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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.

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

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.

2.

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.

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 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 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

 Khóa 433 khai giảng ngày 16/9/2013, dạy tại Trung tâm Sáng
tạo Khoa học–kỹ thuật, Trường đại học khoa học tự nhiên.
 Khóa 434 khai giảng ngày 15/10/2013, dạy tại Trung tâm
Sáng tạo Khoa học–kỹ thuật, Trường đại học khoa học tự nhiên.
 Thầy Phan Dũng đã viết xong quyển sách “Suy nghĩ về tư
duy” và có nhã ý dành tặng tất cả mọi người. Để tải sách về, anh (chị)
hãy truy cập vào website của TSK: http://cstc.vn

Hội nghị TRIZ Future Conference của ETRIA
(TFC 2013)
Hội nghị TRIZ Future của ETRIA năm 2013 sẽ diễn ra tại
Paris (Pháp), từ ngày 29~31 tháng 10, 2013 do trường
Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (Arts &
Métiers ParisTech) of Paris tổ chức dưới sự bảo trợ của
CIRP và International Academy for Production Engineering.
Hội nghị được tổ chức nhằm xây dựng mối liên kết giữa các
công ty, trung tâm nghiên cứu, tổ chức giáo dục… để chia sẻ kinh nghiệm trong các quá trình
sáng chế hệ thống và thúc đẩy TRIZ trong phạm vi toàn cầu.
Hội nghị cũng xây dựng một diễn đàn để trao đổi các ý tưởng mới về TRIZ và đổi mới tri
thức, giới thiệu các thành tựu của cộng đồng TRIZ và tạo ra sự cầu nối giữa nghiên cứu mang
tính hàn lâm và ứng dụng thực tế.
Chủ đề của hội nghị ETRIA’s TRIZ Future năm nay là: “When passion meets innovation” với
các vấn đề sẽ được thảo luận tại hội nghị:
• The Innovation Process through all of its stages;
• Methodological support to Creative and Inventive Design;
• TRIZ-based or inspired theories, methodologies, techniques;
• Computers instruments to support TRIZ-based deployment;
• Patent Mining, knowledge harvesting and representing;
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• TRIZ education initiatives, feedback or studies;
• Further advanced Innovative, Inventive & creative design processes;
• Inventiveness, creativity, innovation measurements (or assessment);
• Any professional/industrial case study where TRIZ has played a significant role.
Prof. Améziane
Aoussat

Prof. Denis
Cavallucci

Prof. Marc Le Coq

Marc Tréla

General Chair

Scientific chair

Scientific chair

Scientific chair

Hội nghị về TRIZ lần thứ 9 của Nhật Bản
Tiếp sau Hội nghị Global TRIZCON tại Hàn Quốc, từ ngày
5~6 tháng 9, 2013 tại Tokyo (Nhật Bản) sẽ diễn ra Hội nghị
về TRIZ lần thứ 9 của Nhật Bản với chủ đề “Change Risk to
Chance with TRIZ!”
Hội nghị năm nay có mục tiêu:
1.

Tạo ra cơ hội để thảo luận, trao đổi về TRIZ, phương pháp luận về sáng tạo và đổi mới và
các lĩnh vực có liên quan.

2.

Thúc đẩy việc hoàn thiện phương pháp sáng tạo TRIZ, ứng dụng TRIZ vào các lĩnh vực
khác.

3.

Thiết lập mối quan hệ giữa những người nghiên cứu và ứng dụng TRIZ ở Nhật Bản và
trên toàn thế giới.

Hội nghị về TRIZ của Nhật Bản năm nay có sự góp mặt của các báo cáo viên chính:
Prof. Gaetano Cascini

PhD. Jeongho Shin
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Hiroe Tsubaki

Năm 2013, Saurabh Kwatra và Yuri Salamatov đã cho ra đời quyển
sách “Trimming, Miniaturization and Ideality via Convolution
Technique of TRIZ” do nhà xuất bản Springer ấn hành. Các môn đệ
của TRIZ ắt hẳn không xa lạ với Yuri Salamatov, tác giả của quyển
sách “TRIZ: the Right Solution at the Right Time” đã được xuất bản
năm 1999.
Quyển
sách
“Trimming,
Miniaturization and Ideality via Convolution Technique of
TRIZ” không phải là sách giáo khoa về TRIZ mà là quyển sách
giới thiệu khả năng ứng dụng TRIZ vào thực tiễn. Ngay từ lời
nói đầu, các tác giả đã nhấn mạnh tầm quan trọng của “các
quy luật phát triển hệ thống” trong công việc thiết kế và
khẳng định rằng, các quy luật phát triển hệ thống là một
công cụ mạnh, có thể giúp các nhà thiết kế có được những
mẫu thiết kế độc đáo, có mức sáng tạo cao.
Khi mẫu thiết kế dựa trên các quy luật phát triển hệ thống,
hệ thống mới sẽ trở nên tinh gọn hơn nhờ đã loại bỏ những
phần thừa trong hệ thống cũ và tập trung chú ý vào các bộ
phận chủ chốt, quan trọng nhất của hệ thống. Bằng cách
này, tính ích lợi của hệ thống được tăng lên đáng kể mà hệ
thống vẫn không trở nên cồng kềnh, phức tạp.
Qua 6 chương với hơn 100 trang sách, các tác giả đã dẫn dắt người đọc đi từ các quy luật
phát triển hệ thống đến sự tiến hóa theo đường xoắn ốc – một sự tiến hóa tự nhiên, mang
tính tất yếu của các hệ thống trong thế giới tự nhiên, xã hội… Chương cuối của quyển sách
được dùng để minh họa cho tính hiệu quả của việc thiết kế theo quy luật phát triển hệ thống.
Ở chương này, các tác giả
đã giới thiệu các ứng dụng
thực tế, trong đó có mẫu
thiết kế cột đèn đường…
không có bóng đèn. Nói
chính xác hơn, ở cột đèn cải
tiến này, bóng đèn không
được gắn trên cao như các
cột đèn đường khác, mà
bóng đèn lại được gắn ở…
chân cột đèn. Ánh sáng từ
bóng đèn được truyền lên
đầu cột đèn để chiếu sáng
nhờ cáp quang.
Quyển sách này không
dành cho những người mới tập tễnh bước vào thế giới TRIZ mà chỉ dành cho những ai đã
tích cóp được một ít kiến thức về TRIZ và sẵn sàng dấn thân vào hành trình khám phá TRIZ,
một hành trình tuy gian nan nhưng không kém phần hấp dẫn.
Minh Sơn
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tương lai, chúng ta sẽ thu ngắn rất nhiều khoảng cách tiến bộ với các dân tộc láng giềng,
cũng như xa hơn.
Tôi chưa tìm ra một nghiên cứu sâu rộng nào về ảnh hưởng của tính minh bạch trên các định
chế kinh tế, trên thể chế chánh trị hay trên niềm tin trong xã hội. Theo quan sát của cá nhân,
những quốc gia có tính minh bạch cao thường là những quốc gia và dân tộc xếp hàng đầu về
tự do và thu nhập (hai mệnh đề cốt lõi để người dân có thể theo đuổi hạnh phúc riêng của
mình).
Trong khi đó, những xã hội nghèo kém và suy thoái thường chịu ảnh hưởng nặng nề của sự
giả dối từ những quyền lực chánh trị độc đoán, từ những hoạt động thao túng của nhóm tư
bản thân hữu, từ ngay cả các liên hệ xã hội và kinh tế của những người nghèo với nhau.
Suy từ thiên nhiên, những nơi chốn đen tối thiếu ánh sáng mặt trời thường mục rửa, ẩm
ướt… tạo môi trường thuận tiện cho côn trùng và vi rút. Khi nói về thiên nhiên xanh, ngay cả
trẻ em cũng vẽ ra một hình ảnh của những chùm hoa hay cây cỏ khoe sắc dưới ánh nắng đầu
ngày.
Minh bạch trong lịch sử
Quay về lịch sử của khoa học nghệ thuật, thời đại phong kiến tàn bạo nhất của Âu Châu
được gọi là Dark Age (Đen Tốí). Mọi sáng tạo bị bịt kín, giáo điều ngự trị và mọi trí thức trái
chiều đều bị coi là “thế lực thù địch”. Đây là thời mà nhà cầm quyền giam giữ Galileo cho đến
khi gần chết, vì ông ta dám đưa ra giả thuyết là “trái đất quay quanh mặt trời”.
Ngày hôm nay, sự thống trị của doanh nghiệp Mỹ trong các lĩnh vực sáng tạo của nền kinh tế
trí thức gần như tuyệt đối. Ngoài công nghệ thông tin với Silicon Valley, giải trí với
Hollywood, Mỹ còn làm bá chủ trong các kỹ nghệ xưa cũ nhưng cần tối tân hóa: nông
nghiệp, ô tô, bán lẻ, nhà hàng, khách sạn, cờ bạc…Trong 10 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu,
9 là của Mỹ.
Có phải đây là sức mạnh của minh bạch?
Một người bạn Đan Mạch nhận xét là người Mỹ bị ám ảnh (obsessed) với minh bạch và sự
thật. Anh lấy thí dụ vụ Lance Armstrong, có thể coi như một “anh hùng” và “biểu tượng”
trong xã hội Mỹ, nhờ 7 lần đoạt giải Tour De France trong khi bị ung thư. Tuy nhiên, những
người thân và cộng sự viên bắt đầu nói về sự lạm dụng thuốc hormone quá liều để tạo cơ
bắp, một vi phạm về luật Olympic của thể thao. Truyền thông và cơ quan chánh phủ nhập
cuộc để lôi khỏi bệ thờ một huyền thoại siêu sao. Trong khi đó, ngay chính những nhà quản
lý Tour De France chỉ mong là vi phạm này được chìm xuồng để mọi người không phải bị sự
tiêu cực gây khó chịu và bất tiện.
Tôi cười nói với anh bạn là ngay cả “cha già dân tộc” của Mỹ, Tổng thống Washington, suốt
200 năm qua, vẫn đang bị các sử gia soi mói về việc ông “ngủ lang” với những nô lệ da đen
trong đồn điền ông tư hữu. Hay chuyện bệnh tâm thần của bà Lincoln đã ảnh hưởng thế nào
đến các quyết định của Tổng Thống? Gần đây, việc nói dối của các Tổng Thống Nixon và
Clinton đã làm lu mờ di sản và tiếng tăm trong lịch sử của chính họ.
Gánh nặng cá nhân
Dù qua Mỹ du học năm 17 tuổi, gánh nặng văn hóa thụ động, sĩ diện và thích che giấu của
Việt Nam đè nặng suốt đời kinh doanh của tôi, không ít thì nhiều. Đến năm 1985, khi tôi
niêm yết công ty của mình trên sàn chứng khoán, tôi bị quăng vào sống trong một căn nhà
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kính, nơi 16,000 cổ đông, các nhà phân tích tài chánh và đủ loại mạng truyền thông soi mói
quá khứ và hiện tại của tôi mỗi ngày mỗi giờ. Tôi bị nhiều cú sốc và muốn bỏ cuộc.
Nhưng sau một thời gian, tôi quen dần với môi trường minh bạch, không cho phép bất cứ
một sự giả dối nào. Con người tôi bỗng “nhẹ” hẳn ra khi ánh sáng tràn vào và mình không
còn gì để che giấu. Sự thật quả tình cho tôi một tự do tuyệt vời (the truth will set you free).
Đầu óc cởi mở, định kiến tiêu tan, sai lầm được phân tích theo khoa học và thất bại không
còn là một xấu hổ phải “đẩy xuống thảm” để che giấu.
Minh bạch cho tôi một sức mạnh nội tại mới. Tôi bớt sợ sệt về những phán đoán vô bổ của
tha nhân; tôi không còn bức xức về những suy nghĩ không dám bầy tỏ. Minh bạch cũng giúp
tôi tạo niềm tin nơi khách hàng, đối tác, người thân, gia đình, bạn bè…vì họ biết con người
thực của tôi, không phải một diễn viên hay một bù nhìn.
Trong những viết và lách tại đất nước này, nguyện vọng lớn nhất của tôi là đặt ra những câu
hỏi để tạo nên những góc nhìn và tư duy mới cho các bạn trẻ. Nếu tôi chỉ thuyết phục được
1 phần trăm đọc giả bắt đầu sống với tính minh bạch mỗi ngày, tôi nghĩ đó sẽ là thành công
lớn nhất của mình.
(Kết thúc bài viết của T/S Alan Phan, nhân gặp một “comment” khá kỳ lạ cho bài báo
trên, đặc biệt là ở nội dung “…Thí dụ như minh bạch có thể giết chết tính sáng tạo…”,
xin trích thêm ra đây!

Comments
Huynh Long says:
May 29, 2013 at 11:33 pm
Thưa bác Alan,
Đọc bài viết của Bác mà khen thì giống như “khen phò mã tốt áo”, nhưng để chia sẻ
sự đa dạng của vấn đề, xin được có thêm vài ý kiến để suy ngẫm.
Trong thiên nhiên, đặc biệt là đấu tranh sinh tồn, thì ngụy trang, chứ không phải là
minh bạch, là kỹ năng cần thiết để tồn tại và phát triển, và con người cũng không
phải là ngoại lệ. Điều này có vẻ mâu thuẫn với những gì đang xảy ra với hiện tại của
nước Mỹ, và một số nước ở châu Âu, những nước được cho là “văn minh”. Tuy nhiên,
giả sử họ thật sự “minh bạch” theo đúng cái định nghĩa của nó, thì sự “minh bạch”
cũng chỉ mới hiện hữu vài chục năm, sau mấy chục triệu năm từ khi có con người
trong tự nhiên và ít ra cũng vài trăm năm “thiếu” minh bạch, với các dân tộc khác và
người dân của chính họ, để đạt được “văn minh” như ngày nay. Nói cách khác, minh
bạch chỉ là hiện tượng, chứ không phải bản chất của con vật và con người trong thiên
nhiên. Bác có vẻ hơi nhầm lẫn về nguyên nhân và hậu quả, việc này thì rõ ràng hơn
“con gà và quả trứng”, vì cho tới thời điểm này thì “minh bạch” chỉ xuất hiện sau khi
văn minh về vật chất và nhận thức đã đạt được ở các nước đó.
Trong lịch sử, những nhân vật có dấu ấn lớn đều nổi bật lên một đức tính chung,
“thiếu minh bạch”, vì một lý do đơn giản: minh bạch không phải là một công cụ hiệu
quả để xây dựng quyền lực. Còn xã hội nói chung, tổng thể của những cá nhân trong
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đó, có thật sự tốt hơn với sự minh bạch? Câu trả lời là còn tùy vì chúng ta phải đi sâu
hơn trong sự minh bạch về luật pháp, minh bạch trong quan hệ, minh bạch trong kiến
thức khoa học, … Một cách chung chung, thì cái gì cũng phải có liều lượng, cần phải
cân đối với nhiều yếu tố khác. Thí dụ như minh bạch có thể giết chết tính sáng tạo
vì chẳng mấy ai muốn khổ nhọc tìm tòi, suy nghĩ để mọi người cùng sử dụng,
như vụ các nước cáo buộc nhau về việc ăn cắp tài liệu khoa học.
Tóm lại, phân lượng là then chốt, minh bạch hết thì loạn à ?)

II.) Thêm một chút về khái niệm minh bạch
Có 3 mức độ chính cần xem xét đối với khái niệm minh bạch: hành vi, xã hội (thiết chế),
và tư tưởng (triết học nhận thức, tri thức học - Epistemology)
Ở mức độ hành vi, minh bạch là một ẩn dụ về khía cạnh rõ ràng trong hoạt động của các hệ
thống, cá nhân, tổ chức. Minh bạch trong trường hợp này là các hành vi trong quá trình biểu
hiện của nó phải được quan sát tường tận, dễ dàng, thuận lợi. Các hành vi nói ở đây là những
hành vi rộng khắp trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, quản lý, thông tin, chính trị,
thương mại, nhân văn…
Minh bạch trong ý nghĩa như vậy, chủ yếu bao hàm các khía cạnh: tính công khai (openness),
khả năng thông tin cởi mở (communication), trách nhiệm giải trình (accountability).
Ở mức độ xã hội (thiết chế), minh bạch là phẩm tính cơ bản. Các xã hội muốn tồn tại và
phát triển phải kiến lập được phẩm tính minh bạch trên thực tế. Các thiết chế xã hội trên nền
tảng của “đức hạnh” minh bạch phải cho phép các thành phần, các bộ phận của xã hội có
điều kiện thuận tiện trong tương tác, khai thác, sử dụng các hệ thống, công trình, dịch vụ, vật
chất… mà xã hội tạo ra như là phương thức chia sẻ các quyền lợi, giá trị xã hội công bằng.
Tính minh bạch trong trường hợp này thường liên quan đến các khía cạnh (trong sự phát
triển các hệ thống giá trị cung ứng cho toàn xã hội): khả năng tiếp cận (accessibility), tính dễ
dàng sử dụng (usability), tính tiện ích (utility), khả năng lý giải (understandability), khả năng cập
nhật và thẩm định thông tin (informativeness and auditability).
Minh bạch ở mức độ xã hội là vấn đề điều tiết sự minh bạch ở quy mô xã hội, nhằm tránh
tình trạng sự minh bạch manh múng trong biểu hiện, nơi có, nơi không…, dẫn đến thiếu sự
đồng bộ trong thực thi, giữ gìn và phát triển các thiết chế nền tảng vận hành xã hội.
Trong ý nghĩa sâu xa, minh bạch ở mức độ xã hội còn liên qua đến công bằng xã hội, liên
quan đến mục tiêu, hoài bão tiến bộ của xã hội và qua đó, minh bạch trở thành động cơ thúc
đẩy tiến bộ xã hội. Nếu một xã hội đánh mất tính minh bạch, đó sẽ là một xã hội đánh mất cả
lương tâm. Minh bạch cùng với lương tâm cộng tồn như thể hai mặt của một đồng tiền là
điều kiện cơ bản đảm bảo giá trị của “đồng tiền xã hội”.
Ở mức độ tư tưởng (triết học nhận thức, tri thức học - Epistemology)
Triết học nhận thức chủ yếu xem xét về bản chất, nguồn gốc, phạm vi của tri thức
(knowledge). Tri thức ở đây được hiểu tổng quát là kết quả tương tác giữa chủ thể nhận thức
và đối tượng của hoạt động nhận thức (gọi tắt là khách thể nhận thức). Vì không phải mọi
tương tác như vậy đều dẫn đến kết quả hình thành tri thức, cho nên, cần có tiêu chuẩn, cách
thức để biến đổi chúng thành tri thức. Do đó mà phát sinh vai trò của khái niệm minh bạch.
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Edmund L. Gettier, giáo sư ở University of Massachusetts Amherst, nổi tiếng trong lĩnh vực

triết học nhận thức với bài báo năm 1963 "Is Justified True Belief Knowledge?" – “Tri thức có
phải là niềm tin đích thực xác chứng”, có giới thiệu một mô hình biến đổi tri thức thông qua
sự cộng hưởng giữa “chân lý” (truth) – “niềm tin” (belief).

Bằng cách nào để biết điều mà ta biết? Công nhận điều ta biết là tri thức? Tri thức như vậy có
mức độ khả tín (cách biện minh cho các khẳng định tri thức) như thế nào?
Bằng cách gạt bỏ hoài nghi, “minh bạch” xác chứng một chân lý và biến chân lý đó thành tri
thức. Thông qua đòi hỏi của “minh bạch”, chủ thể nhận thức tìm kiếm các phương thức
thăm dò mọi khía cạnh ẩn khuất của sự vật hiện tượng cần nhận thức. Tri thức bấy giờ là kết
quả phơi bày của những ẩn khuất. Sự phơi bày càng trọn vẹn, tri thức thu nhận càng hoàn
hảo. “Minh bạch” tìm kiếm những phương thức để phơi bày các ẩn khuất như là tri thức
tường minh.
Thế nhưng, tri thức không chỉ là những cái tường minh. Những cái tường minh thì không còn
nhiều ý vị để trăn trở, suy tư. Động lực tiếp cận tri thức không nằm ở những khía cạnh đã
được phơi bày; chủ yếu đến từ “phần ẩn khuất”. Điều này tựa như khi ta nghe một lời nói, suy
tư chỉ có mặt ở phần hàm nghĩa, ẩn tàng của phát ngôn.
Cho nên, đối với triết học nhận thức, cần trả lời, những gì ẩn khuất có phải là tri thức không?
Và Edmund L. Gettier, Frederick Irwin Dretske (Duke University), rồi đến Robert Nozick
(Harvard University) dù không trực tiếp trả lời câu hỏi vừa nêu, nhưng đã tiến một bước dài
về xây dựng công thức lô-gích cho tính khả tín của tri thức thông qua xem xét mức độ minh
bạch của trạng thái tiếp nhận tri thức (epistemic state):
Trạng thái tiếp nhận tri thức E có tính minh bạch kém đối với chủ thể nhận thức S khi
và chỉ khi S trong trạng thái E, S biết rằng mình đang trong trạng thái E.
(nói cho dễ hiểu hơn, mức độ khả tín của tri thức E là thấp khi và chỉ khi tri thức E
đúng, S biết rằng E đúng)
Trạng thái tiếp nhận tri thức E có tính minh bạch cao đối với chủ thể nhận thức S khi
và chỉ khi S trong trạng thái E, S biết rằng mình đang trong trạng thái E VÀ khi S
không ở trạng thái E, S biết mình không ở trong trạng thái E.
(Mức độ khả tín của tri thức E là cao khi và chỉ khi tri thức E đúng, S biết rằng E đúng
VÀ khi tri thức E sai, S biết rằng E sai)
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Hàm nghĩa của lô-gích nêu trên tương tự như một quan điểm về Minh Triết của phương
Đông: bậc Minh Triết thì biết mình biết cái gì và biết mình không biết cái gì.
Nhân nói về Minh Triết của phương Đông, xin dẫn thêm một minh hoạ liên quan.
Khi nghiên cứu về “Minh Triết Phương Đông”, François Jullien – giáo sư đại học Paris Diderot
University, giám đốc Viện tư tưởng hiện đại và Trung tâm Marcel Granet của trường này –
trong tác phẩm “Minh triết phương Đông và Triết học phương Tây”, có dẫn ra tình huống sau
từ Luận Ngữ:
… Khổng tử đã cẩn thận dặn các học trò của ông : “Các trò ngỡ rằng ta có
điều giấu giếm với các trò sao? Không, ta chẳng có giấu giếm điều chi hết.
Ta chẳng có làm điều chi mà không cho các trò hay. Khâu này là vậy đó” …
François Jullien muốn nói rằng, dù đã hết sức minh bạch trong việc nêu
ra đầy đủ những gì cần khuyên bảo, nhưng Khổng tử dường như cảm
nhận được rằng, “đồ đệ của ông có cảm giác không bao giờ ông nói với họ
tất cả, chỉ ra cho họ tất cả; và cái mà họ không thể biết đến tận cùng, đến
tận đáy, đối với họ cứ còn ẩn khuất.” Và khía cạnh ẩn khuất mà học trò
của Khổng Tử băn khoăn là lẽ đương nhiên, vì mọi tri thức của bậc Minh
Triết bao giờ cũng hàm chứa, ẩn dấu những giá trị tinh tế.
Song, tình huống trích dẫn còn có một ý nghĩa minh hoạ khác cho chiều kích ẩn khuất của tri
thức. Những hồ nghi của học trò Khổng Tử thật ra là kết quả từ việc không kiểm soát được
“trạng thái tiếp nhận tri thức”. Những hồ nghi đó không phải từ sự không minh bạch, không
đầy đủ của nguồn cung cấp tri thức.
Như vậy, bằng cách thúc đẩy tiến trình minh bạch, nhân loại sẽ có những con người minh
triết, cộng tồn trong một xã hội minh triết. Ngược lại, nhân loại sẽ dần thoái vào đời sống vô
minh, dốt nát.
Philip G. Armour, trong quyển “The Laws of Software Process: A New Model for the Production
and Management of Software” (Auerbach Publications © 2004), có một kiến giải thú vị về khái
niệm vô minh (unknowness, ignorance – cách diễn đạt chân phương là tình trạng ngu dốt).
Armour phân biệt năm mức độ “vô minh”:
Mức không: một cá nhân được xem là không gặp tình trạng
vô minh (Lack of ignorance) nếu cá nhân xác chứng - minh
bạch được rằng mình có những hiểu biết nhất định, cụ thể.
Mức một: vô minh tri thức (Lack of knowledge) gắn liền với
tình trạng một cá nhân không có những hiểu biết nhất định,
cụ thể.
Mức hai: vô minh nhận thức (Lack of awareness) khi một cá
nhân thiếu ý thức về tình trạng vô minh tri thức mà cá nhân
đó đang gặp phải.
Mức ba: vô minh trí tuệ (Lack of Process), cá nhân thiếu trí
tuệ để phát hiện tình trạng vô minh nhận thức mà cá nhân đó
đang gặp phải.
Mức bốn: vô minh căn bản (Meta ignorance), là tình trạng vô minh toàn diện khi mà
cá nhân không biết chút gì về năm mức vô minh.
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Ở mức vô minh càng cao, tình trạng không minh bạch nói chung càng trầm trọng. Một lần
nữa, minh bạch vừa là thước đo vừa là phương thức nền tảng để vượt thoát vô minh.

III.) Minh bạch trong sáng tạo


Vượt qua tất cả các giáo điều, khuôn mẫu trì trệ, sáng tạo xô đổ mọi giới hạn, rào cản
trên đường dẫn đến tiến bộ.



Vượt qua tất cả các hình thái tiến bộ, sự tiến bộ về vốn hiểu biết (tri thức) là tiến bộ
nền tảng của nhân loại.



Chỉ những chân lý – hiểu biết chân thật, minh bạch, mới có thể dẫn đến những tiến
bộ bền vững với thời gian.

Cho nên,


Không có sáng tạo nào mà không đóng góp vào sự tiến bộ.



Không có tiến bộ nào có ý nghĩa bằng tiến bộ về vốn tri thức.



Không có vốn tri thức nào đem lại tiến bộ bền vững bằng tri thức chân thật.

Dù là trí tuệ cổ xưa, dù là tư duy hiện đại, tất cả chỉ thật sự có giá trị, có ý nghĩa khi
không ngừng đóng góp vào tiến bộ bền vững của nhân loại bằng các hoạt động sáng
tạo, tăng trưởng tri thức chân thật. Trọng trách sáng tạo chính là lương tâm căn bản
của xã hội.
Đâu khó để nhận thấy, rẻ rúng sáng tạo thì khác gì thái độ miệt thị lương tâm; lương tâm
xuống cấp thì minh bạch cũng không thể duy trì, các giá trị xã hội sẽ nhanh chóng bị xói mòn
theo đó…!

IV.) … Thay cho lời kết
Cho đến nay, đối với khái niệm Minh Triết của phương Đông, tôi vẫn dùng định nghĩa Minh
Triết của riêng mình trong một cung cách không tách rời khỏi tính minh bạch:
Minh triết là hiểu biết chân thật. Điều chân thật sẽ đưa chúng ta đi thật xa, thật sâu …, vào tận
bên trong!
… Và tận bên trong, sâu thẳm, không có sự khác biệt, chia tách giữa Minh Triết và Sáng
Tạo.

TRÍ TUỆ MINH BẠCH CỦA NGƯỜI XƯA
“Các trò ngỡ rằng ta có điều giấu giếm với các trò sao? Không, ta chẳng có giấu giếm điều chi
hết. Ta chẳng có làm điều chi mà không cho các trò hay. Khâu này là vậy đó”
– Khổng Tử –
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Một lời giải cho bài toán bảo tồn tê giác1
Minh Khôi
Trong quan niệm theo y học cổ truyền châu Á
(Trung Quốc và Việt Nam), sừng tê giác rất hay được
sử dụng. Nhiều nơi như ở Yemen và Oman, chúng
được dùng làm đồ trang sức (cụ thể là cán dao găm,
ly uống nước…). Sừng tê giác có thành phần cấu tạo
cơ bản tương tự tóc và móng tay con người, giá trị y
học chính thống2 cũng chưa bao giờ được chứng
minh là có thể chữa bệnh. Tuy nhiên do quan niệm
cổ truyền và sự đồn thổi, sừng tê giác vô tình bị
tưởng lầm là thần dược có thể chữa bách bệnh, dẫn
đến sự săn bắn điên cuồng khiến cho các loài tê
giác rơi vào nạn tuyệt chủng. Việt Nam cũng là nước tiêu thụ lậu sừng tê giác lớn nhất thế
giới. Cả 5 loài tê giác đều không có tương lai an toàn: Tê giác trắng có lẽ là ít nguy cấp nhất,
tê giác Java hiện chỉ còn một số lượng rất nhỏ (khoảng 60 cá thể vào năm 2002) và là một
trong hai hay ba loài động vật có vú lớn đang ở tình trạng nguy cấp nhất trên thế giới.
Còn ở châu Phi, năm 1910, trong khi loài tê giác trắng quý hiếm chỉ còn khoảng 100 con ở
Nam Phi, thì loài tê giác đen cũng không khá hơn; đến năm 1995, số lượng tê giác đen cũng
chỉ còn khoảng 2410 con.
Các chiến dịch bảo vệ tê giác được khởi động từ những năm thập niên 1970, ở Nam Phi và
Namibia, một hệ thống các quy định đi kèm bảo trợ về tài chính cho các hoạt động sở hữu,
quản lý và bảo vệ loài tê giác trong khuôn khổ hoạt động du lịch và săn bắn hợp pháp đã
giúp giảm thiểu nạn săn trộm. Kết quả, số lượng tê giác dần phục hồi.
Nhưng giờ đây, một lần nữa, tê giác châu Phi phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng dù vẫn
còn đó lệnh cấm buôn bán các bộ phận cơ thể tê giác theo “Công ước thương mại quốc tế
động vật có nguy cơ tuyệt chủng” (Công ước CITES năm 1977).
Cùng với sự đi lên của nền kinh tế châu Á và tâm lý săn tìm “hàng hiếm” của giới tiêu dùng
giàu có, những kẻ đầu cơ đã tung tin về tác dụng chữa bệnh mầu nhiệm của sừng tê đối với
những bệnh ngặt nghèo chẳng hạn như ung thư… khiến tê giác bị săn lùng ráo riết. Năm
ngoái, mỗi kg sừng tê giác có giá 65.000 USD trên thị trường chợ đen. Mức giá này đáng kinh
ngạc vì vào năm 1993, một kg sừng tê khi đó chỉ có giá 4700 USD.

1

Độc giả tham khảo bài gốc “Save Rhinos by Selling their Horns”, Jennifer Abbasi, trang 22, Discover
Special Issue July/August 2013

2

Còn theo GS Đỗ Tất Lợi “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam”, NXB Y học 2004, tê giác là một vị
thuốc thường dùng trong đông y. Thuốc có tác dụng thanh huyết nhiệt, giải ôn độc, định kinh, thường
dùng trong các trường hợp sốt quá hóa điên cuồng, sốt vàng da, thổ huyết, máu cam, nhức đầu, ôn
độc… Gần đây còn dùng làm tăng nhu động ruột non, tăng hồng cầu, giảm bạch huyết cầu, chữa bệnh
viêm não. Trung y hiện nay có khuynh hướng thay sừng tê bằng sừng trâu cũng đem lại kết quả tương
tự nhưng phải dùng với liều cao hơn.
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Nhu cầu tăng cao ắt dẫn đến nguồn cung cũng phải
tăng theo quy luật cung cầu. Nạn săn trộm ở Nam
Phi đã tăng gấp đôi mỗi năm trong vòng 5 năm qua.
Tê giác thường bị giết ngay bằng súng trường. Cũng
có khi, chúng bị bắn bằng phi tiêu gây mê, bị cưa
sừng và bỏ mặc cho đến chết. Tại Nam Phi năm qua,
2012, ít nhất 668 con tê giác bị chết trong trường hợp
này. Trong năm nay, 2013, vẫn còn nhiều tê giác bị
chết một cách đau đớn vì bị cắt mất sừng. Theo ông
Bret Tolman, tổ chức bảo vệ thú vật TRAFFIC, trong
chương trình "Tấm gương thế giới" (Weltspiegel), đa số những người buôn lậu hàng này bị
bắt tại Nam Phi hay Mozambique là người Việt, ngay cả ở các phi trường Bangkok, Dubai hay
Hongkong cũng vậy. 100g sừng tê giác tại một cửa hàng tại Hà Nội trị giá khoảng 2500
Dollar.
Trong một báo cáo năm ngoái, 2012, các nhà nghiên cứu dự đoán rằng cả hai loài tê giác
đen, trắng sẽ bị tuyệt chủng trong vòng hai thập kỷ tới nếu nạn săn trộm cứ tiếp tục tăng
nhanh. Việc ngăn chặn những kẻ săn trộm cũng rất tốn kém và hết sức nguy hiểm.
Giải pháp tuyên truyền, giáo dục đã không thành công. Giống như móng tay của chúng ta,
sừng tê giác được tạo thành từ chất sừng, và các nghiên cứu của y học phương Tây đã cho
thấy sừng tê giác không có lợi ích về sức khỏe. Nhưng điều đó không thuyết phục được
những kẻ buôn bán sừng tê giác.
Trớ trêu thay, hợp pháp hóa việc mua bán trái phép sừng tê
giác lại là một giải pháp có thể giúp bảo tồn được các loài
động vật quý hiếm. Đầu năm nay, tạp chí Science đăng chia sẻ
của Duan Biggs – nhà sinh học bảo tồn của Đại học
Queensland (Australia), người ủng hộ cho dỡ bỏ lệnh cấm –
“Cấm mua bán sừng tê giác không hiệu quả vì nhu cầu về sừng
tê giác đã tồn tại từ lâu và ngày càng tăng. Việc cấm đoán một
cách duy ý chí chỉ làm hạn chế nguồn cung trong khi nhu cầu
này ngày càng tăng, từ đó đẩy giá sừng tê giác lên cao và chỉ
làm tăng lợi nhuận cho những kẻ săn trộm".
Sừng tê giác có thể được cắt hoặc cạo và chúng sẽ phát triển trở lại mà không gây hại đến
bản thân tê giác. Biggs lập luận rằng sừng cắt từ 5.000 con tê giác trắng của Nam Phi trên
vùng đất bảo tồn tư nhân, cùng với nguồn sừng bị tịch thu và những nguồn thu từ những
con tê giác chết tự nhiên, có thể đáp ứng nhu cầu hiện tại nếu được kiểm soát chặt chẽ
thông qua một tổ chức tập trung duy nhất. Mỗi chiếc sừng hợp pháp có thể mang một bộ
theo dõi và có thông tin DNA được ghi lại cho phép theo dõi lộ trình di chuyển của chúng từ
Nam Phi đến Việt Nam và Trung Quốc, nơi mà hầu hết các sừng được bán.
Việc tăng cung ứng bằng con đường thương mại hợp pháp có thể dẫn đến giảm giá sừng tê
trên thị trường, và bằng cách làm giảm động cơ tham lam của bọn săn trộm mà bảo vệ quần
thể tê giác. Biggs tin rằng kiểm soát thương mại hợp pháp sẽ bảo vệ tê giác trên nhiều
phương diện. Một phần của lợi nhuận có thể được đầu tư hiệu quả cho hoạt động chống săn
trộm, cũng như đem lại công ăn việc làm cho cư dân các khu vực xung quanh. Cuối cùng,
một quy định chặt chẽ buôn bán sừng hợp pháp có thể là giải pháp tốt nhất trong mọi giải
pháp.

13
BTSK số 3/2013

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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Happy Halo Duck
Sản phẩm được Jung Hyun Min thiết kế
nhằm hai mục đích:
-

Giúp trẻ em không còn cảm giác sợ
hãi khi truyền dịch nhờ một chú vịt
xinh xắn nằm trong túi truyền dịch

-

Ngăn máu chảy ngược vào túi khi
quên khóa van điều tiết

Hai mục đích trên nhìn dưới góc độ của các thủ thuật là thể hiện cụ thể của 11. Nguyên tắc
dự phòng.

Để đạt hai mục đích trên, túi truyền dịch cải tiến được thay đổi từ túi truyền dịch tiền thân
bằng các thủ thuật sau:
1) Nguyên tắc tự phục vụ (25): túi tự ngăn dòng máu chảy ngược mà không cần phải có
người điều khiển.
2) Nguyên tắc kết hợp (5): túi phải có thêm một yếu tố mới. Yếu tố mới đó phải có hai chức
năng (6. Nguyên tắc vạn năng): “phao” khi túi còn nước và “van” khi túi hết nước. Phao dưới
hình dạng một chú vịt nhỏ xinh xắn để các bé không phải sợ khi được truyền dịch. “Phao” sẽ
có chức năng như một chiếc van ngăn không cho máu chảy ngược vào túi.
3) Nguyên tắc tự phục vụ (25): sử dụng nguồn dự trữ có sẵn trong hệ (trọng lượng của phao)
để ngăn máu chảy ngược vào túi
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Bí quyết quản lý của Thung Lũng Silicon

1

Thùy An (Theo Trí Thức Trẻ/BusinessWeek)
Các nhà quản lý IT ở Thung lũng Silicon đang phải đối mặt với những thách thức có một
không hai, không gì khó khăn hơn là phải giúp cho công ty trở nên sáng tạo, phát triển thần
tốc, hiểu biết về kỹ thuật bậc nhất trong vùng. Rất nhiều người đã tìm ra những cách thức
mới mẻ để cổ vũ nhân viên và giúp tổ chức của mình trở nên linh động. Nhiều cách có vẻ
mạo hiểm nhưng không một nhà quản lý nào có thể phủ nhận tác dụng của nó.

Dưới đây là ba lý thuyết quản lý quan trọng tại Thung Lũng Silicon.
Xử lý một quyết định chuyên môn giống như quyết định kinh doanh cấp bách
Tại Thung lũng Silicon, sự chậm trễ được ví như một tội ác. Các quyết định chuyên môn có
tác dụng hỗ trợ cho các sản phẩm mau lẹ, các chu kỳ đổi mới và những thay đổi cốt lõi trong
nhiều lĩnh vực (như di động, điện toán đám mây (Cloud), và dữ liệu lớn (big data)).
Các CIO của Silicon Valley không dành quá nhiều thời gian để chỉ đạo và đánh giá, họ ra
quyết định rất nhanh mà hiếm nơi đâu làm vậy. “Khi bắt đầu một dự án chúng tôi luôn phán
1

http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/quyt-qun-ca-thung-lng-silicon.html
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đoán vấn đề nghiêm túc”, Tom Gill, CIO Plantronics cho biết, “Chúng tôi ra quyết định và bắt
tay làm”.
Các quyết định ít khi được đưa ra dựa theo lợi nhuận đầu tư truyền thống. Để vượt mặt các
đối thủ, CIO không được phép thực hiện những quy trình phê duyệt chậm chạp như ta
thường thấy trong những ngành công nghiệp kém năng động khác.
Dĩ nhiên, việc phê duyệt ít nghiêm ngặt cũng chứa nhiều rủi ro. Vì vậy họ sẽ tăng tốc cho chu
kỳ quản lý để nếu có trục trặc thì thiệt hại cũng sẽ bị giới hạn và tình thế được xoay chuyển
nhanh chóng. Để luôn trong trạng thái năng động, các công ty như NetApp thường lên sơ đồ
năng lực hàng năm, quản lý quỹ và các dự án theo quý chứ không theo năm.
Càng nhiều người tham gia, đổi mới càng nhanh
Tại eBay có một ngày trong tháng không cho phép họp hành. Vào ngày đó, “tất cả mọi người
chỉ được phép suy nghĩ”, Scott Seese, CIO eBay cho biết “Tôi khuyến khích họ dùng thử dịch vụ
của công ty lẫn đối thủ và cùng nghe điện thoại với các đại lý dịch vụ khách hàng của công ty”.
Sau khi các nhân viên tiến hành bàn luận về các nhược điểm hiện có, nhà phát triển tổ chức
một buổi hackathon kéo dài 30 tiếng để tìm ra giải pháp. Ba hoặc bốn giải pháp tốt nhất sẽ
được thử nghiệm và tiến hành. Kết quả được chứng thực qua việc tận dụng ưu thế đám đông
nhân viên (crowdsourcing).
Cách thức “số đông cùng tham gia” này là một sản phẩm của văn hóa mở trong Thung lũng
Silicon với tiêu chí: “Chia sẻ thông tin, đánh bại bí mật; kinh nghiệm thực tế dưới đưa lên chiến
thắng kế hoạch trên đổ xuống; thất bại là một sự lựa chọn (miễn là học hỏi được điều gì đó và
nhanh chóng phục hồi từ thất bại)”.
Việc các công ty tại đây sử dụng rộng rãi công nghệ mã nguồn mở là một điều tương tự. Để
phát triển nhanh chóng và chất lượng, các nhà phát triển chú trọng phần mềm xây dựng bởi
một nhóm cộng đồng hơn là bởi một công ty đơn lẻ. Các CIO hiểu rằng họ chỉ nên chấp
nhận rủi ro ở mức vừa phải. Do đó các công ty như Google, Facebook… chú trọng quản lý rủi
ro công nghệ bằng những công cụ và kỹ thuật thử nghiệm phần mềm rất hiệu quả.
Phát triển nhân viên dù đồng nghĩa với việc họ sẽ ra đi
Các CIO của Thung lũng Silicon dành rất nhiều tâm trí để biến công ty mình thành một nơi
hấp dẫn để làm việc mà ai cũng mong muốn được đặt chân tới. Nhưng họ biết cũng rất khó
để níu giữ những nhân viên nhiều tham vọng khi có những cơ hội tốt hơn xuất hiện. Hiệu
quả của việc này không cao vì số lượng cơ hội tại đây chưa chắc đã nhiều. Nhiều CIO đã xử lý
bằng cách chuyển nhóm IT của công ty sang địa phương khác hoặc thậm chí ra nước ngoài.
Một vài CIO khác lại chọn cách khai thác tối đa những tài năng mình đang nắm giữ. Họ đã
chuẩn bị những nhân viên khá nhất của mình cho các vị trí lãnh đạo tương lai, mặc dù biết rõ
rằng những người này có thể áp dụng những gì đã được học vào nơi khác. “Chúng tôi muốn
họ trưởng thành, học hỏi và có tầm ảnh hưởng, nên chúng tôi ủy quyền cho họ”, David Henke,
phó chủ tịch cấp cao tại LinkedIn cho biết. Công ty của ông luôn có những chương trình lãnh
đạo và dìu dắt cho nhân viên.
Bỏ qua phân tích tỉ lệ hoàn vốn đầu tư, sử dụng các quyết định chuyên môn số đông, đào tạo
nhân viên tài giỏi là những điều khá độc đáo. Mặc dù chưa thực sự phù hợp với mọi vị trí,
mọi công ty, nhưng đây là những gợi ý thú vị cho các công ty IT nhằm trở nên nhạy bén,
sáng tạo và quản lý nhân lực tốt hơn.
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NHÌN TỪ DƯỚI LÊN

Dương Ngọc Anh

Tôi và anh bạn ngồi nhắc lại chuyện xưa. Hồi đó, chỉ bức
tranh (như ở hình 3) mà có người bảo mặt trên của cầu
thang sơn đen, người thì cho rằng mặt dưới sơn đen.
Bỗng một chị bạn ngồi bên tủm tỉm:
-

Các anh cứ nhìn từ dưới lên là thấy hết

Chúng tôi sửng sốt nhìn nhau, cố gắng định thần nhìn lại
thì thấy quả cầu thang được sơn đen ở mặt dưới.
Mà quả rất khó, khi có thói quen nhìn cầu thang từ trên
xuống, nay lại đổi, nhìn cho được cái mặt dưới của nó từ
dưới lên. Quả là một kì công khi đổi cho được góc nhìn!
Nay có khi cố gắng cũng nhìn không được vì đó là một
thí nghiệm khó và nổi tiếng về Vật lý

Hình 3

Chị bạn đó đã qua đời!
Tôi: Ngày xưa, phụ nữ chân chưa dài (vì đi bộ nhiều), chưa mặc váy (vì chưa “hội nhập” và còn
phải chuẩn bị nhảy hầm tròn để tránh máy bay) mà sao họ thông minh thế?
Anh bạn tôi: Căn bản là cái óc của họ dài

CHÍN ĐIỂM TRÊN HÌNH VUÔNG
Dương Ngọc Anh
Có một bài đố rất phổ biến, mọi trẻ con ít ai làm được mà nếu có làm được thì cũng chỉ được
một lời khen hay được thưởng vài cây kẹo
“Cho 9 điểm A, B, C, D, Đ, E, G, H, I được xếp cách đều trên 4 cạnh của
một hình vuông như ở (h.4). Làm thế nào nối chúng bằng 4 đoạn
thẳng liền nét?”
Mọi người đều thất bại, trừ chỉ một người biết thoát ra khỏi hình
vuông như ta thấy ở hình 4. Một thắng lợi đáng thưởng đúng một cái
kẹo!
Tuy nhiên, tôi đánh giá rất cao vì người làm đã biết thoát ra khỏi hình
vuông

Hình 4

1. Sáng tạo là biết thoát ra lẽ thường một cách hợp lý. Người
sáng tạo là người bao giờ cũng chực làm khác lẽ thường một cách thông minh và
dám chịu cô đơn
2. Sáng tạo không phải chỉ là những cái gì xa lạ, to lớn, hiếm hoi. Nó nhan nhản quanh
ta trong cuộc sống hàng ngày như hơi thở.
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CÁI CẦU THANG
Dương Ngọc Anh
Đã lâu rồi mà câu chuyện cái cầu thang bữa trước (hình 3) cứ ám ảnh tôi hoài. Chính tôi nhiều
lúc không làm sao nhìn từ dưới lên để thấy mặt dưới của nó bị sơn đen. Thảng hoặc chính
tôi, nhiều khi đang nhìn thấy mặt dưới của nó rồi lại chợt hoa mắt, thấy mặt trên lù lù của nó
không cưỡng được!
Tôi nghĩ mãi vì sao, rồi tạm đến kết luận: có lẽ vì chúng ta rất thường đi lên cầu thang, ít có
cơ hội ở dưới gầm cầu thang mà nhìn lên. Muốn đổi một góc nhìn thật khó quá! Bạn cứ thử
xem. Cái trí của chúng ta bảo: hãy nhìn từ dưới lên mà cái thói quen cứ thầm lặng bắt chúng
ta nhìn từ trên xuống
Muốn quen, tôi cho “quen” luôn: mỗi lần cứ như thế, tôi không đặt vấn đề nhìn cầu thang từ
dưới nữa mà tôi tưởng tượng đi phố, đang nhìn lên mặt tiền của một ngôi nhà trước có ban
công ABCD (mặt dưới) nhìn xuống đất dãy cửa AEGB nhìn về phía trái của tôi, chứ không phải
đang đi lên lầu và thấy ABCD là mặt thềm hướng lên và bậc cấp thẳng đứng AEGB nhìn ra
sau lưng tôi. Ấy thế mà có khi vẫn khó.
1. Đổi góc nhìn quả thật khó
2. Những ai cả đời chỉ quen nhìn xuống, hãy cố một lần nhìn lên để thấy mặt đen ở dưới
của mình!

BÓNG CÂY
Dương Ngọc Anh
Trưa hè nóng nực, không ngủ được, chợt nhìn bóng cau ngoài
vườn, sắc nét như mặt trời đang làm một ánh xạ vuông góc. Bóng
đã tròn. Nhưng ở nơi xa kia, ở một xứ sở nào xa lạ trên mặt đất,
bóng lại đổ dài. Nguyên do chỉ có thể là do quả đất có hình cầu
Tôi mô hình hóa hiện tượng để tiện bề tính toán (hình 5). Biết được
AB và B=0 nhờ sách địa lý và/hoặc qua sự giúp đỡ của địa phương
B, ta có:
=
1. Đây là một bài toán cổ, giải được nhờ một sáng kiến đơn
giản. Còn rất nhiều thủ thuật có tính sáng kiến bậc zero
aA: cây cau tại A
chúng ta có thể gặp rất nhiều trong sách
bB: một cây tại B
2. Và cũng nhờ “sáng kiến đơn giản” là chấp nhận kết quả thí
nghiệm của Michelson-Morlay mà Einstein đã xây dựng sự
R: bán kính quả đất
nghiệp lẫy lừng là Thuyết tương đối
Hình 5
3. Từ trước đến nay, chúng ta luôn luôn ở thế bị động chờ đợi
một bài toán có sẵn rồi dùng sáng kiến để giải. Ở đây là trường hợp dùng sáng kiến
để chủ động đặt ra bài toán để giải
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Những toilet không cửa hay là
tại sao phải biết thiết kế1
Dương Ngọc Thái
Tôi rất thích đoạn phim2 được trích từ bộ phim Aviator kể về
tỉ phú Howard Hughes – một người bị hội chứng sợ dơ (đây
là một hội chứng xáo trộn tâm lý có thật, trong chuyên môn
được gọi là hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế Obsessive-Compulsive Disorder, OCD). Trong một lần vào
nhà vệ sinh, sau khi đã rửa tay thật kỹ, chà xát đến mức chảy
máu tay, Howard Hughes định bước ra thì không biết cách
nào để mở cửa nhà vệ sinh với bàn tay “cực sạch” của mình
vì sợ chạm vào tay nắm cửa “bẩn” của nhà vệ sinh. Anh ta
quyết định đứng chờ cho đến khi có người vào (mở cửa
giùm) chứ không tự “giải thoát”. Có lẽ là do tôi đồng cảm với nhân vật. Không hẳn là tôi bị
hội chứng sợ dơ, nhưng tôi rất ngán các nhà vệ sinh có cửa nắm thế này và hơn một lần tôi
cũng đứng chờ có người mở cửa vào để đi ra mà không phải chạm tay.
Tôi bắt đầu chú ý đến thiết kế của các toilet công cộng từ cách đây vài năm. Tôi thấy thiết kế
toilet không phải chuyện đơn giản. Có rất nhiều vấn đề, đôi khi rất nhỏ thôi, mà nếu làm
không tốt sẽ có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người.
Một toilet thiết kế tốt phải touch-free, nghĩa là người ta đi ra, đi vào, ngồi xuống, xả hàng,
đứng lên, rửa tay, lau tay v.v. tất tần tật đều không phải chạm vào bất kỳ vật gì cả. Nếu phải
chạm thì việc chạm đó phải diễn ra trước khi người ta rửa tay hoặc là phải cung cấp giấy lót
tay khi chạm vào đâu đó.
Quan trọng nhất là cửa ra vào. Cách thiết kế tốt nhất là không cửa. Đây cũng là cách thiết kế
thường thấy của toilet ở các sân bay. Nếu lỡ chẳng may đã làm cửa (do không đủ không
gian), thì phải nghĩ đến chuyện làm sao người ta có thể mở cửa mà không bị dơ tay. Có nhiều
cách để làm, mỗi cách có ưu khuyết riêng.

1
2

http://www.procul.org/blog/2013/03/15/thiet-ke/
Trong nguyên bản chỉ là: “Tôi rất thích đoạn phim này” và kèm theo clip video trực tuyến
20
BTSK số 3/2013

Ví dụ như thiết kế để cửa có thể được mở bằng cách đẩy ra. Lúc này người ta có thể dùng vai
hoặc chân để mở cửa. Mở cửa ra ngoài hay vô trong cũng là một câu hỏi thú vị của thiết kế
các toilet công cộng.
Một cách làm đơn giản hơn là đặt giấy lót tay ở cạnh cửa ra vào, để khách có thể dùng khi
mở cửa. Lúc này phải chú ý đặt một thùng rác ngay cạnh đó, không thôi sẽ gây trở ngại cho
khách không biết vứt giấy ở đâu.
Còn nhiều vấn đề nữa, nhưng tôi nghĩ bạn đã hiểu tại sao tôi nói thiết kế toilet không phải
chuyện đơn giản. Không chỉ riêng toilet, mà bất kỳ vật dụng hàng ngày nào cũng đòi hỏi một
sự tỉ mỉ, tinh tế và sáng tạo trong thiết kế, nếu muốn vừa đáp ứng yêu cầu của người sử dụng
vừa bảo vệ được sức khỏe của họ.
Một thiết kế tốt phải bám sát thực tế. Trước khi phát hành sản phẩm, người ta thường mời
các nhiều nhóm khách hàng khác nhau đến sử dụng thử sản phẩm, quay phim lại rồi từ đó
phân tích và điều chỉnh sản phẩm cho đơn giản hay an toàn hơn. Khi thiết kế không tính đến
sản phẩm được sử dụng ra sao trong thực tế thì sản phẩm sẽ bị dùng sai, gây ra những trở
ngại, đôi khi nguy hiểm đến sức khỏe của nhiều người.
Ví dụ như chiếc pô xe máy. Tôi thấy đây là một thiết kế cực tồi và hậu quả là tôi chưa từng
gặp ai ở Việt Nam mà không bị phỏng pô xe một lần trong đời. Tôi không hiểu sao sau bao
nhiêu đó năm và bao nhiêu vụ tai nạn như vậy, mà những công ty sản xuất xe máy vẫn không
giải quyết vấn đề này. Thậm chí nhiều công ty còn làm cho nó trầm trọng hơn, khi thiết kế
phần đuôi xe cao hơn phần đầu (vì lý do thẩm mỹ), khiến cho những người ngồi sau xe, do
phải với chân xuống đất, càng dễ chạm vào pô khi xuống xe.
Ngược lại thiết kế tốt sẽ giúp sản phẩm đơn giản, dễ sử dụng, khó sử dụng sai và không gây
nguy hiểm cho người dùng. Có rất nhiều vật dụng không cần ai chỉ, không cần phải xem
hướng dẫn sử dụng nhưng chúng ta vẫn có thể sử dụng thành thạo ngay từ lần đầu tiên, ví
dụ như chiếc điện thoại để bàn. Điều mà ít ai biết là để thiết kế ra được một sản phẩm như
thế, người ta đã phải nghiên cứu và thử nghiệm rất lâu.
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Hồi TetCon 2013 có bạn sinh viên hỏi tôi là ngoài rèn luyện các kỹ năng liên quan mật thiết
đến ngành an toàn thông tin như lập trình, hệ điều hành, mạng, v.v. thì còn cần phải biết
thêm gì nữa không. Tôi có nói là nên đọc thêm về thiết kế. Lý do thì đã nói nãy giờ: thiết kế
có ảnh hưởng trực tiếp đến usability (dịch là tính khả dụng?) của sản phẩm. Một đồng
nghiệp của tôi từng nói rằng chỉ có thằng điên mới không quan tâm đến usability khi làm an
toàn thông tin.
Thông thường thì sản phẩm càng có nhiều tính năng an toàn, càng có nhiều lớp bảo vệ thì
usability càng kém đi. Ví dụ như nhà có nhiều cửa thì sẽ càng an toàn, nhưng mỗi khi ra vào
lại phải mở khoá cửa nhiều lần, rất bất tiện. Nhiệm vụ của người kỹ sư là phải làm sao cân
bằng được giữa security và usability. Đó chính là thiết kế.
Một thiết kế tồi sẽ khiến cho người dùng khó chịu và tìm cách luồn lách để làm được việc họ
muốn làm mà không phải đi xuyên qua các bước kiểm tra an toàn, bất kể nguy hiểm thế nào.
Lúc này các tính năng an toàn đã bị vô hiệu hóa bởi chính đối tượng mà chúng cần phải bảo
vệ. Đây là một thất bại của người kỹ sư.
Thiết kế tồi còn khiến cho người dùng dễ mắc sai lầm. Ai sử dụng Microsoft Windows hay
bất kỳ hệ điều hành nào khác chắc hẳn đều đã gặp các thông báo cài đặt bản vá hay nâng
cấp mới. Đây là một thiết kế rất dở, bởi lẽ nó yêu cầu người dùng đưa ra một quyết định rất
quan trọng, nhưng quên mất rằng phần lớn chúng ta không thể phân biệt được đâu là một
thông báo của hệ điều hành, đâu là thông báo giả danh của bọn lừa đảo. Tôi nghĩ Chrome
làm rất tốt ở chỗ này, khi họ âm thầm cập nhật và người dùng chỉ cần nhấn một nút hoặc tắt
trình duyệt mở lại là có ngay bản mới nhất.
✼✼✼
Đọc cái gì bây giờ để hiểu thêm về thiết kế?
Bài báo kinh điển Why Johnny Can’t Encrypt của Whitten và Tygar chỉ ra rằng những tính
năng an toàn phải được thiết kế đặc biệt hơn các tính năng khác nếu không, người sử dụng
sẽ không hiểu hoặc không biết cách sử dụng chúng. Sau bài báo này của Whitten và Tygar,
đã có rất rất nhiều nghiên cứu khác tập trung vào đề tài usable security. Những ai quan tâm
có thể xem thêm cuốn Security Engineering của Peter Gutmann.
Một cuốn sách rất tốt về thiết kế nên đọc là The Design of Everyday Things. Đọc nó rồi bạn sẽ
không còn bao giờ đi tè trong bình yên được nữa. Về thiết kế phần mềm và thiết kế web, thì
nên tìm đọc những cuốn kinh điển như Don’t Make Me Think, Designing The Obvious, hoặc
các bài viết về thiết kế của Joel Spolsky và sách của Jakob Nielsen.

Về tác giả Dương Ngọc Thái:
Tác giả Dương Ngọc Thái hiện là kỹ sư an toàn thông tin tại Google. Trước khi làm việc cho
Google, anh giữ chức giám đốc an toàn thông tin tại ngân hàng Đông Á.

22
BTSK số 3/2013

