
Một số tính năng mới của blog WordPress.com 

Gần ñây, WordPress ñã có rất nhiều cải tiến cũng như cung cấp thêm các tính năng mới 
ñể cộng ñồng blogger sử dụng. Trong số ñó nổi bật là tính năng: thể hiện tiếng việt trong 
phần quản trị; Comment Reply Via Email (phản hồi lời bình bằng email), Post by 
Email (ñăng bài viết bằng email). Chính vì vậy, thông qua bài viết này, chúng tôi sẽ giới 
thiệu các tính năng trên nhằm giúp Thầy Cô dễ dàng tham khảo và thực hiện. 

1. Thể hiện tiếng Việt trong phần quản trị: 

Hiện tại, các blog của WordPress ñã thể hiện ñược tiếng việt (có thể nói là khá 
chuẩn). ðặc biệt, ngôn ngữ tiếng Việt ñược thể hiện xuyên suốt trong quá trình ñăng ký 
tạo blog, cũng như trong phần quản trị nội dung của blog. ðiều này sẽ giúp cho quý Thầy 
Cô mới làm quen với WordPress hiểu rõ các chức năng, cũng như các thiết lập cho blog 
của mình. 

ðây là những nỗ lực của ñội ngũ quản trị và kỹ thuật viên của WordPress nhằm 
tăng cường sự ảnh hưởng của mình ñối với cộng ñồng blogger Việt Nam. ðể thể hiện 
ngôn ngữ tiếng Việt, chúng ta làm như sau: 

- ðối với những người ñã có sẵn blog WordPress: Chúng ta vào phần quản trị, 
chọn Setting (Thiết lập), chọn General (Tổng quan), chọn Language là vi-Tiếng Việt. 

- ðối với những người chuẩn bị tạo blog: ngay bước khai báo ñầu tiên, chúng ta 
chọn tên miền, chọn ngôn ngữ (Language) là vi-Tiếng Việt. Khi ñó, phần ñăng ký và phần 
quản trị sẽ ñược thể hiện ñầy ñủ tiếng Việt. 

Tuy nhiên, hiện tại, vẫn còn một số từ vẫn chưa ñược dịch sang tiếng Việt. M4Ps 
hy vọng với những hỗ trợ rất thiết thực này, quý Thầy Cô sẽ dễ dàng tạo cho mình 1 căn 
nhà ảo với nhiều tính năng.  

2. Comment Reply Via Email 

Với tính năng này, người quản trị có thể phản hồi 1 lời bình cho người dùng bằng 
cách gửi email mà mà không cần phải ñăng nhập vào phần quản trị blog của mình. Ngay 
khi nhấn nút gửi thư, lời phản hồi ñó sẽ xuất hiện ở vị trí trang tương ứng trên blog của 
quý Thầy Cô. Tính năng này rất hữu ích khi chúng ta ñi công tác xa. 

ðể sử dụng tính năng này, ñầu tiên, chúng ta cần chắc chắn mình ñã lựa chọn tính 
năng thông báo có lời bình qua email. Sau ñó, Thầy Cô cần chọn tính năng “Gửi thư ñiện 
tử cho tôi khi có ai ñó gửi phản hồi” (‘Enable sending comment replies via email’) . Cả 2 
tùy chọn này, chúng ta ñều dễ dàng tìm thấy trong trang Thảo luận (Discussion) của mục 
Settings, trong phần quản trị. Cụ thể, chúng ta cần truy cập vào phần quản trị, rồi chọn 
mục Thảo luận (Discussion) ở mục Settings rồi ñánh dấu chọn vào các mục sau: 



E-mail me whenever (Gửi thư ñiện tử cho tôi khi) 

Anyone posts a comment : ai ñó gửi phản hồi 

A comment is held for moderation: có phản hồi chờ xét duyệt 

Comment Reply Via Email 

Enable sending comment replies via email 

Khi ñó, mỗi khi người dùng gửi lời bình, hộp thư (email) của Thầy Cô (ñịa chỉ mà 
chúng ta ñã khai báo trong mục Your profile trong phần quản trị blog) sẽ nhận ñược email 
thông báo từ hệ thống WordPress với ñịa chỉ: comment-reply@WordPress.com. Như 
M4Ps ñã thử nghiệm bằng cách gửi 1 comment như sau: 

 

Ngay lập tức, hộp thư của M4Ps sẽ xuất hiện email thông báo như sau: 

 

M4Ps chỉ việc trả lời thư này: 



 

và ngay khi M4Ps nhấn Send, nội dung thư trả lời ñó sẽ xuất hiện ở trang tương ứng 
(WordPress - thủ thuật phản hồi lời bình qua tin nhắn) trên blog 
thunhan.wordpress.com: 

 

3. ðăng bài viết bằng email (Post by email): 

Tính năng này cho phép người quản trị ñăng bài viết của mình thông qua ñịa chỉ 
email của người quản trị ñó.  



ðể sử dụng tính năng này, chúng ta vào phần quản trị chọn mục Bảng thông tin 
(Dashboard), ta sẽ phát hiện 1 mục mới là Trang web của tôi (My Blogs), thầy cô vào 
mục này ñể kích hoạt tính năng trên bằng cách nhấn vào nút Bật (Enable) hoặc ñánh dấu 
vào ô vuông phía trước và chọn Enable Post-by-Email. Sau khi bật tính năng này, chúng 
ta sẽ ñược cung cấp 1 ñịa chỉ email trong mục Post-by-email. Ví dụ ñịa chỉ của M4Ps sau 
khi kích hoạt sẽ ñược cung cấp như sau: 

 

Nếu Thầy Cô không thích ñịa chỉ email mà hệ thống vừa tạo, chúng ta có thể rê 
chuột vào mục Post-by-email và chọn Regenerate ñể tạo lại 1 ñịa chỉ khác (tính năng 
này rất cần thiết ñể bạn thay ñổi ñịa chỉ email thường xuyên nhằm tăng cường khả năng 
bảo mật cho blog).  

Bây giờ, Thầy Cô có thể dùng email của mình (ñịa chỉ mail ñã khai báo trong mục 
Users) ñể viết thư và gửi ñến ñịa chỉ email vừa ñược tạo ở trên. Khi ñó, bài viết sẽ ñược 
tự ñộng ñăng tải, trong ñó mục Subject (tiêu ñề thư) chính là tiêu ñề bài viết. 

Ngoài ra, các hình ảnh ñính kèm trong thư sẽ ñược tự ñộng chuyển qua chế ñộ 
thumbnail, nếu trong thư có nhiều hình, thì các hình ñó sẽ ñược hiển thị dưới dạng 
Album. Hơn nữa, nếu trong thư có ñường dẫn (link) của Youtube thì hệ thống sẽ tự ñộng 
chuyển thành mã nhúng video ñể hiển thị trực tiếp ñoạn phim ñó trong bài viết của bạn. 
Và bài viết này chính là bài viết ñược M4Ps soạn và ñăng bằng chính hộp thư Gmail của 
mình. 

 



Hy vọng quý Thầy Cô sẽ thích thú với tính năng này, nhất là những khi chúng ta 
chỉ có thể truy cập hộp thư bằng ñiện thoại di ñộng mà không thể truy cập mạng. 

M4Ps (theo WordPress.com) 

 
 

 


