
Tiện ích Lazy Loader. 

 
1. Công dụng của tiện ích. 

 

Một layout website dài với nhiều hình ảnh và video, khi người dùng theo dõi trang web thì thông thường toàn 

bộ tài nguyên trên website đều sẽ được tải xuống, kể cả những phần chưa được người dùng kéo tới. Việc này 

gây ảnh hưởng đến tốc độ load của trang web và rất tốn băng thông. 

Tiện ích Lazy Loader sẽ giúp hạn chế lãng phí băng thông và tăng tốc độ website bằng cách hiển thị tài nguyên 

(video, hình ảnh, audio v.v…) bất đồng bộ, tức chỉ tải những hình ảnh-video mà người dùng đang xem. Những 

tài nguyên thuộc phần nội dung trong khung màn hình phương tiện của người dùng mới được tải xuống để hiển 

thị, những phần ẩn (phía dưới scrollbar) sẽ không được tải. 
 
2. Hoạt động của tiện ích. 

 

Khi người dùng kéo thanh công cụ để xem nội dung phía dưới thì những tài nguyên tiếp theo sẽ tiếp tục được 

hiển thị (xem tới đâu tải tới đó). 

 

 
 

3. Trình tự thực hiện cài đặt tiện ích. 

 

Bước 1: Hội nhập trang quản trị. 

Thêm cụm từ “/siteadmin” vào sau địa chỉ website tin tức VNVN cms 3.0 để hội nhập trang quản trị. 
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Bước 2: Hội Nhập Trang Tổng Quan 

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

 

 

Bước 3: Cài đặt tiện ích vào website. 

Chọn mục cài đặt ==> tiện ích ==> chọn danh sách “Tất cả” tiện ích ==> chọn tiện ích “Lazy Loader” ==> 

nhấn nút miễn phí ==> Cài đặt ==> Đồng ý. 
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Bước 4. Kiểm tra hoạt động tiện ích. 

Sau khi cài đặt tiện ích thành công, khi người dùng kéo thanh bar để coi các nội dung bên dưới thì hình ảnh và 

video mới được tải tiếp. 
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Bên trên là trình tự thực hiện cài đặt tiện ích Lazy Loader. 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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