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Có thể bạn không quan tâm tới nước Mỹ, có thể có người xem nước Mỹ như kẻ thù
nhưng có một thực tế không thể phủ nhận là nước Mỹ, người Mỹ vẫn chi phối rất
nhiều đến mọi sinh hoạt bình thường của của chúng ta.

Cùng thống kê những phát minh thông dụng nhất của Mỹ mà chúng ta vẫn sử dụng
trong cuộc sống thường nhật:

- Khi bạn đọc status này có nghĩa là bạn đang dùng một sản phẩm của Mỹ đấy -
Mạng xã hội Facebook được thành lập vào năm 2004, người sáng lập ra mạng này là
Mark Zuckerberg, cùng với các sinh viên Đại học Harvard và bạn cùng phòng là
Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, Chris Hughes (tất cả đều là
công dân Mỹ). Facebook thuộc sở hữu của Meta Platforms có trụ sở tại Menlo Park,
California. Mỹ.

- Câu thơ vui của dân mạng nói rằng: "Dân ta phải biết sử ta/Cái gì không biết thì tra
Google" mà Google là một phát minh vĩ đại của người Mỹ. Google được thành lập
vào năm 1998 bởi Larry Page và Sergey Brin trong khi họ là nghiên cứu sinh đã có
bằng tiến sĩ tại Đại học Stanford, California. Mỹ.

- Mạng internet chúng ta đang dùng hiện nay là một phát minh của Mỹ. Internet ra
đời từ năm 1960 bởi quân đội Mỹ. Họ giữ kín dùng riêng suốt 20 năm, mãi đến những
năm 1980 thì bắt đầu thương mại hóa và 1990 trở đi thì bắt đầu phủ kín toàn cầu.

- Mỗi ngày bạn nhận và gửi email cho người khác. Trời ơi lại đụng tới Mỹ luôn.
Email được nghĩ ra từ năm 1971 bởi lập trình viên Ray Tomlinson của Bộ Quốc



phòng Mỹ nhằm giúp nhân viên trong cơ quan trao đổi thông qua một mạng lưới liên
kết thay cho việc trực tiếp cầm thư từ văn bản "giao tận nơi".

- Đang đi đường mà thấy đèn xanh đèn đỏ là của Mỹ đó. Đây là phát minh được tạo
ra vào năm 1912 của người Mỹ nhằm giúp giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông cũng
như nạn ùn tắc xe cộ.

- Nóng quá bật máy lạnh lên cái nào. Chiếc máy điều hòa nhiệt độ đầu tiên được chế
tạo bởi kỹ sư người Mỹ Willis H. Carrier vào năm 1902.

- Về nhà bật lò vi sóng lên để hâm đồ ăn. Thôi rồi cũng gặp Mỹ. -Năm 1945, kỹ sư
Percy Spencer đã chế tạo ra một thiết bị phát cao tần cho radar cho công ty Raytheon,
nhằm giúp radar nhạy hơn qua các bước sóng khác nhau. Cuối cùng ông vô tình nhận
ra thanh chocolate bị biến dạng và nấu chảy khi được đặt bên trong thứ mà sau này
chúng ta gọi là lò vi sóng.

- Nếu trên tay của bạn đang dùng iPhone thì cũng là của Mỹ. Chiếc Smartphone đầu
tiên được hãng IBM chế tạo năm 1992 với tên Simon Personal Communicator. Chiếc
điện thoại di động cầm tay đầu tiên trên thế giới là chiếc Motorola DynaTAC 800x
được chế tạo năm 1983 tại Mỹ. 15 năm sau, iPhone mới ra đời ở Mỹ.

- Nếu bạn không dùng iPhone vì nó là của Mỹ mà chuyển qua dùng Samsung của Hàn
Quốc... nhưng cách này cũng không thoát Mỹ được vì Samsung phải sử dụng hệ điều
hành Android của Mỹ đó. Android là một hệ điều hành dựa trên nền tảng Linux thiết
kế dành cho các thiết bị di động có màn hình cảm ứng như điện thoại thông minh và
máy tính bảng. Ban đầu, Android được phát triển bởi Android Inc một công ty của Mỹ
với sự hỗ trợ tài chính từ công ty lớn khác của Mỹ là Google và sau này Android Inc
được chính Google mua lại vào năm 2005.

Android ra mắt vào năm 2007 cùng với tuyên bố thành lập Liên minh thiết bị cầm tay
mở: một hiệp hội gồm các công ty phần cứng, phần mềm, và viễn thông với mục tiêu
đẩy mạnh các tiêu chuẩn mở cho các thiết bị di động. Chiếc điện thoại đầu tiên chạy
Android được bán vào năm 2008 tại Mỹ.
- Các kênh truyền hình và TV màu bạn đang xem là phát minh của người Mỹ đó à nha.
Hệ thống truyền hình màu đầu tiên thiết kế bởi công ty Radio Corporation of America
bắt đầu phát sóng ngày 17.12.1953.

- Chiếc TV màu đầu tiên cũng được chế tạo bởi hãng này được xuất ra thị trường năm
1954 tại Mỹ.

- Bạn giải trí bằng cách xem video nghe nhạc trên nền tảng YouTube cũng là của
người Mỹ sáng lập ra.

- Soạn thảo văn bản bằng Word, Excel, trình chiếu Power Point trong bộ Microsoft
Office cũng là của Mỹ đó nha.

- Đi đường bị lạc bấm Google Maps lên cũng là đang dùng sản phẩm người của Mỹ
đó.



- Các bộ phim, video bạn đang xem đa số đều dùng phần mềm Adobe Premiere của
Mỹ để dựng đó à nhà.

- Photoshop để chỉnh sửa ảnh cũng của Mỹ luôn đó nghe.

- Bất kể chiếc máy tính bạn dùng nhãn hiệu gì, sản xuất ở đâu thì "bộ não" CPU của
nó chỉ có thể là sản phẩm của Intel hoặc AMD, hai hãng điện tử của Mỹ. Nếu không
có nó thì bó tay.

- Bạn đi máy bay là nhờ phát minh của người Mỹ. Vào năm 1903 hai anh em nhà
Wright sống tại Dayton, bang Ohio, Mỹ đã làm thay đổi lịch sử thế giới bằng sự phát
minh ra chiếc máy bay đầu tiên.

- Đèn điện mà bạn đang thắp là phát minh của ông Thomas Edison một người Mỹ.
Chính phát minh này đã mang lại ánh sáng và sự văn minh cho cả thế giới loài người,
đồng thời đã khai sinh cho ngành công nghiệp điện của thế giới.
Mệt quá kể chừng đó thôi...kakaka.
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