
Tiện ích Akismet. 

1. Công dụng của tiện ích: Tiện ích cho phép sử dụng dịch vụ lọc spam tự động của trang web 

http://akismet.com/. 
2. Hoạt động của tiện ích: Khi người dùng gửi ý kiến đánh giá, bài viết vào website, nội dung sẽ được 

gửi lên dịch vụ của Akismet để xác định xem ý kiến đó có phải là spam hay không? Và thông báo nếu 

có spam cho website hoặc tự động xóa các spam. 

3. Trình tự cài đặt tiện ích vào website: 

Bước 1: Ghi danh tài khoản ở trang Akismet. 

Vào trang http://akismet.com/plans/ ==> Nếu website của mình không phải là website thương mại ta có thể 

dùng gói Personal, đây là gói miễn phí (hoặc lựa chọn các gói khác tùy vào nhu cầu sử dụng của từng website). 

 
 

==> Nhập email, username, password vào để ghi danh ==> Sign up. 
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http://cms.vnvn.com/images/file/vOxupaCF0ggBAPhL/ho-tro-quan-tri-thiet-ke-website-vnvn-cms-3-0-tien-ich-akismet-01.jpg


 
 

==> Tiếp theo, kéo thanh “Yearly Contribution” về $0.00/yr.  
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==> Trang ghi danh thành công sẽ hiện ra kèm với một chuỗi API key ==> Copy và lưu lại chuỗi này để cài 

vào website của bạn. 

 

 

Bước 2: Hội nhập trang tổng quan. 

Thêm cụm từ “/siteadmin” vào sau địa chỉ website tin tức VNVN CMS 3.0 để hội nhập trang quản trị ==> 

Nhập tên truy cập ==> Nhập mật mã đã ghi danh ==> “Hội Nhập”. 

 

 
 
==> Hội Nhập Trang Tổng Quan. 
 
Nhập tên truy cập ==> Nhập mật mã đã ghi danh ==> Chọn “Hội Nhập”. 
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Bước 3: Cài đặt tiện ích “Akismet” vào website. 

Vào thư mục tiện ích chọn danh sách tất cả tiện ích  ==> tìm và cài đặt tiện ích “Akismet”. 

 
 Bước 4: Liên kết website với trang  http://akismet.com/  bằng API đã ghi danh. 

 

 ==> Chọn vào danh mục các tiện ích đã cài đặt ==> chọn nút chỉnh sửa tiện ích “Akismet”. 
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==> Dán đoạn API Key đã được cấp vào khung “Akismet API Key” ==> chọn bật hoặc tắt tại khung tự động 

xóa nếu nội dung là spam ==> chọn lưu để hoàn tất. 

 

Bước 5: Kiểm tra hoạt động của tiện ích. 
 

Nếu bạn bật nút tự động xóa spam, thì tiện ích sẽ tự động xóa nội dung ý kiến người dùng, khi xác định đây là 

nội dung spam. 

Trường hợp nếu bạn chọn tắt xóa spam, thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo spam trên thông tin ý kiến người 

dùng gửi vào website tại danh mục “ý kiến bài viết”. 
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Chúc bạn thực hiện thành công! 

Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan 
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