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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.

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.

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.

với màu sắc đầy đủ, được dán trên bảng

Các bạn có thể đọc Báo tường TSK bản gốc

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
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E-mail : tsk@hcmus.edu.vn
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Hiện nay Báo tường TSK ra định kỳ hàng quý.
Khi có điều kiện, Báo tường TSK sẽ ra thường xuyên hơn

Dạy Phương Pháp Luận Sáng Tạo (PPLST)
năm học 2011-2012
Trần Thế Hưởng và Vương Huỳnh Minh Triết
Lời ngỏ: Năm học 2012-2013, trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.
HCM tiếp tục tổ chức học phần “Phương pháp luận sáng tạo trong việc
giải quyết vấn đề và ra quyết định” cho sinh viên năm thứ hai của tất cả các khoa trong
trường. Để có cái nhìn về tương lai, mời các bạn lui lại quá khứ để xem học trò thầy Dũng đã
làm được gì, thông qua một báo cáo tổng kết sau khóa học, gửi cho phòng Đào tạo.
Mục đích hướng tới của môn học
Nếu hiểu rằng nghiên cứu khoa học trong bản chất là mở rộng tri thức qua các phương pháp
nghiên cứu khoa học, và kỹ năng hoạt động, nghiên cứu khoa học phải được xây dựng trên
nền tảng là năng lực tư duy sáng tạo trong giải quyết vấn đề và ra quyết định, chúng ta sẽ
thấy được sự cần thiết phải đưa môn học PPLST vào chương trình đại học.
Trên tinh thần đó, môn học PPLST dạy cho các sinh viên trong năm học qua (2011-2012)
được các giảng viên nhắm đến các mục tiêu sau:
-

Giúp sinh viên ý thức được sáng tạo không thể tách rời khỏi khoa học. Sáng tạo là đặc
điểm then chốt trong mọi hoạt động nghiên cứu khoa học, là một loại “thước đo”
năng lực của nhà khoa học.

-

Giúp sinh viên ý thức về vai trò quan trọng của “phương pháp” trong mọi quy trình
nghiên cứu khoa học.

-

Trang bị cho sinh viên phương pháp xác lập mục tiêu, cách đặt vấn đề, đặt câu hỏi
nghiên cứu trong nghiên cứu khoa học.

-

Biết cách mở rộng, thu hẹp phạm vi tìm kiếm thông tin, ý tưởng trong hoạt động
nghiên cứu khoa học.

-

Biết phát triển óc tò mò sáng tạo, biết được vai trò của tính mới, tính ích lợi trong việc
thực hiện và đánh giá nghiên cứu khoa học.

-

Giúp sinh viên tiếp cận phổ rộng các phương pháp tư duy sáng tạo giải quyết vấn đề
và ra quyết định trong thực hiện nghiên cứu khoa học. (Trong khi các phương pháp
nghiên cứu chuyên ngành là cách tiếp cận phổ hẹp)

-

Giúp sinh viên hiểu sự cần thiết xây dựng “Tư duy hệ thống”, vì nghiên cứu khoa học
là một cuộc điều tra hay khảo sát phải mang tính hệ thống.

-

Cũng chính “Tư duy hệ thống” sẽ giúp người học xây dựng cơ chế tư duy định hướng,
là nền tảng của phẩm chất “biết định hướng nghiên cứu” trong thực hiện nghiên cứu
khoa học.

-

Cố gắng lay động xúc cảm người học thông qua phần tâm lý học sáng tạo của PPLST
để tạo những chuyển biến tích cực cả về ý thức, tư tưởng lẫn hành vi phù hợp với tác
phong của nhà khoa học. Vì rằng, trong ý nghĩa sâu sắc của hoạt động giáo dục,
những thay đổi nhận thức phải dẫn đến những thay đổi hành vi.
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-

Sự thẩm thấu được các giá trị nêu trên sẽ giúp người học phát triển nhân cách khoa
học, văn hoá khoa học với những đặc điểm như: thói quen đặc câu hỏi, thói quen “nói
có sách, mách có chứng”, biết tôn trọng và hành động theo các giá trị khách quan,
biết hệ thống hoá tri thức khoa học …

Hẳn nhiên, từ xuất phát điểm “nhắm đến mục tiêu”, việc “đạt đến mục tiêu” trong ý nghĩa
toàn vẹn sẽ là một con đường phấn đấu lâu dài, bền bỉ ở cả người dạy lẫn người học. Sẽ
chẳng đạt được gì hết nếu chúng ta không biết, không kiến lập, không theo đuổi đến cùng
các mục tiêu khởi điểm như trình bày ở trên.
Thực tế của việc học tập
Về thái độ học tập của sinh viên, nói chung, hầu hết sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc
trong quá trình học tập và điều này thể hiện qua kết quả thi (chỉ có 1 người thi rớt trong
tổng số hơn 100 sinh viên đăng ký môn học): tỉ lệ điểm trên 6 là 65,3% và dưới 6 điểm là
34,6% (trong số này chỉ có một sinh viên đạt 3 điểm).
Để có một chiều nhìn khác về những gì môn học đem lại cho sinh viên, dưới đây là một vài ý
kiến của sinh viên mà chúng tôi thu nhận được:
"Hay. Tính ứng dụng cao"
– Sỳ Quay Bẩu, MSSV 918033, Khoa Sinh, quyvo.1991@yahoo.com.vn
“Khối lượng kiến thức quá lớn dạy trong một khoảng thời gian ngắn nên không thể lĩnh hội hết
được, ít có thời gian hoạt động, thảo luận nhằm phát huy những gì mình học”
– Chiêu Hào Cam, MSSV 918040, Khoa Sinh, kenyzhao@gmail.com
"… Giờ học chưa phù hợp (3 tiết cuối ngày) lúc đó đầu óc mệt mỏi, khó tiếp thu những kiến
thức hoàn toàn mới như của môn học… "
– Nguyễn Thị Yên Thảo, MSSV 918445, Khoa Sinh, yenthao1007@gmail.com
"… Khái niệm hệ thống và tư duy hệ thống, theo em, nên đưa vào phần đầu tiên của chương 6, vì
nó liên quan trực tiếp đến các quy luật phát triển của hệ thống được trình bày trong chương 6.
Về chương 5: Các phương pháp tích cực hóa tư duy, vì phần này đóng vai trò là phần tham
khảo, chỉ nêu ra các phương pháp hiện có để tích cực hóa tư duy và giải quyết vấn đề, cho nên
em cho rằng nó nên được để ở sau cùng (trước chương 7 và phụ lục), việc để chen vào giữa
như vậy làm đứt mạch liên kết giữa các chương của một chủ đề (là TRIZ)
Chương 4: các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo cơ bản. Theo em chương này nên để sau
chương 6: Quy luật phát triển hệ thống. Lý do đó là sau khi xác định được mục tiêu cần đạt,
sau khi định hướng được sự phát triển của hệ thống chứa mâu thuẫn (bài toán) mà ta cần giải
quyết phù hợp với các quy luật phát triển hệ thống, khi đó mới cần dùng đến các thủ thuật cơ
bản để xử lý bài toán.
… ưu điểm của môn học này là nó cho em thấy được một cái nhìn tổng quan nhất về sự vận
hành và phát triển của xã hội, của tự nhiên, khác với những phương pháp tư duy khác như
phương pháp não công, phương pháp Sáu chiếc mũ tư duy hay phương pháp Mind Mapping.
Các phương pháp khác, theo một cách nào đó, vẫn rất "khép kín", dựa chủ yếu vào năng lực
sáng tạo là chính, mà năng lực ấy khi không định hướng cũng chẳng thể nào đưa đến đáp án
đúng được.
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Một ưu điểm khác đó là nó giúp em nhìn thấy được những chuyện rất đơn giản mà vì rất nhiều
lý do này nọ kia nên người khác không nhìn thấy, và do đó họ bị đè bẹp bởi cảm xúc âm sinh
ra do mâu thuẫn không được giải quyết.
Về giáo viên: Giáo viên có cách sống và có định hướng rõ ràng, phong cách khác với các giáo
viên ở các bộ môn khác (Có một số người dạy chỉ để dạy, không sống vì một lý tưởng nào cả
nên không ấn tượng và không để lại dấu ấn gì rõ ràng) nên thích"
– Đặng Thị Thanh Xuân, MSSV 918622, Khoa Sinh, xuants.47@gmail.com
"Em cảm thấy môn học rất hay và ý nghĩa. Nó rất cần thiết cho những bạn sinh viên có nhu
cầu nghiên cứu khoa học. Rất cảm ơn các thầy đã cho chúng em những bài học bổ ích"
– Nguyễn Thị Mai Trang, MSSV 911180, Khoa Toán – Tin, mt.is.nb1@gmail.com
“Môn học duy nhất thấy có ích từ trước tới giờ!”
– Hồ Đắc Sơn, MSSV 918401, Khoa Sinh, hodacson_6491@yahoo.com
Kết luận
Với đòi hỏi của thế giới hiện nay, việc dạy tư duy sáng tạo cho sinh viên là hết sức cần thiết.
Để đạt được những mục tiêu như đã đề cập ở trên, chúng tôi kiến nghị nhà trường không chỉ
tổ chức một học phần với số tín chỉ như đã thực hiện mà nên thực hiện với số tín chỉ nhiều
hơn tương ứng cho những cấp độ cao hơn.

E
T

TRIA’s TRIZ Future Conference 2013 will take place in Paris (France), 29th–31st October
2013. The Conference is organized by the Ecole Nationale d'Arts et Métiers (Arts &
Métiers ParisTech) of Paris, ETRIA - The European TRIZ association - and is sponsored by
CIRP, the international Academy for Production Engineering.
he 4th Global TRIZCON 2013 in
Korea will gather researchers,
industrial
practitioners,
and
students to share theoretical and
technological advances in TRIZ which
include
product
and
service
innovation and systematic innovation
tools and techniques.
The main theme of the conference is “Creative thinking with TRIZ”. The conference program
will contain keynote speeches/tutorials by world renowned TRIZ researchers and scientific
and practical papers presentation. Research papers and applied case studies are all welcome.
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Mục “Cùng nhau luyện tập” kỳ này, BTSK xin trích một phần trong bài thu hoạch của bạn
Phan Nguyễn Hải, học viên khóa sơ cấp 419
…
1/ Anh đã thu hoạch được những gì mới và ích lợi như thế nào so với trước khi theo
học môn phương pháp luận sáng tạo
Trước khi theo học môn này, em đã tiếp cận nhiều phương pháp sáng tạo khác, chủ yếu là
phương pháp Não công, Sơ đồ tư duy qua sách vở, qua thầy trong khoa Công nghệ thông
tin, qua một số lớp kỹ năng mềm. Sau khi em học môn này, mới biết đó chỉ là một vài
phương pháp tiêu biểu của hệ thống các phương pháp tích cực hóa tư duy. Trước đây, em
chỉ thấy mặt lợi mà chưa thấy mặt chưa được của chúng, sau khi học xong phương pháp
luận, bằng kim chỉ nam “chân lý luôn luôn là cụ thể”, mọi thứ đều có phạm vi áp dụng, em
mới thấy được khi nào thì dùng phương pháp nào. Trong đó, ARIZ cơ bản là có phạm vi áp
dụng lớn và thấy được sự khái quát của TRIZ bao trùm lên các phương pháp khác. Nhờ TRIZ
và các lý thuyết hệ thống, điều khiển và đặt trong mối quan hệ với các môn logic học, triết
học biện chứng, em mới hiểu được phần nào giá trị của các môn học về các quy luật khái
quát. Trước đây khi học các môn này em vẫn không tài nào nhớ hay hiểu nổi tại sao phải học,
học cho qua, nhưng khi học TRIZ, em hiểu ra các quy luật này khi cụ thể hóa vào từng trường
hợp đều là những phản ánh của các quy luật khách quan, nhờ đó hiểu một cách hệ thống các
kiến thức đã học. Trước đây em chưa thể xâu chuỗi các kiến thức đã học và xây dựng các
bước đi cho tương lai mình (năm nay em 23 tuổi, vừa mới ra trường và vẫn còn phân vân con
đường mình đi tiếp), nhưng nhờ có phương pháp luận sáng tạo, em xác định bài toán chọn
con đường mình đi cũng là một bài toán cần giải với các bài toán nhỏ, và nhờ đó em có thể
xác định cho mình các bước đi trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để thực hiện những hoài
bão của mình. Nhờ phương pháp luận và tư duy hệ thống mà em có thể hệ thống hóa lại
kiến thức đã học, cũng như chọn ra các môn mình sẽ học tiếp khi lên cao học để phục vụ
mục đích công việc em chọn.
Trước đây, em cũng hay bộp chộp, thường bị chê là lắng nghe không kỹ, không biết cách
lắng nghe. Nhưng càng học, em càng hiểu ra, cách để lắng nghe chính là hiểu rõ nội dung
truyền tải của người nghe, tức là thấu suốt 5 mức hiểu. Nhờ đó, khi tiếp thu thông tin, em
cảm thấy mạnh dạn đặt câu hỏi để xác định lại các mức hiểu cho đúng và tương hợp với
người nói, nhờ vậy mà cải thiện được khả năng lắng nghe của mình.
Trong các vấn đề sát sườn hằng ngày, em có thể diễn dịch chúng theo ngôn ngữ môn học,
nhưng không tự tin lắm vì sợ không đúng, còn thiếu hoặc nhìn sai. Em hy vọng có thể tự
khắc phục được nhược điểm này vì em cảm thấy tự tin hơn sau mỗi lần chia sẻ quan điểm
của mình với những người bạn ở các chuyên ngành liên quan vấn đề đó. Trước đây, chẳng
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thể nào em lý giải một cách hệ thống các vấn đề cứ xảy ra khắp nơi, nhất là những vấn đề
tiêu cực, và ngay cả chuyện gia đình em, mọi mảnh ghép đều rời rạc. Em có đọc sách, nhưng
tiếp thu rất ít, và các phép thử không hiệu quả. Nhờ hệ thống hóa, thấy được bản chất và
hiểu các quy luật khách quan chi phối, em đã tự tin hơn nhiều trong việc lý giải các vấn đề
xung quanh, cũng như cách tiếp thu kiến thức bằng cách phân tích các yếu tố then chốt ở
trong nội dung sách.
2/ Anh bước đầu đã, đang và dự định áp dụng những điều học được như thế nào cho
bản thân và những người xung quanh
Bước đầu, khi đọc sách, tiếp thu thông tin, em đã có thể chuyển đổi thành dạng tri thức chắt
lọc qua cách phân tích hệ thống, coi thông tin là một hệ thống có cấu trúc và phân tích cấu
trúc đó để nắm bắt nội dung cốt lõi. Trong khi tiếp nhận kiến thức mới của các môn học
chuyên ngành và trong công việc hiện tại, em biết cách từng bước xử lý, giải quyết các vấn
đề gặp phải, bằng cách đặt vấn đề, xác lập mục tiêu cần giải, hiểu các bài toán ở 5 mức và
tiến tới giải quyết vấn đề. Đây là một điều khó vì em chưa quen với cách tư duy này và đang
tập từ từ, có những chỗ em vẫn còn thiếu, như chưa thể suy nghĩ đầy đủ về không gian hệ
thống, màn hình 9 hệ, dẫn đến làm nảy sinh nhiều bài toán không đáng nảy sinh. Trong sinh
hoạt hằng ngày, em đã biết cách chọn bài toán cần giải quyết và tập cho mình thói quen xử
lý bài toán mà không làm phát sinh vấn đề nảy sinh. Đây là vấn đề khó đối với em vì đã quen
lối suy nghĩ “nghĩ gì trong đầu trước là làm ngay” và dẫn tới những điều không đáng có.
Ở những buổi đầu học môn này, có một lần ba em bị
Miệng chai vừa
với miệng bình
hen suyễn. Ông cụ bị liệt nửa người nên di chuyển và
xịt khí nén
dùng bình xịt khí dung trực tiếp là không thể vì ông
cụ không kiểm soát được khả năng hít thở. Nhà em
lúc đó cũng không có sẵn bình đựng khí dung hay
Phần khăn bọc quanh, thấm nước để chặn khí
mặt nạ dưỡng khí cho người hen suyễn để hít thở
thất thoát lớn ra bên ngoài
gián tiếp khí dung qua bình chứa đó. Em đi nhà
thuốc lúc đó là 10h đêm cũng không có bán thiết bị
như yêu cầu. Nhớ lại bài giảng của thầy Dũng là tận
dụng những sáng tạo mức zero, và những gì sát
sườn, em quyết định tự mình chế một mặt nạ dưỡng khí. Em cắt đôi một chai nước ngọt
1 lít làm đôi, chỉ lấy phần trên để miệng bình xịt khí dung khớp miệng chai. Để hạn
lên mặt ba, em dùng khăn thấm
chế dưỡng khí lọt ra ngoài khi ụp phần mặt nạ
nước bao vòng quanh vùng tiếp giáp để hạn chế khí dung lọt ra ngoài. Kết quả là ba em có
thể hít thở bình thường sau đó vài phút, cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Em hy vọng có thể chia
sẻ với mọi người phương pháp này để xử lý kịp thời trong những tình huống tương tự.
Sau khi học chương trình phát hiện các thủ thuật: em có thể sắp xếp lại quá trình suy nghĩ
của mình như sau:
1. Đối tượng tiền thân: Mặt nạ dưỡng khí y tế
2. So sánh đối tượng cho trước với đối tượng tiền thân: rẻ tiền hơn, gồm 2 bộ phận cấu thành
3. Tính mới:
a. Thay mặt nạ mắc tiền bằng mặt nạ tự chế tạo, rẻ tiền
b. Mặt nạ mới làm từ vỏ chai coca cắt bớt phần đáy không cần thiết
c. Khăn thấm nước chặn khí thất thoát lớn ra bên ngoài
4. Thủ thuật áp dụng (theo thứ tự): 27. Nguyên tắc “rẻ” thay cho “đắt”; 2. Nguyên tắc “tách
khỏi”; 30. Sử dụng vỏ dẻo và màng mỏng; 5. Nguyên tắc kết hợp; 11. Nguyên tắc dự phòng
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Về một mâu thuẫn vật lý trong chụp ảnh phóng đại
(Macro Photography)
Minh Nguyên
Đôi lúc nhàn nhã, tôi chợt nghĩ sao lĩnh vực chụp ảnh lại được
gọi là “nhiếp ảnh”? Tra tự điển Hán Việt chữ nhiếp (phiên âm từ
chữ Trung quốc 攝), tôi thấy nó có nghĩa là thu lại, bắt lấy. Như
vậy nhiếp ảnh (攝影) trong nghĩa rộng nhất là lĩnh vực hoạt
động liên quan đến việc thu lại, bắt lấy đối tượng dưới dạng
hình ảnh.
Có nhiều thể loại nhiếp ảnh: chân dung, tĩnh vật, phong cảnh,
thể thao, báo chí, quảng cáo v.v…. Bài viết này muốn đề cập đến
một vấn đề thuộc nhiếp ảnh phóng đại, thể loại mà các nhiếp
ảnh gia của ta thường “quốc tế” hoá bằng thuật ngữ lai ghép
nửa tây nửa ta “nhiếp ảnh Macro” – Macro Photography.
Thông thường, rất khó phân biệt nhiếp ảnh phóng đại với nhiếp
ảnh cận cảnh (Close-up Photography). Vì cả hai thể loại đều cho những tấm ảnh bắt mắt bằng
cách tiến gần sát đối tượng cần chụp. Nhìn ở khía cạnh kỹ thuật, nhiếp ảnh phóng đại cho
những bức ảnh có tỉ lệ thu ảnh từ 1:1 trở lên. Có nghĩa là ảnh của đối tượng thu ảnh phải
bằng hoặc lớn hơn đối tượng. Nếu không đạt tỉ lệ 1:1, người ta thống nhất xếp vào thể loại
nhiếp ảnh cận cảnh. Ở góc độ thưởng lãm, có lẽ không cần phân biệt đâu là Macro và đâu là
Close-up. Chỉ đơn giản là ngắm nhìn và tận hưởng cảm xúc của một tấm ảnh “lạ” trong cách
chụp “tiến gần” của hai thể loại nhiếp ảnh vừa nêu. (Hình dưới, bên trái là Close-up, trong khi
bên phải là Macro)
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Một vấn đề khó chịu đối với những nhà nhiếp ảnh Macro là kiểm soát độ rõ nét của ảnh.
Nhiếp ảnh Macro cho ảnh có độ rõ nét thường kém. Nguyên nhân chủ yếu vì khoảng rõ nét
thu được trong thao tác chụp ảnh rất ngắn (khoảng rõ nét là vùng giới hạn trong không gian
mà mọi đối tượng thuộc vùng đó đều hiện ra rõ nét trên ảnh).
Với nhiếp ảnh Macro, kiểm soát khoảng rõ nét của đối tượng cần ghi lại ảnh là một thách
thức lớn, đặc biệt là khi muốn gia tăng khoảng rõ nét. Để cải thiện khoảng rõ nét, nhiếp ảnh
gia phải kiểm soát khẩu độ của máy ảnh. Khẩu độ càng được khép nhỏ, khoảng rõ nét của
đối tượng càng được mở rộng, nhưng giá trị mở rộng này thay đổi rất “khiêm tốn”, có khi chỉ
tính bằng “li” (mm).
Tuy nhiên, không phải bất kỳ lúc nào nhiếp ảnh gia muốn có độ rõ nét bằng cách khép nhỏ
khẩu độ đều có thể làm được. Khẩu độ càng nhỏ, ảnh thu được càng tối. Cần bù đắp cái tối
này bằng một số cách:
1. Tăng thời gian “phơi sáng” bức ảnh: có nghĩa là điều chỉnh tốc độ chụp ảnh chậm hơn.
2. Tăng độ nhạy bắt sáng của máy ảnh hoặc của loại phim (film) dùng chụp ảnh. (thường
gọi “chuyên nghiệp” là tăng chỉ số ISO).
3. Sử dụng thêm nguồn sáng nhân tạo, chẳng hạn như dùng đèn chụp ảnh chuyên dụng
(flash).
Cần ra quyết định “cách nào” tuỳ thuộc vào những bó buộc trong hoàn cảnh nhiếp ảnh cụ
thể.
Đối với cách (1), nhiếp ảnh gia không thể thực hiện trong tình huống đối tượng cần chụp
không chịu đứng yên hoặc đứng yên không đủ lâu cho yêu cầu phơi sáng.
Đối với cách (2), nhiếp ảnh gia không thể thực hiện trong tình huống cần một tấm ảnh chất
lượng cao. Vì chỉ số ISO càng cao, tấm ảnh càng giảm độ trung thực.
Đối với cách (3), nhiếp ảnh gia không thể thực hiện trong tình huống không đủ thời gian
chuẩn bị và bố trí nguồn sáng để bắt được tấm ảnh như ý. Thêm nữa, cách (3) về cơ bản
cũng đòi hỏi tay nghề lẫn chi phí đầu tư dày công hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, ngay cả khi 3 cách trên có thể được thực hiện, nhiếp ảnh gia vẫn đối mặt với giới
hạn khép tối đa của khẩu độ: không thể tăng thêm khoảng rõ nét vì không còn có thể khép
thêm khẩu độ do giới hạn vật lý của thiết bị chụp ảnh.
Giới hạn này tương đương với Mâu
thuẫn vật lý: Khoảng rõ nét phải bé vì
chịu giới hạn kỹ thuật của thiết bị và
phải lớn để đạt yêu cầu bắt ảnh trọn
vẹn đối tượng.
Để dễ hình dung, hãy xem xét tình
huống nhiếp ảnh cụ thể sau.
Chụp Macro côn trùng trên bề mặt lá:
ảnh rõ nét ở phần lưng côn trùng
nhưng lại mất nét phần chi tiết trên bề
mặt lá.
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Ngược lại, nếu chỉnh tiêu cự để rõ nét chi tiết bề mặt chiếc lá thì phần lưng côn trùng bị mất
nét.

Dễ dàng tưởng tượng được, điều các nhiếp ảnh gia Macro mơ ước là mở rộng khoảng rõ nét
để có thể thưởng thức càng nhiều càng tốt các chi tiết của đối tượng (côn trùng) lẫn phong
nền (bề mặt lá).

Hồi mới gặp mâu thuẫn vật lý này, tôi sử dụng biến đổi mẫu “phép chuyển hệ thống bốn kết hợp các hệ đồng nhất hoặc không đồng nhất” và đi đến ý tưởng: Tìm cách ghép nhiều bức
ảnh của cùng đối tượng nhưng có độ rõ nét thay đổi trong mỗi lần chụp (nói theo ngôn ngữ
nhiếp ảnh là ghép nhiều bức ảnh có cùng bố cục “đối tượng-hậu cảnh” nhưng khác về tiêu
cự). Tôi hướng sự tìm kiếm lời giải bằng cách tìm xem công cụ nào có thể ghép nhiều tấm
ảnh chụp trong điều kiện như vậy thành một tấm có độ rõ nét phủ toàn bộ ảnh chụp. Kết
quả, có một nhóm các phần mềm tin học: CombineZ, Helicon Focus, PICOLAY, … thực hiện
chức năng “chồng ảnh” (stack), theo đúng nghĩa đen, đặt những tấm ảnh chồng lên nhau,
phần rõ nét giữ lại, phần không rõ nét sẽ bị chương trình loại bỏ. Trong ngôn ngữ của tin học
đồ họa, cũng có một thuật ngữ chỉ một thao tác tương tự về bản chất “chồng ảnh” như vậy
gọi là kỹ thuật “mask” ảnh, rất hay dùng trong việc ghép ảnh nghệ thuật. “Chồng ảnh” trong
kỹ thuật “mask” ảnh thực chất là ghép những vùng rõ nét lên cùng một tấm ảnh!
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Trong ví dụ minh họa, ảnh chụp côn trùng trên nền lá ở trên, các chương trình chồng ảnh sẽ
tạo một tấm ảnh là kết quả của việc ghép 2 phần rõ nét ở 2 tấm ảnh riêng rẽ: Phần rõ nét của
lưng côn trùng và phần rõ nét của bề mặt lá… để có được một tác phẩm Macro hoàn hảo về
độ rõ nét.
Phần còn lại của bài viết là minh họa chi tiết cách sáng tạo một tấm ảnh Macro “hoàn
hảo” về độ rõ nét bằng cách sử dụng phần mềm Photoshop CS5.
Bước 1: Chụp vài tấm với các chi tiết rõ nét khác nhau. Thường thì 2 – 6 tấm là “đủ xài”.
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Bước 2: trong Photoshop CS5, chọn File -> Scripts -> Load Files into Stack …

Bước 3: sử dụng nút Browse -> Chọn tất cả các tấm vừa chụp. Nhớ bấm chọn ô “Attempt to
Automatically Align Source Images”. Bấm OK!
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Bước 4: Sau vài giây xử lý, CS5 cho kết quả như màn hình dưới:

Bước 5: trong cửa sổ Layer bên phải, click chuột để active layer trên cùng, rồi giữ phím
shift+click layer cuối cùng để active tất cả các layer. Chọn Edit -> Auto-Blend Layers ... ->
Stack Images + check “Seamless Tones and Colors” -> OK

Bước 6: xem kết quả, xén hình (crop) nếu cần thiết. Chọn Save as ... để có định dạng ảnh theo
ý muốn!
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Kết quả cuối cùng:
Mẫu 1: Cây râu rồng sau cơn mưa (để ý tất cả các giọt nước mưa trong ảnh đều rõ nét)

Mẫu 2: ảnh chụp "ngòi viết máy" sau đây có độ rõ nét rất cạn, để bắt nét toàn bộ ngòi viết,
cần thực hiện 16 cú bấm máy với các vùng rõ nét khác nhau trải đều trên toàn bộ đối tượng.
Ở đây chỉ trích 1 tấm mẫu trong số 16 tấm.
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Và kết quả cuối cùng …

… Cũng với nguyên lý chồng ảnh, một sáng tạo nhiếp ảnh khác ra đời cho phép kết hợp
nhiều khẩu độ khác nhau lên cùng 1 tấm ảnh nhằm mở rộng khoảng lộ sáng. Cần biết rằng,
trong nhiếp ảnh truyền thống, mỗi bức ảnh chỉ cho phép thể hiện một khẩu độ xác định. Kết
quả, người ta có những bức ảnh thể hiện những điều kiện ánh sáng huyền ảo đến không ngờ
(còn gọi là ảnh HDR – High Dynamic Range). Chính sáng tạo đã mở lối vào thiên đường đầy
mê hoặc cho nghệ thuật nhiếp ảnh!
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Sản phẩm sáng tạo
Thực hiện:

M

Sơn
Khôi

The Extinguisher For Black Out

Sản phẩm được thiết kế bởi các nhà thiết kế: Chang Young Jung, Hanbin Ko, Won Chan Lee
và Kiwon Lee. The Extinguisher For Black Out gồm một bình chữa cháy và một đèn pin (5.
Nguyên tắc kết hợp). Đèn pin có thể tháo rời khỏi sản phẩm (2. Nguyên tắc tách khỏi + 1.
Nguyên tắc phân nhỏ) để sử dụng trong trường hợp mất điện (11. Nguyên tắc dự phòng).
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Doanh nhân xây dựng hệ thống tạo tiền1
Phan Thế Hải
Nhân ngày doanh nhân, khi đọc tài liệu về Network 21, trong đó gặp lại câu nói: Người
khôn ngoan, tìm cho mình một công việc, người thông minh, xây dựng cho mình một
hệ thống".
Cách đây dăm năm, trong một lần ngồi café sáng với chúa đảo Tuần Châu bên bờ vịnh Hạ
Long, tôi hỏi ông: Với mỗi người, mỗi ngày đều chỉ có 24 giờ, vậy bằng cách nào anh kiếm tiền
được nhiều thế mà trông vẫn thảnh thơi. Ông nói đại ý: Với người khôn ngoan thường tìm cho
mình một công việc, với người thông minh sẽ xây cho mình một hệ thống. Hệ thống đó tạo ra
dòng tiền.
Để dòng tiền luôn tuôn chảy
Câu chuyện này rồi dần trôi đi cho tới một hôm tình cờ tôi được đọc một câu chuyện ngụ
ngôn của người Italia như sau:
"Ở một ngôi làng nhỏ có hai người bạn trẻ tên là Bruno
& Pablo, họ thường trao đổi với nhau để làm sao trở
thành những người thành đạt nhất trong làng. Và rồi
một ngày cơ hội đã đến với họ. Già làng đã thuê họ
xách nước từ hồ nước trên núi cao về cho dân làng sử
dụng. Hàng ngày họ làm việc chăm chỉ và tối đến nhận
được tiền công của mình.
Bruno có thân hình to khỏe thì nghĩ rằng anh ta có thể
sử dụng những thùng xách nước to hơn để được nhiểu
tiền hơn. Còn Pablo thì gầy yếu hơn nên cảm thấy bất
ổn. Vì vậy, anh nghĩ ra một cách làm thông minh hơn,
để làm sao tiết kiệm sức lực và có nhiều tiền hơn.
Pablo nẩy ra ý tưởng và lập kế hoạch ‘Master plan’ xây dựng đường ống để dẫn nước từ hồ
trên núi chảy về làng. Anh đã trao đổi ý tưởng đó với Bruno và mời anh ta cùng cộng tác xây
dựng đường ống. Bruno cho là viển vông và sẽ ảnh hưởng đến thu nhập hàng ngày của anh ta
nên đã không đồng ý hợp tác.
Pablo đành phải thực hiện kế hoạch một mình. Hàng ngày anh vẫn đi xách nước với số lượng
vừa phải để giữ sức. Anh dành sức lực còn lại để ngày thứ 7 và Chủ nhật xây dựng đường ống.
1

http://vef.vn/2012-10-11-doanh-nhan-xay-dung-he-thong-tao-tien
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Nhiều người cho rằng Pablo ‘điên rồ’ và cười nhạo anh. Nhưng Pablo đã bỏ qua những lời chế
nhạo đó và kiên trì kế hoạch của mình đã vạch ra.
Bruno với sức khỏe vượt trội đã xách những thùng nước to hơn và được nhiều tiền hơn. Anh đã
có tiền để mua nhà và một con bò. Sau giờ đi làm anh thường đến các quán bar để uống bia,
xả hơi. Nhưng thời gian trôi đi, Bruno cảm thấy sức lực ngày càng yếu hơn và mệt mỏi hơn.
Anh buộc phải xách những thùng nước nhỏ hơn trước, vì vậy mà thu nhập cũng giảm dần theo
thời gian. Cơ thể Bruno già đi trông thấy vì phải làm thêm nhiều giờ và tăng khối lượng công
việc.
Còn Pablo thì sau 2 năm kiên trì kế hoạch đã xây dựng xong đường ống dẫn nước từ trên núi
về làng. Khi đường ống được xây dựng xong, Pablo không phải đi gánh nước nữa mà ngồi tại
nhà thu tiền. Tiền chảy về túi của anh ngay cả khi anh đang ngủ hoặc đi chơi...".
Liên tưởng đến quan niệm của Chúa đảo, có thể thấy, Bruno là người khôn ngoan. Anh ta đã
tìm thấy cho mình một công việc. Tuy nhiên, đó chỉ thuần túy là việc đổ mồ hôi đổi lấy tiền.
Khi ráo mồ hôi, dòng tiền ngừng chảy. Bằng cách đó thì chúng ta thường phải đánh đổi sức
khỏe, sắc đẹp, tuổi thanh xuân và sự tự do để lấy tiền.
Nhưng khi cơ thể xuống dốc, theo đó bệnh tật ập đến và chúng ta lại phải bỏ tiền ra để mua
lại sức khỏe. Nhưng liệu tiền có mua lại được tuổi thanh xuân và sức khỏe không? Có những
căn bệnh mà dẫu có nhiều tiền mà ta cũng không thể đánh đổi.
Còn trường hợp của Pablo, anh ta mới là người thông minh. Anh ta đã sáng tạo cho mình cả
một hệ thống tạo ra thu nhập ổn định, dài hạn và nhàn nhã khi về già.
Với đời sống có muôn hình vạn trạng cách kiếm ra tiền, nhưng suy cho cùng cũng chỉ có hai
cách cơ bản. Cách thứ nhất, dùng sức lực, kinh nghiệm để đổi lấy tiền bạc và cách thứ hai là
xây dựng hệ thống tạo tiền. Với doanh nhân thường họ không kiếm tiền theo cách thứ nhất
mà thường là chọn cho mình cách thứ hai tức là xây dựng cho mình một hệ thống sinh lợi.
Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng hệ thống tạo tiền thế nào có thể sinh lợi theo tỷ lệ nào lại là
chuyện đáng bàn.
Liên tục đổi mới hệ thống?
Có doanh nghiệp căn cứ vào nhu cầu thị
trường, đầu tư vốn liếng, xây dựng nhà máy,
làm ra sản phẩm cung cấp cho thị trường. Dây
chuyền sản xuất cũng chính là hệ thống tạo tiền
cho doanh nhân. Vấn đề còn lại là anh chọn sản
phẩm nào, được sản xuất với quy trình công
nghệ ra sao và làm thế nào để tồn tại và chiến
thắng trước các đối thủ cùng ngành hàng.
Chuyện nhà máy sản xuất đèn hình Orion Hanel, một doanh nghiệp có vốn đầu tư vài trăm
triệu USD, sau hơn chục năm tồn tại đã nộp đơn xin phá sản cho thấy, chỉ cần chậm đổi mới
đã có thể bị người tiêu dùng quay lưng lại và tự loại bỏ mình khỏi cuộc chơi.
Doanh nghiệp làm ăn theo kiểu ‘thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào’ mà không phân
tích kỹ nhu cầu thị trường, lợi thế cạnh tranh và quản lý hệ thống một cách khoa học, khi thị
trường êm thuận thì không sao, gặp sóng to gió lớn như cuộc khủng hoảng tài chính đang
diễn ra đã không chống đỡ nổi. Hàng ngàn doanh nghiệp phá sản và đóng cửa trong thời
gian qua có nguyên nhân đó.
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Điều đáng nói là, khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu như một cơn lốc, cuốn phăng
hàng trăm ngàn doanh nghiệp thì vẫn còn đó những tên tuổi, những thương hiệu không
những bán trụ, giữ vững thị trường, mà còn đạt mức tăng trưởng ngoạn mục. Một quần thể
vui chơi giải trí Tuần Châu độc đáo bên bờ vịnh di sản thế giới 6 tháng đầu năm vẫn đón
ngót nửa triệu khách du lịch và đạt doanh số hàng trăm tỷ đồng. Một café Trung Nguyên vẫn
tiếp tục phát triển và tăng trưởng, thực phẩm mang nhãn hiệu Kinh Đô vẫn tiếp tục chiếm
lĩnh thị trường...

Để có một hệ thống tạo tiền vững chắc, không có cách nào khác phải biết cách thiết kế hệ
thống độc đáo, bền vững. Hơn thế là việc bảo dưỡng nâng cấp hệ thống thường xuyên.
Đừng tưởng rằng, khi anh đã có hệ thống tạo tiền là có thể kê cao gối mà ngủ trong chiến
thắng. Bất cứ hệ thống nào khi vận hành sẽ bộc lộ những khiếm khuyết, những bất cập. Với
các doanh nhân thông minh là người biết khắc phục thường xuyên những khuyết tật đó.
Không những thế phải nắm bắt những thành tựu mới về khoa học kỹ thuật để nâng cấp hệ
thống, có như thế mới nắm chắc phần thắng trong cuộc cạnh tranh.
Nhân ngày doanh nhân, khi đọc tài liệu về Network 21, trong đó gặp lại câu nói: ‘Người khôn
ngoan, tìm cho mình một công việc; người thông minh, xây dựng cho mình một hệ thống’.


✽ 
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B

TSK xin trân trọng giới thiệu quyển sách “Sáng kiến Bậc Zêrô” của tác giả
Dương Ngọc Anh viết cho Trung tâm Sáng tạo Khoa học–kỹ thuật (TSK). BTSK sẽ
trích đăng lần lượt từng bài viết trong quyển sách này.

LỜI NÓI ĐẦU
Thưa các bạn.
Phàm một người làm nghề trí óc bao giờ cũng phải có óc sáng tạo, không nhiều thì ít.
Trong sách này, tôi xin nói rất ít về một số sáng kiến, những sáng kiến rất đơn giản
hàng ngày: Sáng kiến bậc zero.
Không có suy nghĩ, sáng tạo và sáng kiến, chúng ta, dù có học nhiều, chỉ là một người
bắt chước chứ không phải là lao động trí óc.
Ngay như một sáng kiến mà khi đã được biết và học theo thì đó chỉ là một sự bắt
chước.
Sách này chỉ xem như là một cuộc trò chuyện thân tình nhỏ, hoặc một phát biểu mang
tính cá nhân.
Tài liệu này, tôi viết cho Trung tâm Sáng tạo Khoa học–kỹ thuật (TSK) thuộc Trường đại
học khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh.
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BÀI TOÁN CON CHÓ VÀ CHÚ BÉ
Hè đến, lũ trẻ về thăm ông. Tôi dạy chúng và ra một bài toán:
“Một chú bé đi học về, còn cách nhà 600m thì con chó nằm ở cổng vội chạy ra đón.
Gặp cậu chủ, nó quay về. Không thấy chủ, nó quay lại đón. Cứ như thế, quanh đi, quẩn
lại được 15 phút thì chủ và vật cùng vào cổng một lần.
Hỏi con chó đã chạy tổng cộng được mấy mét, biết rằng tốc độ chó gấp đôi tốc độ
người.”
Đương nhiên người giải bài toán phải hình dung hoặc vẽ ra trên giấy một sự chạy đi
chạy lại của con vật và tính tổng số.
Sau đây là bài giải của lũ trẻ được rút gọn và các cuộc đối thoại
1. Vì tốc độ v2 của chó gấp đôi tốc độ v1 của
người (v2 = 2v1) nên (xem hình 1):
Khi người đến A1, thì chó gặp người ở A1, khi
chó quay về đến B thì người đến A2, khoảng
cách giữa người và chó là d1 = A2B, hết một
lượt chó đón chủ và quay về.

Hình 1

Cứ như thế mãi mãi, chủ và chó không bao giờ cùng về đến nhà một lượt. Đường
chạy của chó sẽ vô cùng tận !?
2. Ông: Chúng ta đã gặp một sự vô lý. Vì sao? Có cách nào để vượt sự khó khăn đó?
Cháu: …? …?
Ô: Chúng ta nghĩ rằng con chó chạy vô tận là do sai lầm ở đâu?
C: …? Do chúng ta đọc đề không kỹ và đã bỏ qua một điều kiện, quan trọng là thời
gian chuyển động t của người và vật bằng nhau và đều là 15 phút
Ô: Đó là điều quan trọng nhưng cách nghĩ như vừa rồi cũng không giúp ta tránh
việc tính quãng đường chạy đi, chạy lại nhiều lần của con chó.
C: …? À. Thưa ông, chuyển động của con chó tuy đổi phương nhưng thực chất là
chuyển động thẳng đều trong 15 phút với v2 = 2v1 như trên đã thấy, nên s2 = 2s1 =
2 × 600 = 1200 mét.
Ô: Vậy là ta đã thoát được một khó khăn.
3. C: Thưa ông, nhờ đâu chúng ta tránh được một khó khăn nan giải?
Ô: Nhờ chúng ta biết tuân thủ sự cứng rắn của thực tế (chấp nhận sự xác định của
t) nhờ tỉnh táo trước một thực tế rắc rối đã làm phức tạp suy nghĩ của chúng ta vì
sự chạy tới, chạy lui của một động tử và nhờ biết được luật s = vt.
C: Thưa ông, vậy tức là nhờ chúng ta thông minh và có kiến thức phải không ạ?
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Ô: Sức khỏe, thông minh và kiến thức là ba điều kiện cơ bản để tồn tại của một
con người.
4. C: Thưa ông, vì bài toán này giải được tức là có một cái đích để đến. Nếu cứ xông
vào mối trở ngại là khoảng cách d cuối cùng khó hiểu kia, chúng ta có đến được
cái đích vừa rồi không ạ?
Ô (cười): Rất được, lúc bấy giờ chúng ta sẽ dùng một kiến thức tức một vũ khí
khác… Mà tội gì phải dùng máy bay hay xe tăng để vượt qua một khu rừng trong
lúc một con ngựa thồ đơn giản là đủ?
5. C (tần ngần): Thưa ông, nhưng cháu muốn biết cái máy bay hay xe tăng đó.
Ô (xoa đầu cháu): Thì đây. Xem hình 1, tất nhiên con có:
Một đợt đầu, khi chó chạy đi đón chủ và trở nhìn lại để “thất vọng” thì đường đi
của nó sẽ phải là:
=

3

×2×2

Sau n lần cứ chạy đi chạy về như thế, ta sẽ có
=

× 2 × 2 + ⋯+

(1)

×2×2+⋯

Lấy tổng các số hạng ở (1), khi n  ∞, chúng ta sẽ được s2.
C (lè lưỡi): Eo ôi, khó quá!
Ô (chiều cháu): “Máy bay” khó sản
xuất thì “xe tăng” vậy. Con xem hai
hình vuông ABCD ở (hình 2).
Diện tích mỗi ABCD là 1. Chia mỗi
ABCD ra làm ba phần bằng nhau từ
trên xuống, sau lần đầu chạy ra đón
chủ trở về, theo (hình 2), ta có
đường đi của con chó được biểu
diễn bằng 2(ABGE) = 2s1. Sau đợt
chạy đón chủ lần thứ hai, quãng
đường con chó chạy được cộng thêm 2s2

Hình 2

Cứ như vậy, sau n → ∞ lần, với t = 15 phút chúng ta sẽ có được

2

=2

1

C (reo to): Tuyệt vời. Và cùng làm tương tự với mỗi ABCD ứng với t = 15 phút (vì
cả 2 chuyển động trên ABCD xảy ra cùng một lần), ta có mỗi s1 xảy ra trong
× 2 = 10 phút và chuyển động của con chó cùng xảy ra trên hai ABCD là 15
phút, một giá trị hạn định. Thưa ông, con hiểu rồi.
Ô: Dù sau này, khi ngựa thồ không dùng được mà phải dùng đến xe tăng, con
cũng cần đến sự thông tin trước, trong và sau đó.


✽ 
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B

TSK xin trân trọng giới thiệu bài hát “Cùng nhau sáng tạo” do bạn Anh Chi, cựu học
viên môn học Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới (PPLSTVĐM), sáng tác và gửi tặng
các bạn cựu học viên PPLSTVĐM với “hy vọng bài hát sẽ góp chút niềm vui cho các bạn và các
thầy”:
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