
Đầu năm học, tốn cả đống tiền 
mua giáo trình, tài liệu - ai chẳng 
xót chứ! Cơ mà không có không 
được. Thư viện thì nhiều sách, 
có khi  tìm cả buổi không ra tài 
liệu ưng ý. Tài liệu số - các bạn 
đã nghĩ đến giải pháp này chưa 
nhỉ?

1 Giải pháp “3 in 1”
3 in 1, cực đa năng nhé. những tài liệu khai thác trên mạng này đầu tiên sẽ là giải pháp cho việc tiết kiệm không gian và giấy mực, tất nhiên là cũng tiết kiệm túi tiền của bạn hơn rồi. Thay vì tốn một đống “xiền” mua tài liệu chữ, về xếp chật cả giá sách, bạn chỉ  tốn một khoảng không gian nho nhỏ trong ổ cứng. Khi cần có thể tìm lại dễ dàng nếu bạn sắp xếp các thư mục gọn gàng. Không thì chỉ đơn giản là bật công cụ tìm kiếm lên thôi. Việc chọn lọc và chỉnh sửa, bổ sung cũng rất tiện lợi nữa. Thay vì bôi lem nhem lên giấy, bạn có thể cắt những phần mình cần lưu riêng vào một tệp tin, dễ dàng bổ sung thêm vài comment (một chức năng sẵn có của microsoft word). Thêm một lợi ích nữa của loại tài liệu này là tiết kiệm thời gian. Một vài từ khóa cần thiết, bạn sẽ tìm ra thông tin mình cần. 3 in 1, thật hữu dụng bạn nhỉ?

2 TìM KiếM hiệu quả Thế nào?
Ai cũng nói được là internet là kho kiến thức vô hạn, nhưng trên thực tế, số lượng các bạn sinh viên biết tận dụng triệt để nguồn tài nguyên này không nhiều. Một nguyên nhân chủ yếu là thiếu kĩ năng tìm kiếm. Tham khảo một số gợi ý này nhé. 

Mong rằng bạn sẽ thấy dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm tài liệu qua mạng.
Tìm thông tin:

- Đầu tiên, bạn nên chú ý thu hẹp chủ đề, chọn những từ quan trọng, những mục quan trọng.  Kết hợp các từ khóa, bao gồm cả chuỗi Boolean tức là các từ: and (và), or (hoặc). not (không) cùng với vị trí mà các từ khóa sẽ được tìm thấy. (ví dụ ở tiêu đề, nội dung…)

- Xem xét kết quả tìm kiếm: Thông thường công cụ search sẽ đưa ra cho các bạn rất nhiều kết quả. nên vào các trang web uy tín, hoặc những trang chuyên về vấn đề đang tìm kiếm. nếu vẫn chưa thực sự hiệu quả, bạn nên thay đổi từ khóa để tìm ra kết quả phù hợp hơn. Bạn cũng có thể vào những forum uy tín để hỏi han mọi người hoặc tìm xem cách mọi người đánh giá về vấn đề mình đang tìm như thế nào.
- Thêm một vấn đề mà nhiều bạn chưa lưu ý lắm: ghi nhớ quá trình tìm kiếm. Liệt kê những trang bạn đã xem qua, thời gian xem, đánh giá tổng quan site và lưu riêng vào một file. Sẽ rất hữu ích cho việc tìm kiếm tài liệu những lần khác đấy.

Tìm sách đã biết tên sách:
- Tìm với từ khoá là “tên sách”  download [định dạng file]. Ví dụ: “7 loại hình thông minh” pdf

- Sử dụng từ khoá là tên sách và nơi xuất hiện là trong tên trang. 
Ví dụ gõ vào ô tìm kiếm intitle: login sẽ tìm các trang có từ login trong tiêu đề.
-  Tên sách + “rapid share”

>> MAi DươnG
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“Một cuốn sách sẽ giúp bạn 

khám phá và phát huy tối đa 

sức mạnh trí tuệ tiềm ẩn trong 

con người mình” - đây chính 

nhận xét của giáo sư howard 

Gardner về cuốn sách được 

giới thiệu trong tiểu mục “Sách 

hay” tháng này: “Bảy  loại 

hình thông minh” của tác giả 

Thomas Armstrong. 

Dù kết quả bài trắc nghiệm iq 

của bạn chẳng khả quan chút 

nào, thì bạn vẫn có những lý 

do để tin rằng mình rất thông 

minh. Lý do đầu tiên được đưa 

ra nhờ lý thuyết “trí thông minh 

đa dạng”. Trắc nghiệm iq chỉ 

đưa đến kết quả của trí thông 

minh theo suy luận và ngôn ngữ 

thôi. Trong khi còn nhiều kiểu 

thông minh khác như trí thông 

minh không gian này, trí thông 

minh âm nhạc này, trí thông 

minh vận động nữa... Bạn có 

thể sẽ thuộc một trong những 

loại hình thông minh còn lại 

đấy. Lý do thứ hai là bạn chưa 

khám phá và phát triển được trí 

thông minh vẫn đang còn tiềm 

ẩn ấy của mình. 

Cả hai vấn đề này đều được 

giáo sư Thomas Armstrong lý 

giải một cách rất dễ hiểu trong 

cuốn “Bảy loại hình thông 

minh”. nhờ vậy, bạn sẽ khám 

phá ra bản thân mình, phát 

hiện những khả năng tiềm ẩn 

của chính mình và cả của người 

thân, bạn bè xung quanh nữa. 

“Mỗi người trong chúng ta sở 

hữu những loại thông minh 

tiềm ẩn đang nằm ngủ im lìm 

tựa như hạt mầm ngủ đông, 

chờ mùa xuân để nảy lộc”. 

Thêm vào đó, bạn sẽ tìm thấy 

những bài trắc nghiệm, những 

dấu hiệu nhận dạng khả năng 

của mình và thật nhiều ý tưởng 

giúp đánh thức, cải thiện những 

khả năng thiên bẩm này. Các 

dấu hiệu liên quan đến những 

sở thích từ hồi nhỏ chẳng hạn, 

sẽ giúp bạn nhận ra những tiềm 

năng của chính mình bị mờ 

nhạt đi do những yếu tố ngoại 

cảnh tác động. Đừng lo nếu 

bạn không thật thông minh về 

suy luận và ngôn ngữ. Đúng là 

sẽ không có lợi lắm cho việc học 

ở trường lớp. nhưng mỗi người 

là tổng hòa của các trí thông 

minh, có điều mỗi người sẽ trội 

hơn người kia ở một phần nào 

đó. Và hoàn toàn có cách khắc 

phục để “thông minh hơn” với 

tất cả các loại hình thông minh 

đấy.

Mong muốn của Thomas là tạo 

nên cầu nối để mở rộng nhận 

thức của chúng ta về những thứ 

chúng ta có thể trở thành. hoàn 

toàn không phải là thu hẹp 

nhận thức lại thành “chúng ta 

giỏi ở lĩnh vực nào” hay “xã hội 

sẽ cần chúng ta giỏi ở lĩnh vực 

nào” để phát triển theo hướng 

ấy. hiểu được điều này, bạn sẽ 

không bị nhìn nhận sai lệch về 

“thuyết thông minh đa dạng”. 

Đây cũng chính là tính nhân văn 

của cuốn sách, được rất nhiều 

học giả đánh giá cao.

Cùng tìm hiểu “7 loại hình 

thông minh” và mong rằng mỗi 

người chúng mình sẽ biết cách 

phát triển khả năng của mình 

theo hướng tích cực, bạn nhé.

>> nhậT quỳnh

Thông minh theo 

cách riêng của bạn
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NhữNg
Tháng ngày

mãi nhớ
(Nhật ký của sinh viên năm 2 sắp đi du 

học)

ngày…tháng…năm…
Vậy là thủ tục sắp hoàn tất cả rồi. Cũng chỉ 
cần sắp xếp một vài việc nữa. Sao càng gần 

đến ngày “lên đường” mình lại cảm thấy 
lo lắng đến thế nhỉ. Mình thực sự muốn đi 

du học và mình đã thành công khi đạt được 
mong muốn đó còn gì? Và cũng vẫn chưa 

giảm chút quyết tâm nào mà. Sao thế nhỉ? 
Mạnh mẽ lên nào Gió. Không có gì phải lo cả, 

không có gì phải lo cả đâu.

ngày…tháng…năm…
nhiều người hỏi sao sắp đi rồi mình còn đi 

học chăm chỉ đều đặn thế làm gì. nghe câu 
này thực sự chỉ muốn khóc. Bây giờ mỗi ngày 

ở Việt nam với mình đều rất quý giá. Mình 
muốn ngày ngày được nhìn thấy bạn bè mình. 

Cười đùa, nói chuyện thêm với mọi người. 
Có còn nhiều thời gian nữa đâu. Bây giờ mới 
thấm thía câu nói của thằng bạn thân trước 

khi sang nhật: “Dù là đi được thì rất tuyệt vời, 
nhưng phải xa nơi này, tớ vẫn sẽ nhớ nó lắm”. 
Đúng là sẽ thật nhớ. Thì mình đây này, bây giờ 

đi học thật chăm chỉ, và ngày nào cũng đến 
sớm để leo lên chỗ yêu thích ở tầng thượng, 

chỉ để ngồi đấy nghĩ ngợi vẩn vơ trước khi vào 

lớp. Sẽ rất là nhớ cảm giác bình yên, khi ở trên 
thật cao và nhiều gió ngắm nhìn mọi thứ xung 

quanh mình. Tất cả giờ đây thân thương biết 
bao. Vậy mà ngày trước, mình lại không biết 
trân trọng những khoảnh khắc này. Tại sao 

thường với những cái mình sắp mất, người ta 
mới nhận ra giá trị của nó? 

ngày…tháng…năm…
hôm nay có một chuyện khiến mình vui và 

xúc động vô cùng. h tặng mình một tấm 
thiệp tự làm. Chỉ là một câu động viên thôi: 
”Cứ bay đi nhé cơn gió can đảm của tớ. Và 

bất cứ lúc nào mệt mỏi thì hãy nhớ rằng bạn 
bè luôn bên cạnh ấy”. hôm qua ngồi sắp xếp 

đồ đạc với mẹ và chị gái. Chị tự nhiên ôm 
mình thật chặt và nói sẽ rất nhớ mình. Lâu rồi 
không khóc trước mặt mọi người, vậy mà lúc 
ấy mình đã oà ra khóc, làm mẹ và chị phải dỗ 
dành mãi. hik, mình trẻ con quá. Mọi người 
đều động viên mình thật nhiều. những ngày 

này, mình cảm nhận được sâu sắc hơn tình 
cảm của gia đình và bạn bè dành cho mình.

phải rồi, mọi người yêu thương mình thật 
nhiều cơ mà. Mình đâu có đơn độc nhỉ. Cơn 

gió bé nhỏ, can đảm lên chứ. Mình có thật 
nhiều lý do để can đảm mà. Bắt đầu một cuộc 
sống mới ở một nơi cách nước mình cả nghìn 

cây số. Mình biết sẽ không dễ dàng. nhưng 
đó là lựa chọn của mình và mình không hối 
hận. Mong một ngày trở về - Ra đi và trở về 

với hành trang đầy ắp. 

>> WinDy 
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Một không gian cũng vẫn thật riêng tư, nơi mỗi 
“couple” có một “ngôi nhà tình yêu” của chính 
họ. Đây chính là phác thảo không gian yêu mơ ước 
của nhiều cặp đôi. Và cũng chính là mô tả địa chỉ 
mà Blog SV muốn giới thiệu với các bạn trong số 
này - “Mạng xã hội dành cho tình yêu: www.aye.
com.vn”. Địa chỉ này thật dễ nhớ bạn nhỉ, chẳng 
có số nhà, tên đường, rẽ trái rẽ phải loằng ngoằng 
gì cả. nếu nhận ra aye là viết tắt của cụm từ: Anh 
yêu Em, bạn sẽ không ngạc nhiên khi nghe nhiều 
người nói rằng: “ngay lần đầu biết đến AyE đã cảm 
thấy có một cái gì đấy rất gần gũi, thân thuộc.” Tớ 
chắc rằng sẽ có bạn tò mò thắc mắc: “Tại sao lại là 
anh yêu em? Sao không phải là em yêu anh, hay là 
i love u đi cho đỡ phải phân biệt?” uh nhỉ, tại sao 
vậy? Có một điều chắc chắn rằng “anh yêu em” là 
một cụm từ rất thân thuộc với người Việt mình. Gần 
như chỉ cần nhìn thấy cụm từ này, chúng mình đã 
có thể “cảm thấy” tình yêu rồi. Và anh yêu em cũng 
là một trong những câu đầu tiên chúng mình thường 

hướng dẫn cho các bạn nước ngoài học tiếng Việt. 
Bởi vậy, tên website là aye.com.vn cũng là để khẳng 
định không gian yêu này được xây dựng dành riêng 
cho cộng đồng những người yêu nhau nước mình 
đấy bạn ạ. 

Cả một thế giới tình yêu hiện ra trước mắt bạn sau 
một vài click chuột đơn giản. Ở AyE, bạn có thể bổ 
sung thêm thật nhiều kiến thức về tình yêu được trình 
bày, sắp xếp một cách rất thân thiện, dễ sử dụng 
trong chuyên mục Aha! Love. Tìm hiểu những lý 
giải khoa học về tình yêu với tiểu mục “Khám phá”; 
những bí quyết làm mới tình yêu hay thiết lập chiến 
dịch trái tim… với tiểu mục “Cẩm nang”; những tin 
tức cập nhật về tình yêu bốn phương qua tiểu mục 
“Love Daily”. Và cả tiểu mục “Bói vui” với những bài 
trắc nghiệm đa dạng. Thật nhiều thông tin tình yêu 
mà bạn sẽ phải “à, ồ, ra thế…” Dù chưa từng trải 
qua tình yêu, hay đang hạnh phúc trong tình yêu - 
chúng mình đều mong muốn update thêm những 
info rất hữu dụng ấy bạn nhỉ?

Không đơn thuần chỉ là một trang thông tin 
tình yêu, bạn còn có thể tìm thấy ở AyE một 
không gian yêu sôi động, nơi cộng đồng những 
người quan tâm đến tình yêu tụ hội và chia sẻ. 

Tính tương tác này có thể thấy ở khắp nơi trong 
website - đó là lý do AyE được gọi là một mạng 
xã hội. Có hẳn một chuyên mục “Kết nối” dành 
cho tính chất tương tác này nhé. Bạn được lắng 
nghe những tâm sự tình yêu rất thật của người 
trong cuộc, chia sẻ kinh nghiệm và cùng giúp 
đỡ nhau giải quyết những vướng mắc trong 
chuyện tình cảm. Mỗi thành viên cũng có thể 
tham gia bình luận cũng như gửi đăng các bài 
viết lên website.

Thêm một điều đặc biệt nữa ở AyE là  “My 
heart” - phần được xem là “ngôi nhà tình yêu” 
riêng của mỗi thành viên. Đây là trang quản lý 
riêng của các members - bao nhiêu “tài sản” 
ở AyE của các bạn đều được tập trung trong 
trang quản lý riêng này. Cách sử dụng của “my 
heart” cũng tương tự như các loại blog khác, 
vậy nên không khó để tụi mình quen với các 
thao tác trong trang quản lý này đâu. Sự khác 

biệt là việc bạn có thể ghép cặp 
với một thành viên khác để tạo 
thành “blog couple” - một căn 
phòng chung của hai người trong 
cộng đồng yêu. Khi đã ghép cặp 
thành công, sẽ rất đơn giản để 
chuyển trạng thái “my heart” 
từ blog riêng mình thành “blog 

couple”, tha hồ đi “comment” cho bạn bè nhé. 
Vậy là kiểu “tuy hai mà một, tuy một mà hai” 
đấy các bạn. 

hiện tại aye.com.vn đã ra mắt phiên bản đầu 
tiên và đang hoàn thiện phiên bản nâng cấp 
tiếp theo. Một điều rất đáng yêu là các bạn phát 
triển mạng xã hội tình yêu này cũng rất trẻ, chỉ 
tầm tuổi tụi mình thôi - những người bạn cùng 
đang sống, đang yêu và thật hiểu những mong 
muốn của chính thế hệ mình. “Cùng nỗ lực để 
xây dựng AyE trở thành một thương hiệu dành 
riêng cho tình yêu, xây dựng aye.com.vn trở 
thành mạng xã hội tình yêu Việt nam lớn nhất” 
-  đây chính là slogan mà cả nhóm AyE Group 
luôn động viên nhau hướng tới. 

Tham gia vào cộng đồng AyE, với những trải 
nghiệm thú vị và cùng người yêu, bạn bè mình 
xây dựng không gian tình yêu thực sự cho chính 
người Việt mình. nào, một không gian dành 
riêng cho bạn đấy - những người trẻ với trái tim 
đầy ắp yêu thương ah. 

>> nhậT quỳnh

Không gian Tình yêu 

của giới trẻ
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