
Cách vào Paltalk  
   

Bước 1:  
   
Mọi người có máy điện toán nối mạng internet và microphone đều có thể tham dự các diễn đàn trên Paltalk.  
Xin vào địa chỉ:  
http://www.paltalk.com/en/start_chatting.shtml  
Quý bạn hãy tải chương trình liên hệ xuống máy điện toán của mình, rồi điền các chi tiết để ghi danh, chỉ mất 
độ vài phút.  
1- Bấm "Download Paltalk Now". 
2- Bấm "Download Paltalk Now" một lần nữa. 
3- Bấm mở "Run/Open". 
4- Bấm mở "Run/Open" một lần nữa. 
5- Chọn "I agree to the terms of this license agreement". 
6- Bấm "Next".  
7- Bấm "Next".    
 
Bước 2:  
Sau đó, vào "Register" (ghi danh), 
điền một số chi tiết:   
 
8-  Đánh tên bạn "Name" (thường hầu hết  
     dùng tên hiệu, rất ít người dùng tên thật,  
     thường là 2 chữ trở lên). 
9-  Đánh "Password", mật mã từ 6 hàng số  
     trở lên (có thể là ngày sinh nhật...). 
10- Confirm password. Đánh lại "Password" lần nữa. 
11- Mục "Secret Question" bấm vào mũi tên, chọn bất cứ  dòng chữ ghi sẵn nào mình thích cũng được. 
12- Mục "Secret Answer" bạn có thể đánh bất cứ chữ gì, thí dụ như tên đường nào đó mà quý bạn thích. 
13- Mục "First Name", Tên (không cần khai thật). 
14- Mục "Last Name", Họ (không cần khai thật). 
15- Mục "E-mail Address", đánh địa chỉ email của bạn. 
16- Bấm vào "Submit" là xong.  
 
Nếu quý bạn cài đặt thành công thì sẽ Paltalk có thông điệp "Congratulations!" (Chào Mừng) và ngay sau đó có 
thể dùng được. Quý bạn có thể dùng các phương tiện hữu ích khác của Paltlak như âm nhạc, hình ảnh, 
video... 
  
Ngay sau đó, Paltalk sẽ gởi thư điện tử đến quý bạn, quý bạn hãy bấm "Confirmation Code" (Mật mã xác 
nhận). Kế tiếp bấm vào "Click Here to Verify Your Account",  Paltalk sẽ báo là việc xác nhận thành công "Email 
Verified Successfully", việc này chỉ cần làm 1 lần mà thôi.  
 
Paltalk được thành lập tháng 6/1998, hiện nay, tại mỗi thời điểm đều có khoảng 4200 diễn đàn hoạt động, với 
khoảng 50,000 người tham dự.  
Paltalk được coi là phương tiện tốt nhất cho việc tổ chức hội thảo, mỗi phòng tối đa 200 người, miễn phí, phi 
không gian và phi thời gian. Mỗi lần chỉ 1 người nói nhưng có khả năng cho người điều hành giữ trật tự diễn 
đàn...Khi quý bạn quen việc và tự tin,  có thể tự lập và điều hành diễn đàn riêng (vào "My Room") 
  
Yahoo cũng vậy, nhưng  cho nhiều người nói 1 lúc 
nên không có khả năng dành riêng cho người điều  
hành. Yahoo chỉ giới hạn 1 phòng có 30 người. 
  

Bước 3:  
Cách vào Paltalk để tham gia các buổi hội luận: 
  
1- Bấm vào chữ "Chat Rooms"  
2- Vào mục "Rooms" nó sẽ hiện ra cái khung Room List, ở phía trên bạn sẽ thấy [Search a Room] [ English ] 
GO, bạn bấm vào chổ [ English ] và thay đổi thành All Language và tại khung Search a Room.   
 
Nếu không thì bạn chọn:  
1- Chọn "Asia/Africa/Australia"  



2- Rồi chọn "Vietnamese"  
3- Rồi chọn diễn đàn mà mình muốn tham dự  
   
- Khi vào diễn đàn, muốn tham gia phát biểu: Bấm vào hình bàn tay "Raise Hand" ở phía trên, để báo cho 
người điều hành diễn đàn biết ý định muốn phát biểu (Operator, thường gọi tắt là Op, nickname có dấu hiệu 
@)   
 
- Khi được mời phát biểu: Bấm vào cái ổ khóa màu xanh lá cây nằm kế bên hàng chữ "Hold Down to Talk" ở 
phía dưới . Khi đó kế bên nick của bạn sẽ hiện ra hình microphone, và lúc đó bạn có thể nói được. Khi nói 
xong, bạn bấm lần nữa vào ổ khoá, trả microphone lại cho Diễn Đàn.  

 


