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LAB 2. QUẢN TRỊ NỘI DUNG BẰNG WORDPRESS 

(4 tiết) 

Mục tiêu: 

- Xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập 

- Quản lý thành viên & phân quyền 

- Lưu bài file Word với hình ảnh chụp từng câu: MSSV_CTK39.docx 

Câu 1. Xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập cho thành viên 

 Cài đặt một trong các plugin: https://wordpress.org/plugins/tags/user-registration/  

 Xây dựng giao diện đăng ký và giao diện đăng nhập 

Câu 2. Xây dựng quản lý thành viên: 

 Vào menu Users (Thành viên) để tạo tài khoản thành viên theo các vai trò như hình 

 

 Cài đặt một trong các plugin để phân quyền, quản lý thành viên 

(https://wordpress.org/plugins/search/membership/). Nếu trùng plugin với câu 1 thì không 

cần cài đặt. 

 Gán quyền cho nhóm/thành viên để có thể chỉnh sửa 1 bài viết/danh mục nào đó. 

 Gán quyền cho nhóm/thành viên để có thể xét duyệt/xuất bản nội dung 

 Demo quy trình xuất bản nội dung: cộng tác viên viết bài, biên tập xét duyệt nội dung và 

người dùng có thể nhìn thấy nội dung sau khi xuất bản. 

 

https://wordpress.org/plugins/tags/user-registration/
https://wordpress.org/plugins/search/membership/
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Câu 3. Đánh giá các plugin đã cài đặt theo tiêu chí: 

 Quy mô ứng dụng sử dụng là bao nhiêu thành viên (nhỏ, trung bình, lớn) 

 Ưu điểm & nhược điểm từng plugin 

 Các chức năng phù hợp với quản trị nội dung 

 Chi phí bản FREE & bản PRO 

 Đánh giá plugin theo thang điểm từ 1 đến 10 phù hợp với một website quản trị nội dung. 

 


