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LAB 1. QUẢN TRỊ NỘI DUNG BẰNG WORDPRESS 

(6 tiết) 

 

Mục tiêu: 

- Cài đặt XAMPP và Wordpress. 
- Các thao tác cơ bản với Wordpress. 
- Lưu bài file Word với hình ảnh chụp từng câu: MSSV_CTK39.docx 

Câu 1. Cài đặt Wordpress và XAMPP phiên bản mới nhất. Sinh viên tự tìm hiểu cách cài đặt 
trên Internet. 

Câu 2. Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản Admin thực hiện các yêu cầu: 

 Vào phần Cài đặt -> Tổng quan để tùy chỉnh tiếng Việt, ngày giờ 

 
 Cài đặt -> Đường dẫn tĩnh để tùy chỉnh đường dẫn bài viết có đuôi *.html (Cài đặt -> 

Đường dẫn tĩnh) 

 

 

Câu 3. Tăng kích thước tải file là 10M trong Wordpress, thêm nội dung sau trong tập tin 
.htaccess. 

<IfModule mod_php5.c> 

php_value max_execution_time 300 
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php_value upload_max_filesize 10M 

php_value post_max_size 10M 

php_value max_input_time 300 

</IfModule> 

Sau đó thử upload nội dung tập tin có dung lượng ít nhất 11 MB (PDF, DOC,…), nếu xảy ra lỗi 
thì hãy tùy chỉnh đoạn code trên cho phép upload nội dung ít nhất 20 MB. 

Câu 4. Tạo 3 thể loại (Xã hội, Tình yêu, Giới tính). Ở mỗi thể loại tạo các bài viết kèm theo 
(lấy nội dung trên Internet). 

Khi tạo bài viết thì: 

 

 Thực hiện chức năng lưu nháp, xem thử và xuất bản. 
 Thực hiện các chỉnh sửa với từng bài viết và xem lại lịch sử sửa đổi (revision.php). 
 Lùi lại phiên bản đã sửa đổi. 
 Đặt khóa truy cập cho 1 bài viết là “ctk39”. 
 Thiết lập 1 bài viết chế độ riêng tư và xem kết quả 
 Xóa bài viết (bỏ vào thùng rác) và phục hồi bài viết từ thùng rác. 

Tạo bài viết theo các dạng sau và xem cách hiển thị trên giao diện: 

 Video (dùng thẻ video hoặc nhúng iframe YouTube) 
 Hình ảnh (thẻ img) 
 Trích dẫn (thẻ quote) 
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Tạo 1 trang mới, thực hiện: 

 Thực hiện chức năng lưu nháp, xem thử và xuất bản. 
 Đặt khóa truy cập cho 1 trang là “ctk39”. 
 Xóa bài viết (bỏ vào thùng rác) và phục hồi bài viết từ thùng rác. 

Câu 5. Cài đặt và tìm hiểu các Plugin sau: 

 Cài đặt plugin Loco Translate để dịch các giao diện plugin sang tiếng Việt. 
 Cài đặt plugin UpdraftPlus - Backup/Restore thiết lập chế độ backup website 1 ngày 1 lần 

lưu trữ ở Drop (hoặc Google Drive).  
 Cài đặt Wordfence Security để thiết lập bảo mật, chống DDOS, dò mật khẩu tự động, cho 

website… 
 Cài đặt WP Smush để tối ưu hóa dung lượng hình ảnh cho website khi upload. 
 Cài đặt WP Statistics để theo dõi, thống kê lượt truy cập web, trang web. 
 Cài đặt plugin WP-Optimize để tối ưu hóa, xóa rác database. 
 Cài đặt plugin WPS Hide Login để ẩn đường dẫn đăng nhập Admin mặc định, thay đường 

dẫn đăng nhập bằng http://localhost/hackwebsitepro. 
 Cài đặt plugin cho phép hiển thị nội dung tập tin PDF trong bài viết (PDF Embedder) 


