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Cu hình SMTP vi vBulletin
Nh các bn ã bit, do hàm mail() ca PHP khi gi mail không cn chng thc SMTP (khi gi mail không cn khai
báo a ch gi i và chng thc mt khu SMTP gi mail hp l), ch cn khai báo a ch gi n là có th gi mail thành
công và chính iu này dn n tình trng server b t chc chng Spam quc t ngn chn và không th gi-nhn mail
c na vì b a vào danh sách Black List.
Do vy, PAvietnam ã chn hàm mail() tránh trng hp trên xy ra.
Tuy nhiên các bn có th gi mail thành công t website bng cách thông qua th vin phpmailer khi cu
hình SMTP y trong form gi mail trên website thc hin gi mail hp l.
Còn khi các bn có nhu cu gi mail t 1 forum vBulletin thì sao ?
ây s ch ra 2 trng hp s dng chc nng mail SMTP trên forum vBulletin ó là:
Yêu cu thành viên ng ký phi kích hot tài khon qua mail:
Thc hin: Truy cp AdminCP => Option => User Registration Options => Verify Email address in
Registration, chn YES.
Gi mail chào mng thành viên ng ký thành công:
Thc hin: Truy cp AdminCP => Option => User Registration Options => Send Welcome Email, chn
YES, bn có th thay i ni dung th chào mng bng cách nhn vào PM Title PM Body.
+ Bn cu hình SMTP nh sau: Truy cp: AdminCP =>Option=> Email Options.
+ Ti phn Email Options chn và nhp các thông tin sau:
. S dng mail hosting :
SMTP
SMTP
SMTP
SMTP
SMTP
SMTP

Port : 25
Username : account mail s dng gi email.
Password : Password ca account mail trên.
Authentication: YES
Secure Connection : NONE // Mail hosting không h tr Secure
Host: localhost

. S dng Gmail
SMTP Port: 465
SMTP Username: account mail s dng gi email.
SMTP Password: Password ca account mail trên.
SMTP Authentication: YES
SMTP Secure Connection: SSL
SMTP Host: smtp.gmail.com
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Lu ý: trong vBulletin mc Setting =>Option => Site Name/ URL/ Contact Detail thì phn Email
address of the webmaster phi trùng vi mail khai báo SMTP

Hng dn reset pass admin vBulletin
Bc 1: Truy xut vào database name tng ng mà din àn s dng thông qua phpmyadmin, i n table user,
kim tra userid ca username cn i mt khu ( ây là user admin).

Bc 2: M giao din dòng lnh ca SQL lên và thc hin lnh sau:
UPDATE `user` SET password=MD5(concat(MD5('newpassword'), salt)) WHERE userid='myuserid'
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Trong câu lnh trên, ch thây i phn tô m là newpassword tc là mt khu mong mun, myuserid tc là id ca
user liên quan trong table user.
Bc 3: Kim tra li vic ng nhp vào domain/admincp

Generated by P.A Vietnam Ltd

3 of 3

