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LSCache cho Xenforo (LSCXF) là addon ?? b?t / t?t cache trên Litespeed Web
Server. Vi?c Cache cho XenForo s? giúp t?ng t?c truy c?p website lên g?p nhi?u
l?n. ??ng th?i t?ng l??ng online t?i ?a cho website.
A. Cài ??t:
1. ??u tiên b?n c?n vô hi?u hóa các Add-on cache khác n?u có vì chúng s? c?n
tr? ho?t ??ng c?a LSCXF
2. T?i v? LSCXF Add-on và ti?n hành gi?i nén. B?n s? c?n ??ng ký m?t tài kho?n
Xenforo ?? có th? t?i Add-on
https://xenforo.com/community/resources/litespeed-cachefor-xf2-community.6248/

3. Truy c?p vào máy ch? hosting ch?a cài ??t Xenforo ho?c s? d?ng FTP ?? ti?n
hành upload LSCXF lên
4. T? th? m?c LSCXF ?ã ???c gi?i nén, sao chép t?t c? các files trong th? m?c
upload/library/ vào th? m?c library trên máy ch? hosting ch?a cài ??t Xenforo
5. ??ng nh?p vào trang qu?n tr? Xenforo Admin c?a website và ch?n “Install Addon” trong “Add-ons” trong menu Home.
6. Nh?n vào “Ch?n t?p” bên c?nh “Install from uploaded file:” và duy?t ??n t?p
tin XML t? th? m?c gi?i nén LSCXF Add-on
7. Nh?n “Install Add-on”, Xenforo s? kh?i t?o c?u trúc c?n thi?t cho add-on d?a
trên file XML cung c?p.
LSCXF s? ???c kích ho?t m?c ??nh v?i Public TTL là 60 giây. B?n có th? b?t/t?t
LSCXF t? danh sách “List Add-ons” trong m?c “Add-ons”

B. Ki?m tra ho?t ??ng:
B?n có th? ki?m tra website ?ã ???c cache b?i LSCXF hay ch?a b?ng cách s?
d?ng công c? phát tri?n trình duy?t và ki?m tra Response Header c?a t?p tin
???c tr? v? ??u tiên. Dùng trình duy?t Chorme, nh?n chu?t ph?i và ch?n
“Inspect”. Sau ?ó nh?n vào tab “Network” và t?i l?i trang web. N?u th?y “XLiteSpeed-Cache: hit” trong Response Header c?a t?p tin HTML ???c tr? v? ??u
tiên có ngh?a là trang web ?ã ???c ph?c v? b?i LSCXF.

Online URL:
https://huongdan.maxserver.com/article/hướng-dẫn-cài-đặt-lscache-cho-xenforo2-5.html

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

