
Tiện ích sắp xếp bài viết ngẫu nhiên. 

 
1. Công dụng của tiện ích: Sau khi cài đặt tiện ích vào website, các bài viết thuộc danh mục đã được cài đặt 

kiểu hiển này sẽ hiển thị một cách ngẫu nhiên mà không phụ thuộc vào thời gian đăng bài cũng như số lần bài 

viết được xem. 

2. Trình tự cài đặt tiện ích vào bài viết: 

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. 
 

 

Bước 2: Hội Nhập Trang Tổng Quan. 
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Nhập tên truy cập => Nhập mật mã đã ghi danh => Chọn “Hội Nhập”. 

 

 

Bước 3: Cài đặt tiện ích vào hệ thống. 

Vào mục cài đặt ==> Chọn “Tiện ích” ==> Chọn danh sách tất  cả tiện ích ==> Chọn nút “Miền Phí” bên phải 

tiện ích “Xắp xếp ngẫu nhiên bài viết” ==> Cài đặt ==> Đồng ý. 
 

 

Bước 4: Tùy chọn hiển thị bài viết ngẫu nhiên cho một trang. 

Sau khi cài đặt tiện ích thành công vào website, để các bài viết trên một trang bất kỳ hiển thị dựa theo số lượng 

người đã xem bài viết bạn cần cài đặt hiển thị cho trang đó. 

==> Vào mục nội dung ==> Chọn danh mục “Trang” ==> chọn một trang bất kỳ đã được tạo ==> vào mục 
“Hiển Thị” chọn kiểu hiển thị bài viết ngẫu nhiên. 
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Bước 5: Kiểm tra hoạt động của tiện ích. 

 

Tiêu đề bài viết hiển thị ngẫu nhiên trong danh mục đã được cài đặt tiện ích trên. 
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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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