môi
trường và tránh làm cạn kiệt nguồn nhiên liệu hóa thạch.
Theo Thông tấn xã Việt Nam
Ý tưởng “Một lượng khí CO2 vượt quá giới hạn a phải biến khỏi vùng không gian có cà phê”:
Cà phê chứa trong một hộp kín có lắp van điều tiết lượng CO2 sinh ra. Lượng khí CO2 ≤ a
tương ứng với một giá trị áp suất cho phép. Khi lượng CO2 > a, giá trị áp suất cho phép thay
đổi làm mở van giải phóng lượng CO2 thừa. Van này cũng không cho phép vật chất đi từ
ngoài vào bên trong hộp chứa, cho nên đây phải là van một chiều. Có thể có vài cơ cấu lắp
van một chiều:

1

http://khoahoc.com.vn/congnghemoi/cong-nghe-moi/31272_Nhat-chuyen-hoa-thanh-cong-CO2-thanh-cacbonmoi.aspx
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Cơ cấu 1:

Cơ cấu 2:

Bài toán kì này

T

ừ việc chọn lựa hệ thống khai
thác “Tiềm năng năng lượng
sóng khu vực quần đảo Trường
Sa” 2 …

Trích từ bài báo “Tiềm năng năng lượng sóng khu vực quần đảo Trường Sa”, Hải Vân xử lý theo
nguồn tin của Viện Cơ Học, đăng trên website của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
http://www.vast.ac.vn/
2
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Vấn đề đảm bảo năng lượng cho khu vực quần đảo Trường Sa đóng vai trò hết sức quan
trọng để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và đảm bảo sinh hoạt cho các cán bộ chiến sỹ
trên đảo. Được thiên nhiên ưu đãi với một tiềm năng năng lượng tái tạo dồi dào, cùng với sự
phát triển mạnh của khoa học và công nghệ, các giải pháp sử dụng các nguồn năng lượng tái
tạo trên biển nhằm đảm bảo nguồn điện trên quần đảo là một phương án hợp lý.
Các dạng năng lượng mặt trời, gió sử dụng trên đảo rất hiệu dụng tuy nhiên có một số
nhược điểm như công suất nhỏ, đắt tiền (đối với năng lượng mặt trời) và điều kiện thời tiết
khắc nghiệt, nhiều bão tố (đối với năng lượng gió). Nhóm nghiên cứu gồm các nhà khoa học
thuộc Viện Cơ học và Trường đại học khoa học tự nhiên đã nghiên cứu tiềm năng năng
lượng sóng tại khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa và tính toán chi tiết tổng năng lượng
sóng trung bình năm cho khu vực nghiên cứu. Trên cơ sở kết quả nhận được, cùng với các
đánh giá tác động kinh tế, xã hội và môi trường nhóm nghiên cứu đã lựa chọn loại thiết bị
chuyển đổi năng lượng sóng thành điện năng thích hợp cho khu vực quần đảo Trường Sa.
Trường sóng và năng lượng sóng
Các nhà khoa học đã sử dụng mô hình tính sóng thế hệ 3 - SWAN để tính toán trường sóng
cho toàn vùng Biển Đông với bước lưới ¼ độ kinh vĩ, sau đó tiến hành lập bản đồ tiềm năng
năng lượng sóng cho khu vực Biển Đông trong đó có vùng biển ven bờ và các hải đảo của
Việt Nam. Tuy nhiên để tính toán tiềm năng khai thác năng lượng sóng cho khu vực quần
đảo Trường Sa các nhà khoa học đã tính toán chi tiết trường sóng bằng cách sử dụng mô
hình STWAVE với bước lưới 200m x 200m và đầu vào là trường sóng vùng nước sâu tại biển
ngoài khơi nhận được từ mô hình SWAN.
Để đánh giá độ tin cậy của phương pháp tính sóng và năng lượng sóng nhóm nghiên cứu đã
so sánh thông lượng năng lượng sóng tại 20 điểm dọc bờ biển Việt Nam, tính theo mô hình
SWAN nêu trên và các kết quả tính theo mô hình WAVEWATCH-III (do Viện nghiên cứu khai
thác Biển của Pháp – Ifremer công bố trên internet) cho các tháng trong năm, các mùa gió
mùa đông bắc, gió mùa tây nam và trung bình năm. Kết quả cho thấy có sự phù hợp khá tốt
giữa năng lượng sóng tính theo hai mô hình tính sóng SWAN và WAVEWATCH-III. Điều này
chứng minh sự tin cậy của các kết quả tính sóng và tính năng lượng sóng theo mô hình
SWAN cho toàn vùng Biển Đông và mô hình STWAVE cho các vùng địa phương.
Tiềm năng năng lượng sóng vùng đảo Trường Sa lớn
Nhóm nghiên cứu đã đặt 4 điểm khảo sát tại 4 phía Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc
quanh đảo Trường Sa lớn. Dựa vào các kết quả tính toán về chế độ sóng và năng lượng sóng
tại 4 điểm khảo sát và kết quả tính năng lượng sóng cho toàn bộ Biển Đông thấy rằng năng
lượng sóng tại khu vực đảo Trường Sa lớn nói riêng và quần đảo Trường Sa nói chung thuộc
vào loại mạnh nhất trong các khu vực ven bờ và vùng khơi lãnh thổ Việt Nam. Năng lượng
sóng phụ thuộc rõ rệt vào hai mùa gió Đông Bắc và Tây Nam, trong đó vào gió mùa Đông
Bắc do có tốc độ gió mạnh, ổn định và đà sóng rất lớn nên năng lượng sóng đạt cực đại
trong năm. Điều này chứng tỏ tiềm năng năng lượng sóng tại vùng đảo Trường Sa là rất lớn.
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Theo kết quả điểm khảo sát phía Đông Bắc đảo là
điểm thích hợp nhất để lắp đặt thiết bị chuyển
đổi năng lượng sóng thành điện năng. Đây là vị
trí có năng lượng lớn nhất trong 4 vị trí khảo sát.
Độ chênh lệch năng lượng giữa tháng mạnh
nhất và yếu nhất vẫn nằm trong giới hạn của
thiết bị. Ngoài ra, điểm này nằm ở khu vực có độ
dốc, độ sâu nhỏ nhất so với các điểm khác (độ
sâu chỉ vào khoảng 25m). Do đó, điều kiện về độ
dốc và độ sâu ở vị trí này cũng sẽ giúp cho quá
trình thi công và bảo dưỡng thiết bị thuận lợi
hơn.
Lựa chọn thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng
thành điện năng cho Trường Sa lớn
Sau khi khảo sát các khu vực xung quanh đảo để
tìm ra điểm đặt thiết bị chuyển đổi sóng thành
điện năng, các nhà khoa học cần lựa chọn một
thiết bị phù hợp. Thiết bị này phải đáp ứng đủ
các tiêu chí về: đánh giá tác động về kinh tế, xã
hội và môi trường; đánh giá tác động của xã hội
lên việc khai thác năng lượng sóng; các tiêu chí kỹ
thuật quyết định đến hiệu quả khai thác thiết bị
và cuối cùng là giá cả.

Vùng tính sóng và năng lượng sóng
cho khu vực đảo Trường Sa lớn

Thiết bị chuyển đổi năng lượng
sóng thành điện năng Powerbuoy

Trong số các loại thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng thành điện năng phổ biến trên thế
giới, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Cơ học và Trường đại học khoa học tự nhiên đã lựa chọn
thiết bị Powerbuoy cải tiến của đại học Uppsala Thụy Điển. Thiết bị này tỏ ra phù hợp nhất
với khu vực quần đảo Trường Sa.
Sự ưu việt của thiết bị này là do nguyên lý chuyển đổi năng lượng mới khác rất nhiều với các
nguyên lý hiện có. Thay vì việc thay đổi các máy phát tiêu chuẩn sao cho ứng với tốc độ quay
trong chuyển động sóng, một loại máy phát mới hoàn toàn được sáng chế tại Trường đại
học Uppsala. Những máy phát này được thiết kế cho “tiêu chuẩn” của sóng. Phương án lắp
đặt cũng được cải tiến ở chỗ máy phát được đặt trên đáy biển. Một phụ kiện khác là một dây
nối máy phát với một phao trên mặt biển. Máy phát bao gồm một pistong chuyển động lên
xuống trong Stato (phần tĩnh). Như vậy máy phát không quay mà được tạo chuyển động của
pistong trực tiếp từ phao trên mặt biển thông qua dây cáp. Đây chính là sự ưu việt của hệ
thống. Máy phát nằm dưới đáy biển được bảo vệ trong các điều kiện thời tiết khốc liệt và
bảo vệ khỏi sự phá hoại của con người. Kể cả trong trường hợp phao bị đứt trong điều kiện
bão tố quá lớn, phao và dây sẽ trôi vào bờ và các thiệt hại này sẽ rất không đáng kể. Máy
phát được thiết kế là loại dẫn truyền tuyến tính trực tiếp (direct-driven linear generator) với
tốc độ quay chậm có nghĩa là có thể chuyển đổi năng lượng của những sóng nhỏ. Hơn thế
nữa, dạng máy phát này được cấu tạo bởi các phần thiết bị cơ học rất đơn giản (phao và
dây). Điều này làm giảm kinh phí thiết kế và tăng hiệu quả đầu tư. Các tính toán cho thấy
phương án sử dụng hệ thống này có thể cạnh tranh thương mại mà không phải trợ giá lâu
dài.
Đây là một đòi hỏi tiên quyết quan trọng bởi vì năng lượng tái tạo phải được đưa vào hệ
thống khai thác năng lượng không có tác dụng ngược lại đối với sự phát triển của kinh tế và
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xã hội. Thêm vào đó công nghệ khai thác năng lượng sóng nêu trên hầu như không có ảnh
hưởng tiêu cực nào đến môi trường. Nếu sử dụng thiết bị này có thể đảm bảo cung cấp điện
cho sinh hoạt và bảo vệ Tổ quốc cho toàn đảo Trường Sa lớn.
Nội dung trình bày dựa trên các kết quả nghiên cứu của đề tài cấp nhà nước: “Nghiên cứu
đánh giá tiềm năng các nguồn năng lượng biển chủ yếu và đề xuất các giải pháp khai thác”
mã số KC.09.19/06-10. Đề tài đã được nghiệm thu tại Bộ KH&CN và được Hội đồng KHCN
nghiệm thu cấp nhà nước đề nghị cho tiếp tục nghiên cứu và lắp đặt thử nghiệm các thiết bị
khai thác năng lượng tái tạo trên biển trong đó có năng lượng sóng.

… Đến bài toán kỳ này

3

…

Trong nhiều thập kỷ qua, các nhà khoa học đã cố gắng tìm cách sử dụng năng lượng sóng
bởi tiềm năng có thể tái tạo gần như vô tận của nó. Theo một ước tính của Ủy ban năng
lượng thế giới (World Energy Council), năng lượng sóng nếu khai thác được, có thể cung
cấp một nguồn năng lượng gấp 2 lần nguồn năng lượng điện toàn thế giới đang sử dụng.
Mặt khác, nếu được khai thác tốt, sóng sẽ là nguồn cung cấp năng lượng bền vững trong
tương lai.
Vào cuối thập niên 1990, có nhiều cố gắng nhằm thương mại hóa các nghiên cứu hệ
thống khai thác năng lượng sóng. Trong đà nỗ lực đó, có ý tưởng thiết kế một hệ thống
tua bin họat động nhờ gió tạo ra từ các đợt sóng. Mỗi khi sóng dâng lên, sẽ làm tăng áp
lực không khí trong một buồng kín tạo ra gió đập vào cánh quạt làm quay tua bin. Một hệ
thống tua bin như vậy trong thực tế có thể họat động tốt nếu như không có một khó
khăn: giữa hai đợt sóng, áp lực buồng tạo gió bị giảm làm cánh quạt tua bin quay không
liên tục. Thậm chí có trường hợp buồng rút gió theo hướng ngược lại làm đảo chiều quay
của cánh quạt tua bin.
Phải làm thế nào để triển khai được ý tưởng thiết kế nói trên?

3

Bài toán được thầy Vương Huỳnh Minh Triết phát biểu
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Tôi đã vượt qua khó khăn
đầu tiên như thế nào
Nguyễn Bích Thùy
Cuộc đời thực sự là chuỗi những bài toán
cần giải. Vừa giải xong bài toán tìm việc làm
(tìm được một công ty yêu thích và phù hợp với bản thân), tôi lại đụng ngay
một bài toán mà lúc đó tôi đã nghĩ: “Đây có phải là cái mà người ta gọi là
thực tế phũ phàng hay không?”. Ở giảng đường đại học chẳng ai dạy tôi
giải quyết những vấn đề này như thế nào cả!
Trong bài viết này, tôi muốn nói về cách thức giải quyết dựa trên kiến thức của môn học
Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới về bài toán đầu tiên trong cuộc đời đi làm của tôi:
Công ty Forex toàn cầu là đại lý cho 4 sàn vàng có tiếng của nước ngoài (FxPro, Forex.com,
Harvest, DCI). Các sàn này có uy tín trên thương trường.
Công ty vừa cho ra một sản phẩm: ủy thác bảo đảm. Sản phẩm này dành cho những khách
hàng không có nhiều thời gian để giao dịch, nói cách khác, công ty sẽ “đánh thuê” dùm khách
hàng.
Yêu cầu đối với khách hàng: Vốn đầu tư bắt đầu 10.000USD (220 triệu đồng Việt Nam).
Về phía công ty:
–
–

–
–

–

Bảo đảm lợi nhuận 3,5%/(trên tổng vốn bỏ vào). Nghĩa là: nếu lời hơn 3,5% thì công ty tôi
lấy, lỗ hơn 3,5 % thì công ty bù tiền và khách hàng vẫn nhận đủ 3,5%.
Sau 3 tháng khách hàng được phép rút 100% vốn bỏ vào mà không phải chịu bất thứ phí
gì. Nếu không rút thì khách hàng tiếp tục nhận hàng tháng 3,5% cho đến khi khách hàng
rút vốn.
Công ty đã ký quỹ 1 triệu USD tại sàn nước ngoài để cầm chân nên không có chuyện công
ty tôi giật tiền của khách hàng được.
Trong hợp đồng ghi rất rõ là nếu lỗ 30% sẽ dừng đặt lệnh, thông báo cho khách hàng và
quyết định có “đánh” tiếp hay không. Nếu khách hàng quyết định “có” thì công ty sẽ nạp
tiền và tiếp tục. Nếu khách hàng quyết định “không” thì công ty trả 100% tiền cho khách
hàng cùng 3.5% tiền lãi (chuyện này chưa bao giờ xảy ra )
Mức 3.5% là mức lời rất thấp trên sàn vàng, công ty có một đội ngũ chuyên viên hoàn toàn
có thể đánh được mức lợi nhuận tới 7%/tháng

Mặc dù đã đưa ra lịch sử giao dịch của các khách hàng đã ủy thác tại công ty, giấy đăng ký kinh
doanh, giấy chứng nhận ký quỹ… nhưng khách hàng tiềm năng vẫn ngần ngại (mặc dù họ sẵn
sàng gửi tiền tỷ tại ngân hàng) vì:
–
–
–
–

Không tin công ty (dù có đưa đầy đủ giấy tờ họ vẫn không tin – “mấy cái giấy này vẫn có
thể làm giả được” – họ nói)
Mức lợi nhuận quá cao (3.5% là cao gấp 3 lần tiền gửi ngân hàng) cùng với chuyện sàn
vàng đã có sẵn tai tiếng nên họ nghĩ là lừa đảo
Công ty không có bảo chứng của bất kỳ tổ chức nào
Ở Việt Nam còn quá lạ lẫm với hình thức này (dù đã rất phổ biến ở nước ngoài)

Làm sao để khách hàng mua sản phẩm ủy thác bảo đảm?

Thật lòng mà nói, trước bài toán này tôi đã bế tắc với hàng loạt câu hỏi: “Bắt đầu từ đâu để
15
BTSK số 4/2011

giải quyết vấn đề này? Sử dụng kiến thức nào để giải đây?...”
Sau những ngày trăn trở, tôi chợt nhớ đến câu nói thường được các thầy nhắc khi theo học
môn học Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới: TẬN DỤNG NGUỒN DỰ TRỮ CÓ SẴN
TRONG HỆ. Thế là tôi khăn gói lên đường đến buổi sinh hoạt cuối tuần với sự hướng dẫn của
thầy Trần Thế Hưởng.
Tại đây, sau khi tôi trình bày bài toán của mình, các anh chị trong buổi sinh hoạt đã phân tích,
mổ xẻ thông tin tôi cung cấp. Đã có những ý kiến đề xuất giảm số vốn tham gia để giảm sự e
ngại của khách hàng trước loại hình đầu tư này. Nhưng cũng có ý kiến phản bác mà sức
thuyết phục của nó khiến tôi cũng khó từ chối: Nếu người ta đã nghi ngờ thì có giảm mức
vốn đầu tư xuống thì vấn đề cũng không giải quyết được tận gốc.
Sau những ý kiến trái chiều đưa ra, thầy Hưởng đặt câu hỏi: “Quy luật phát triển hệ thống
nào chi phối vấn đề này?”. Thế là chúng tôi quay trở lại bài toán và phân tích các dữ kiện. Với
những thông tin có trong bài toán, chúng tôi thấy bài toán thuyết phục khách hàng mua sản
phẩm ủy thác bây giờ chuyển thành bài toán: Làm thế nào để khách hàng tin tưởng mua sản
phẩm ủy thác?
Sau khi chúng tôi xác định được quy luật chi phối bài toán này (Quy luật về chuyển sự phát
triển lên hệ trên và quy luật về tính tương hợp của hệ thống) thì bài toán cụ thể đối với
chúng tôi bây giờ là: Có những cách nào để khách hàng tin tưởng khi giao dịch với công
ty Forex toàn cầu?. Đúng như J. Dewey đã nói: “Bài toán được phát biểu đúng là bài toán đã
giải được một nửa”, vì vậy chúng tôi đi tiếp nửa sau của vấn đề:
1.

Đề nghị ngân hàng cấp cho một hạn mức tín dụng

2.

Mang đi công chứng hợp đồng giữa công ty và khách hàng

3.

Tìm một dự án hay chương trình tài trợ và bảo lãnh

4.

Liên kết với một tổ chức đầu tư mạo hiểm: phần lợi nhuận của công ty sẽ được đưa
vào báo cáo tài chính của tổ chức đó

Sau buổi họp kéo dài 3 tiếng, thầy Hưởng khuyên tôi nên trao đổi với lãnh đạo để họ có
những ý kiến giúp đưa ý tưởng này thành hiện thực. Lúc đầu, tôi nghĩ lời khuyên này chẳng
qua là lời khuyên của người lớn tuổi dành cho những người mới đi làm như tôi, nhưng sau
nghĩ lại, tôi thấy đây không chỉ là lời khuyên của người lớn mà là kiến thức khoa học hết sức
khách quan – tính ì hệ thống.
Trong môn học Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới được dạy ở Trung tâm Sáng tạo Khoa
học–kỹ thuật thuộc Trường đại học khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh, có một kiến
thức mà chúng tôi được học là tính ì hệ thống, trong đó có đoạn: Tính ì là một thuộc tính
của bất kỳ hệ thống nào. Điều này cần phải tính đến một cách nghiêm túc trong quá trình sáng
tạo và đổi mới, ít nhất trên ba phương diện: Tính ì tâm lý;Tính ì của hệ cần cải tiến;Tính ì của
hệ thực tế khi đưa hệ cải tiến ra áp dụng.
Kiến thức này nói lên nhiều điều, và trong quản lý, nó chính là điều giúp chúng ta tránh được
thất bại. Khi tôi trình bày những ý tưởng này với người quản lý, tôi nhận thêm được những
lời khuyên thực tế mà nói theo ngôn ngữ các nguyên tắc sáng tạo là:
–

Thực hiện sơ bộ: Giải thích rõ bản chất thị trường và sàng lọc nhà đầu tư

–

Gây ứng suất sơ bộ: Nói rõ những rủi ro trước khi nói đến lợi nhuận, đặc biệt là so
sánh những rủi ro của những kênh đầu tư phổ biến khác
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–

Giải thiếu/giải thừa: Không bảo chứng 100% mà bảo chứng 30% …

Với những lời khuyên của những chuyên gia trong ngành cùng với những lời giải thu được từ
buổi sinh hoạt, sau một tháng tôi đã có hợp đồng đầu tiên. Giờ đây, khi sắp sửa kết thúc năm
2011, nhìn lại doanh số của công ty liên tục tăng trưởng, từ những tháng đầu tiên chỉ vài hợp
đồng cho đến nay tổng doanh số đã đạt gần 16 tỷ và trong 3 tháng gần đây, doanh số hàng
tháng đều đặn đạt khoảng 3 tỷ, tôi tự hào vì có một phần đóng góp của mình trong đó.
Điều khiến tôi thêm tự hào là những lời giải thu được từ buổi sinh hoạt cuối tuần gần như
được sử dụng triệt để khi công ty chuẩn bị cho ra mắt một sản phẩm mới: ủy thác chứng
khoán Mỹ. Với sự tham gia của ngân hàng Maritime (Ngân hàng Hàng Hải) mà giờ đây
những khách hàng do dự hoàn toàn yên tâm khi mua những sản phẩm có giá trị cao của
công ty. Cám ơn môn học Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới. Cám ơn những người thầy
“cặm cụi” giữa cuộc đời đầy khó khăn để mang những “con chữ” thấm đậm tình người nhưng
cũng hết sức khoa học giúp chúng tôi trưởng thành.

Tác giả trong một buổi báo cáo với chủ đề SÁNG TẠO VÀ THÀNH CÔNG
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Khóa xe máy thông minh
Trần Thế Hưởng
Khi biết Thủy Tiên cùng những người bạn thành lập công ty TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VIỆT QUANG1 và mới đưa ra thị trường sản phẩm khóa xe máy thông
minh dựa trên công nghệ thẻ từ MIFARE vào tháng 7-2011, tôi hẹn gặp để tìm hiểu loại sản
phẩm lần đầu tiên có mặt trên thị trường Việt Nam

Thủy Tiên (thứ hai, từ phải sang) chụp cùng tác giả

Thủy Tiên cho biết nguyên lý hoạt động của sản phẩm và đặc tính của sản phẩm.
Nguyên lý làm việc của sản phẩm có thể tóm lược qua sơ đồ sau
Để có tín hiệu mở khóa, có ba công nghệ đang áp dụng: Remote, thẻ từ và RFID (Radio
frequency identification), tuy nhiên chỉ có hai công nghệ đầu được áp dụng vào xe máy vì giá
thành phù hợp.
1

http://vietquangtsip.com.vn/viet-nam/trang-chu/Default.aspx
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Việc dùng thẻ từ không phải là điều mới trên thế giới nhưng chúng tôi tự hào là đơn vị đầu
tiên ở Việt Nam ứng dụng vào sản xuất, mà ứng dụng đầu tiên là sản phẩm khóa xe máy
thông minh. Nói theo ngôn ngữ sáng tạo của các thầy, dòng sản phẩm này tôi xếp nó vào
sáng tạo mức hai trong số năm mức sáng tạo mà mức sáng tạo cao nhất là mức năm – mức
để tạo ra những công nghệ, chất mới hoạt động theo một nguyên lý chưa từng có trên thực
tế.

Dòng sản phẩm SMART MF680 và MF680 AV mà công ty đưa ra thị trường sử dụng chipset
Mifare MFRC500 do hãng NXP (Mỹ) sản xuất và sử dụng chip điều khiển của hãng Microchip
(Mỹ). Chúng có những đặc tính cơ bản sau:


Tự động kích hoạt chế độ bảo vệ sau khi tắt máy



Báo động khi bị phá khóa và không cho khởi
động máy



Báo động khi bị dắt xe hoặc gỡ đồ bằng cảm
biến rung động (MF680AV)



Chế độ khóa yên lặng (MF680AV)



Chế độ SAFE OFF không tiêu thụ điện mà vẫn
bảo vệ xe



Tự động kích hoạt lại chế độ bảo vệ xe trong
vòng 30 giây nếu không bật chìa khóa.



Giá tiền: 1,3 triệu/bộ

Vì sao lại chọn công nghệ thẻ từ MIFARE?
MIFARE là công nghệ đọc thẻ không tiếp xúc hoạt động tại tần số 13.56MHz. Nó được xem
như là một công nghệ “thẻ thông minh” – dựa vào khả năng đọc và ghi dữ liệu lên thẻ. Trong
thực tế, MIFARE hoàn toàn là một thẻ nhớ.
Ban đầu chúng tôi định ứng dụng công nghệ vân tay (M-Touch) vào sản phẩm. Nhưng để
ứng dụng vào khoá bảo vệ xe thì phải biến dạng (khoan lỗ) bề mặt xe. Với yêu cầu khoá bảo
vệ xe phải có khả năng chống bị ăn cắp cho xe vừa không ảnh hưởng đến thẩm mỹ của xe,
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do đó chúng tôi chọn công nghệ thẻ từ Mifare vì nó có độ bảo mật cao vừa không ảnh
hưởng đến tính thẩm mỹ của xe.
Việc dùng thẻ từ là khuynh hướng của xã hội hiện đại, chúng ta có thể thấy điều này ở các
nước phát triển. Ở Việt Nam, việc dùng thẻ từ ngày càng phổ biến, theo thông tin từ Ngân
hàng Nhà nước, đã có trên 23 triệu thẻ thanh toán ngân hàng được phát hành trên cả nước,
chiếm khoảng gần 1/4 dân số.
Người ta nói: “vạn sự khởi đầu nan”. Bạn có thể kể một vài khó khăn ban đầu được
không?
Khi muốn đưa một sản phẩm ra thị trường, việc đầu tiên của một nhà sản xuất là tìm hiểu
xem trên thị trường đã tồn tại sản phẩm cùng loại với sản phẩm mình định tung ra hay
không. Để làm điều này, chúng tôi mất sáu tháng. Nhớ ngày đầu, khi được phân công tìm
hiểu thị trường, tôi vào các siêu thị xe máy, nên không nắm bắt được thực tế thị trường khóa
chống trộm cho xe máy vì vậy, bạn Tú (hiện là chủ tịch hội đồng thành viên) phải dấn thân
vào phụ bán sản phẩm khóa chống trộm loại điều khiển bằng remote để tìm hiểu thị trường
khóa chống trộm.
Để đưa ra những chức năng của sản phẩm đáp ứng nhu cầu người sử dụng, chúng tôi phải
tìm kiếm thông tin về khóa chống trộm từ những hãng xe hơi danh tiếng như Honda,
Mercedes, BMW… và nói theo ngôn ngữ môn học, chúng tôi đi tìm thông tin có ích từ môi
trường bên ngoài, nghĩa là sử dụng phương pháp Synectics.
Sau khi có thông tin sơ bộ, chúng tôi mất khoảng hai năm để thiết kế sản phẩm rồi đưa ra
dùng thử trên một số khách hàng mà họ có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác.
Phải mất thời gian từng đó vì sản phẩm chống trộm xe hơi của những hãng mà chúng tôi
khảo sát chỉ có thể biết chức năng của sản phẩm, còn nó được làm thế nào thì không biết
được.
Một kỷ niệm và cũng là bài học của chúng tôi trong việc định ra kích thước của thẻ. Lúc đầu,
nghĩ rằng sẽ thuận tiện cho khách hàng trong việc cất giữ khi kích thước thẻ bằng kích thước
cỡ hai ngón tay. Sau khi triển khai, nhiều bất tiện xuất hiện nên chúng tôi phải quay trở lại
đúng kích thước chuẩn của thẻ từ (53x85mm), bài học này lấy đi của chúng tôi một số tiền
không nhỏ.
Trong môn học Phương pháp luận sáng tạo có nói về khái niệm đổi mới. Trong quá trình học
tại Trung tâm Sáng tạo Khoa học–kỹ thuật thuộc Trường đại học khoa học tự nhiên, tôi thấy
khái niệm này lý thuyết quá nhưng đến khi triển khai sản phẩm ra thị trường, tôi mới thấy cái
hay của khái niệm này. Cụ thể là, để sản phẩm của chúng tôi được khách hàng sử dụng ổn
định và thường xuyên thì quá trình lắp, gắn sản phẩm vào xe máy là quan trọng. Nhưng
người sử dụng không phải là thợ chuyên nghiệp, còn công ty không thể đảm nhận chuyện
này, vì vậy, chúng tôi phải sử dụng những người thợ ở các tiệm sửa xe gắn máy hoặc những
người thợ của các hệ thống siêu thị xe máy. Để bảo đảm họ lắp đúng theo yêu cầu, chúng tôi
phải tổ chức những buổi thảo luận chuyên đề miễn phí cho những người thợ này, chẳng hạn
chuyên đề “nguyên tắc hoạt động và cách lắp đặt an toàn các thiết bị điện tử bảo vệ xe
máy”…
Cám ơn Thủy Tiên đã dành thời gian cung cấp thông tin về sản phẩm cùng.những vất
vả ban đầu. Chúc các bạn vững bước trên con đường thành công.
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Một cơ hội đột phá khác của Việt Nam
Alan Phan1
Ngành IT, đặc biệt phân khúc ứng dụng phần mềm, cần trí tuệ, sức sáng tạo và sự đam mê
hơn là tư bản, kinh nghiệm, hay quan hệ chính trị và thương mại. Ngay cả trí tuệ, những khóa
học kỹ thuật truyền dạy từ các trường đại học cũng không quan trọng hơn kỹ năng tự khám
phá.
Trong bài viết lần trước về cơ hội đột phá cho nền kinh tế Việt Nam, tôi nói là một chương
trình hiện đại hóa của nông nghiệp có thể tạo một lực đẩy mới nhờ lợi thế cạnh tranh thiên
nhiênvà kinh nghiệm ngàn năm về canh tác.
Tôi cũng xác định là chánh sách kinh tế hiện tại, đầu tư tiền bạc và ưu đãi lớn lao vào các
công nghệ cổ điển chỉ làm thâm thủng thêm cán cân thương mại, tạo nhập siêu và nợ công
khủng. Các hậu quả khác của mô hình kinh tế Trung Quốc mà chúng ta rập khuôn là phải
cung ứng nhân công rẻ, chấp nhận ô nhiễm môi trường và gia công sản xuất hàng xuất khẩu
giá rẻ…để hấp dẫn các nhà đầu tư FDI nhỏ lẻ. Trải nghiệm 20 năm qua với mô hình này đã
gây nên những vấn nạn xã hội và khó khăn ngột ngạt trong đời sống hàng ngày của đại đa
số người dân.
Tuy nhiên, ngoài việc phát triển nông nghiệp, một lãnh vực khác mà tôi nghĩ Việt Nam cũng
có một vài lợi thế cạnh tranh so với các quốc gia khác ở Đông Nam Á là ngành công nghệ
thông tin (IT). Dù đây là một ngành nghề gần như nằm ở một thái cực đối ngược với nông
nghiệp nhưng các yếu tố để thành công cho thấy khá thuận lợi với các lợi thế kinh tế của
chúng ta.
Trước hết, ngành IT cần một hệ thống hạ tầng như băng tần cáp quang hay vệ tinh rộng lớn,
nhưng hạ tầng cho ngành này không tốn kém như một hệ thống xa lộ, cảng biển, đường
sắt…khắp nước. Đầu tư vào phần mềm cho một video game như Grand Theft Auto IV tốn
khoảng 20 triệu dollars và mất 8 tháng; nhưng đã đem lại một doanh thu hơn 500 triệu
dollars trong tuần lễ đầu tiên. Dĩ nhiên, không phải game nào cũng thành công như vậy.
Trong khi đó, mẫu xe ô tô bán chạy nhất như Toyota Camry cần 5 năm để thiết kế, một đầu
tư khoảng 2 tỷ dollar khắp thế giới, một thương hiệu hàng đầu quốc tế; nhưng lợi nhuận chỉ
xấp xỉ với Grand Theft Auto mỗi năm.
Tiếp đến, ngành IT, đặc biệt phân khúc ứng dụng phần mềm, cần trí tuệ, sức sáng tạo và sự
đam mê hơn là tư bản, kinh nghiệm, hay quan hệ chính trị và thương mại. Ngay cả trí tuệ,
những khóa học kỹ thuật truyền dạy từ các trường đại học cũng không quan trọng hơn kỹ
năng tự khám phá. Bill Gates có lần mỉa mai là Steve Jobs thậm chí không biết viết codes để
lập chương trình, nhưng Gates quên rằng chính ông ta và Mark Zuckerberg (Facebook) đã bỏ
học nửa chừng vì giáo dục từ chương và bằng cấp không giúp gì trong những đột phá của
1
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IT.
Đây cũng là lợi điểm quan trọng của Việt Nam khi so sánh với 9 quốc gia khác thuộc ASEAN.
Không nước nào có 3 triệu sinh viên đại học hay 4 triệu Việt Kiều khắp thế giới. Tính ham học
của người Việt và những khôn khéo rèn luyện từ bao năm khó khăn là những chất xám tạo
mũi nhọn. Một thí dụ có thể hơi phiến diện và chủ quan là tại thánh địa của IT, thung lũng
Silicon ở California, người Việt chỉ đứng sau người Hoa và người Ấn (trong cộng đồng dân
gốc Á Châu) về những thành tựu trong ngành IT thế giới.
Sau cùng, các doanh nhân Việt Nam và thế giới thường than phiền về chi phí “phong bì”
trong các hoạt động. Theo một tư liệu tôi đọc được từ Jetro (Nhật), họ ước tính là phí tổn này
ở Việt Nam cao hơn Thái Lan hay Mã Lai chừng 6% và Indonesia chừng 3%. Một phát triền
thiên về IT sẽ giảm thiểu tệ nạn này. IT không cần nhiều đất nên nạn trưng dụng đất nông
dân làm đất công nghiệp sẽ giảm mạnh. Doanh nghiệp IT cũng không phải vận chuyển hàng
hóa qua các trạm kiểm hay hải quan; và cũng không cần đến các quota hay giấy phép xuất
nhập khẩu và thanh tra kiểm phẩm để “góp phần” vào tệ nạn này .
Quan trọng nhất là nếu kiếm được tiền từ IT, chánh phủ và người dân có thể bớt phá rừng,
bán khoáng sản hay đem rác công nghệ về chôn cất dùm cho các láng giềng hữu hảo.
Tuy nhiên, tôi cũng muốn cảnh báo về ba nhươc điểm đáng kể của cơ hội IT trong nền kinh
tế Việt Nam. Thứ nhất, IT chỉ có thể phát triển và sáng tạo được trong một tư duy và văn hóa
tự do. Điều này có thể là một dị ứng mà chánh phủ và các thế lực bảo thủ của xã hội không
thể “sống chung hòa bình” được. Thứ hai, chánh phủ và quốc hội không thể ban hành một
nghị quyết là IT phải tăng trưởng theo tốc độ 15% hay gì đó trong 10 năm tới; hay giao cho
các doanh nghiệp nhà nước quản lý điều hành. Roi vọt có thể hữu hiệu trong những công
việc tay chân; nhưng trí tuệ thì bao giờ cũng là tự nguyện. Thứ ba, sự tôn trọng bản quyền và
tài sản trí tuệ là yếu tố mấu chốt của động lực. Yêu nước là một chuyện; nhưng ít người như
ông Alan Phan lại đem sản phẩm của mình tặng không cho thiên hạ (xin thú nhận là tôi có
bán cũng chẳng ai mua).
Vượt qua ba rào cản này là tạo một môi trường thuận tiện để nền “kinh tế sáng tạo” trở nên
hiện thực và đột phá. Tương tự như IT, những ngành nghề có thể tạo doanh thu và lợi nhuận
đáng kể cho nền kinh tế là sinh hóa học (biotech), y dược đông và tây, năng lượng xanh,
phim ảnh và truyền thông v.v…
Chúng ta đã mất 20 năm chạy theo Trung Quốc và đã trả giá đắt cho sai lầm này. Những ổ
chuột nhan nhản khắp các thành thị vì chánh sách đô thị hóa không kế hoạch cần được dẹp
bỏ. Những chương trình đào tạo, giáo dục lỗi thời viết ra từ 100 năm trước cần được thay
thế. Những bộ máy hành chánh nặng nề quan liêu để ban phát quyền lộc cho một thiểu số
nhóm lợi ích phải được đổi mới để tạo hiệu quả cho nền kinh tế.
Đây là ba đòi hỏi chính yếu cho nền kinh tế thị trường và tự do dựa trên nông nghiệp hiện
đại và mũi nhọn IT. Một đời sống hài hòa trù phú tại nông thôn và một tăng trưởng IT năng
động cho các thanh niên thành phố là một giao hợp lý tưởng trong sự phát triển quốc gia.
Với tư duy đột phá mới, chúng ta có thể thành công trên căn bản “sạch và bền vững” và
chúng ta có thể đuổi kịp hoặc thậm chí, qua mặt các láng giềng ASEAN về GDP mỗi đầu
người; hay tốt hơn, về chất lượng cuộc sống.
Thành công trong mục tiêu này thì Việt Nam có thể tự hào với chính chúng ta mà không cần
những khẩu hiệu biểu ngữ nhan nhãn khắp nước nhắc nhở.
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