
Sắp xếp bài viết theo số điểm đánh giá. 
 
1. Cài đặt xắp xếp bài viết theo số điểm đánh giá là gì: Trong cùng một danh mục nhiều bài viết, người 

quản trị cần sắp xếp thứ tự hiển thị của các bài viết theo một nguyên tắc nhất định để website thống nhất và 

khoa học. 

Ngoài việc sắp xếp các bài viết dựa trên tiêu đề, số lượng người xem, hoặc dựa vào thời gian đăng bài viết thì 

website VNVN CMS 3.0 còn hỗ trợ chức năng sắp xếp bài viết theo thang điểm đánh giá của người xem trên 

mỗi bài viết.  

 

2. Trình tự thực hiện cài đặt sắp xếp bài viết theo thang điểm đánh giá. 

Chú ý: Để thực hiện sắp xếp bài viết theo điểm đánh giá, bạn cần cài đặt tiện ích “Đánh giá bài viết theo thang 

điểm”. Nếu chưa cài đặt tiện ích trên vui lòng theo dõi hướng dẫn cài đặt cụ thể tại đây ==> 

http://cms.vnvn.com/p102a168/i-tien-ich-danh-gia-bai-viet  

Bước 1: Hội nhập trang quản trị và 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. 
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==> Nhập tên truy cập => Nhập mật mã đã ghi danh => Chọn “Hội Nhập”. 
 

 

Bước 2: Tùy chọn kiểu hiển thị bài viết tại khung “Sắp xếp theo” website. 

Vào mục nội dung ==> chọn danh mục “Trang” ==> tiếp tục chọn một danh mục có sẵn bất kỳ thuộc kiểu 

trang nhiều bài viết ==> chọn sang mục “Hiển thị” để sắp xếp thứ tự bài viết. 
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 Khi bạn đã cài đặt tiện ích “Đánh giá bài viết theo theo thang điểm” (hướng dẫn tại 

http://cms.vnvn.com/p102a168/i-tien-ich-danh-gia-bai-viet ) thì tại khung hiển thị của danh mục sẽ có 

3 kiểu sắp xếp trình tự bài viết như sau: 

1: Sắp xếp theo “Tổng số điểm đánh giá”: Hệ thống sẽ lọc trình tự ưu tiên dựa vào tổng số điểm đánh giá của 

người dùng cho mỗi bài viết.   

 

2: Sắp xếp theo “Số lượt đánh giá”: Chương trình sẽ dựa trên số lượng người đánh giá 1 bài viết chứ không 

dựa vào điểm số đánh giá. 

3: Điểm đánh giá trung bình: Dựa trên kết quả phép tính tổng số điểm đánh giá chia cho số lượng người đánh 

giá một bài viết để sắp xếp thứ tự các bài viết. 

 

Bước 3: Chọn trình tự sắp xếp bài viết  

Sau khi chọn được kiểu sắp xếp bài viết, bạn tiếp tục lựa chọn cách sắp xếp bài viết: 

 “Tăng dần”: Bài viết hiển thị trên cùng của danh mục là bài có điểm đánh giá thấp nhất, và lần lượt 

hiển thị xuống phía dưới theo điểm số tăng dần. 

 “Giảm dần”: Bài có điểm đánh giá cao hiển thị trên cùng và lần lượt hiển thị theo điểm số giảm dần. 
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==> chọn lưu để hoàn tất thao tác cài đặt hiển thị bài viết theo số điểm đánh giá. 

 

Bước 4: Kiểm tra hoạt động của cài đặt. 

Ra ngoài layout website ==> vào danh mục được cài đặt sắp xếp theo số điểm đánh giá để kiểm tra kết quả. 

 

 

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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