
  یر عبدالخاق نوريانجن
  
  

   و طرق استفاده از پالتاکیيآشنا
  

 یتوانند مباحثه ها و گفتگوهاي آن، افراد میريبا بکارگ است که یپروگرام پالتاک سهولت انترنت
ن، به ي انالقي آن، از طررندگاني سهمگیيايت جغرافيدوجانبه و چند جانبه را بدون درنظرداشت موقع

رندگان آن يد که بکارگينمايجاب مياستفاده از پالتاک ا. ندير نمايدا... نارها، کنفرانس ها و يشکل سم
ز ي استفاده آز آن را نی، فهم مسلکیوتر شخصي و ثبت پروگرام پالتاک در کمپیرنتافزون بر ارتباط انت

  .د ينماي فوق کمک مینه هاين درسنامه، در زميا. فرا گرفته باشند

وتر يدر کمپپالتاک  پروگرامInstallation  دي بای، مین ارتباط انترنتيدر گام نخست؛ بعد از تام
  :گر در نظر گرفته شوند ي بعد از دیکيل يد ذن منظور عملکري ایبرا. انجام گردد

 و com.paltalk.www یانترنتآدرس ن ياز یپروگرام پالتاک را با لسان دلخواه خود و بطور مجان – 1
ب يق نموده به تعداونلود ، Download,  It´s Free ک بر لنکيق کلين ادرس، از طريبعد از ورود به ا

 ید و ميه شما برنامه پالتاک را دارين عمليبعد از ا. دي کن Installن پروگرام را ي اRunبا انتخاب آن 
 یت هايش را به فعاليد ـ و رمز ورود خوينمائيت ميش ـ که در پالتاک به آن فعاليت خويد هويبا

  ن منظور؛ ي اید و براي، مشخص نموده وارد برنامه سازیپالتاک

 انتخاب Password  با را ـ خود مستعار اي و یاصل ـ ک نام دلخواهيکه  ديتوانيم  یبعد درچوکات – 2
  .ديرسي می آن به چوکات بعدیک روي و کلOKبا انتخاب . ديکن

 .دي راانتخاب کنSkip this Stepp I´m finished و بعدًا Get free Basic serviceنجا  نخست ي در– 3

 افتن اطاق ها در پالتاک يطروق 

 
  )1ر يتصو(  )2ر يتصو( 
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. دي گردیت پالتاکيد که با استفاده از آنان وارد فعالي را آماده نموده ایياکنون شما تمام نرم افزارها
  :ن منظور ي ایبرا

  .ديک کني کل View Allاب  انتخیرو )1ر يتصو(ان يدرپا.  دي پروگرام پالتاک را فعال ساز– 1

 اگر نجايشود، اي معلوم مSearch Chat Roomsانتخاب درباال که ، )2ر يتصو(ی درچوکات بعد- 2
 ی اطاقهاآن تمام یک لست نامهاين کلي ابا. ديک کني کلGo انتخاب یروبعدًا  و ديسي را بنو afg ۀکلم

بکار ) afg (ن سه حرفي نام آنها اۀسرلوح متن  در در همان لحظه فعال ود کهنشويما افغانها معلوم م
 شينظر خوم که اطاق مورد يطور مثال اگرخواسته باش. رفته باشد

Afghanistan Meze Mudawar for peace and democrace) (اي و 
)Sukhangahe Hamandeshan Wahdatkhwah Watan AFG  (ه فوق را يم، عمليدا نمائيرا پ

 یاکنون برا. م که فعال باشنديابي ی دست می مذکور به شرطیده به امکان داخل شدن به اتاقهاانجام دا
 هم به نامي دوبار پ mouse با دي بای مذکور میداخل شدن به اتاق ها

 Afghanistan Meze Mudawar for peace and democracyنصورت داخل اطاق يم، دريک کني کل
   .مي شنوین گفتگو را در اتاق مذکور مايشده، جر

  

   :یسهم گرفتن در سخنران
  

د دست باال نموده، ي باید، مي داری اتاق و قصد سخنرانیتهاي در فعالیرياگر عالقه به سهمگ
د يد دي، خواهديک کنيکل  Raise Hand  بر)3ر يتصو( بهد مطابق يباين کار مي ایبرا. ديرينوبت بگ

بعد از .   مقابل آن  بلند استیگردد که دستي ظاهر میرندگان در حالي گکه نام تان در لست نوبت
گردد که ي اتاق مورد نظر ابالغ و از شما خواهش مۀله گردانندي تان ـ که بوسیدن نوبت سخنرانيرس
  ی که پهلویري بر ت)3ر يتصو(ک اگر در ي گرفتن ماید ـ براي آغاز نمائیک را گرفته و به سخنرانيما

  Push to Talk   گردد و با انتخابي باز میين آن صفحه ي، در پائديک کني، کلاست
Lock Mic On که در یکروفون در دسترس شما قرار گرفته  مدت زماني، م آنیک روي و کل 

د، بعداز ختم زمان مذکور و اختتام صحبت خود،  اگردر يکني شود، صحبت میار شماقرار داده مياخت
 را Push to Talk د و بعد از ظاهر شدن صفحه مذکور يک کنير کليدوباره بر همان ت) 3ر يتصو(

  .گردديکروفون از دست تان رها ميد،  ميک نمائي آن کلیانتخاب کرده، رو
 

Add  ) :شامل ساختن نام دوستان در لست خود(کردن

شان يشه با ايد که هميري بگی اشخاصستيرا در ل  مورد نظر خودید که شخصيخواهياگرم
 نام فرد مورد نظر ـ که در لست ی رو  Mouse راست ۀبا دکملطفًا  نکاري ای براد،يته باشارتباط داش

 در  راFahim VIPم که يخواهيم )3ر يتصو( در نجايطور مثال ا. ديک کني کلن اتاق است ـ يحاضر
نو که معلوم يدر م. ميکنيک مي کل Mouse راست ۀبا دکم  نام او ین رويبنابر. ميريبگ ست خوديل
 .دي کنکي آن کلی و رورا انتخاب Add to My Pal List )3ر يتصو(  در Mouse چپ ۀبا دکمشود، يم

 صفحه اول یر دوستان تان روي ساید که نام مذکور در فهرست نامهايد ديه خواهين عمليبا انجام ا
شما در  سازد که هر وقت آن دوست یا مي را مهیه امکانين عمليا. گردديبرنامه پالتاک شما ظاهر م

 . دهدین باشد به شما عالمت ميا اناليپالتاک فعال و 

  :برطرف نمودن ضعف صدا 

ن ي برطرف کردن ایبرارسد، يف مي شما به شنوندگان در اتاق ضعیاگر صداهنگام صحبت کردن، 
  Muteمبول  سمبول سوم بعد از سی پهلوريت بر )3ر يتصو( نيئ چپ پاۀدرحصضعف، 
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ن يئ چپ پاۀدرحصد، يشنويف مي واگر خودتان صدا را ضع .دي باال ببرً د، و صدا را کامًاليک کنيکل
د، و صدا را کامالًً يک کنيکل  Muteمبول دوم بعد از سمبول  سی پهلوريبرت)  3ر يتصو(

  .گردديه ضعف مذکور برطرف مين عمليچن با .ديباال ببر
  

  
  )3ر يتصو(

 
Inviteرا به اتاق دعوت کردنیشخص  ( کردن (:   

شود که درآن ي باز میگريک چوکات ديد، يک کني  کل+ Invite در اتاق بر )3ر يتصو( در اگر
. بودن آنان وجود دارد Online عالمتست شما يکه در ل دنشوي مظاهر  دوستان شما آنۀ همینامها
را انتخاب  Inviteن چوکات يان هميد و درپاي کنی مورد نظر را نشانیهمان دوستنام ن چوکات يدرهم
افت نموده و اگر بخواهد و دعوت ي بر دعوت شما را آن دوست دریام مبني پهين عمليبا انجام ا .ديکن

  .گردد يارد اتاق مرد ويشما را بپذ

  

   : کردنی خصوص صحبتاي Chat ی با کسPrivatدر اتاق 

ان است و ست تيکه  در ل ـ  مورد نظر خودد که با شخصيخواهي ومديدر داخل اتاق باش اگر شما
  نام اویرو   Mouse راست ۀ با دکمنصورتيدر.  ديکن  Privat Chatد ـ يشما هم در لست او هست

  )3ر يتصو(  در Mouse چپ ۀبا دکمشود، ي م که بعدًا ظاهرینويدر م. ديک کنيکل
Start a Privat IMشود که با استفاده ی شما باز میاتاق برا کين صورت يدر. دي را انتخاب کن 

 کامًال یک فضايکه با نوشتن تکست در  ديتواني ماکنون .دينمائ  Privat Chatد يتوانياز آن م
 یدن صحبت هاي از شنا دوست تان تبادل نظر نموده و همزمان نموده، هم ب  Privat Chatمصئون 
  .دي هم محروم نمانداخل اتاق

  :ديکروفون با هم صحبت کنيد که در ميخواهيواگرم
کروفون ي در م“Khunsard„ یبا آقاخواهد که ي م“khanzada_4„ینجا  آقايبطورمثال در

ک يهم کليپ دوبار “Khunsard„  برنام“khanzada_4„ ی آقا )4ر يتصو(نجا در يصحبت کند، در
 ی به آقا“khanzada_4„ ی آقانجايدر. شوديکردن باز م  Chat ی  برا)5ر يتصو(کند، که يم
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„Khunsard“ ر؟ درصورت توافق يا خيشود ويکروفون حاضربه صحبت ميا اودر ميکه آ سدينوي م
هاد صحبت شني پAdd Audioک بر ي  با کل“Khunsard„ی  به آقا“khanzada_4„ینظر آقا

  .ديمشاهده کن  را )5ر يتصو(لطفًا  .کنديم

  
  )4ر يتصو(  )5ر يتصو( 

  
 )7ر يتصو(رير زي  در تصو“Khunsard„  به محترم “khanzada_4„ یشنهاد صحبت آقايپ

ک کند، ي کلYes, Enable Audio  بر)7ر يتصو(  در “Khunsard„ یاگرحال آقا. شوديمعلوم م
 .  صحبت خودرا آغاز کند“khanzada_4„یتواند که باآقايم
  
  

  
  )6ر يتصو(  )7ر يتصو(  

Whisperدر اتاق محرم تکست روان کردن یشخصبه  ( کردن(:   

و  ديش داريخوست يدر ل ـ که نام او را ی شخص بهد کهيخواهي مو ديدر داخل اتاق باش اگر شما
دانکنند، ي پیزان آگاهگران اي، که دديروان کن ۀغام  محرمانيک پيـ  در لست او وجود دارد شما هم نام 
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نو يدر م. ديک کني کل نامشیرو  Mouse راست ۀبا دکم )8ر يتصو(د ودريکني میرا نشاناول نام او 
چوکات . دي را انتخاب کنSend Whisper )8ر يتصو(  در Mouse چپ ۀبا دکمشود، يکه معلوم م
 ۀ دکمی بعد روو ديسيرا بنو محرم خودو تکست دلخواه ن چوکات يدر ،شوديباز مکه  یگريکوچک د

Send  یآقانجايا(ه مذکور را ي عمل.توانديده نمي دیگري دیچکسيغام تانرا هين پيا. ديک کنيکل 
„khanzada_4“ به محترم „Khunsard“ مشاهده  )8ر يتصو(در) کندي روان مۀغام محرمانيپ

    .دينمائيم
  

  
  )8ر يتصو(  

 “Khunsard„به محترم که   “khanzada_4„ یآقا ۀمحرمانغام ي متن پ)9ر يتصو(و در 
   .شوديده ميبه وضاحت د فرستاده،

  

  
  )9ر يتصو(  
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  :دي مفچند مشوره

! دئيريکند، لطفاًٌ نپذي روان میگري دیزيچاي وFile که درپالتاک به شما یهرکس -1
  )روسيخطرو(

د و دوباره آنرا يکبار خاموش کنيوتر خود را يد، کمپيشوي مOnlineهرگاه به منظور پالتاک  -2
 .دين منظور چاالن کني همیبرا

ک اتاق به شما مزاحمت ي در هنگام صحبت در ید، که شخصي داشته باشیهرگاه هراس -3
 یينويدر م. دي را انتخاب کنActions اول )6ر يتصو(ر د  Mouse چپ ۀبا دکمکند، لطفًا يم

  ی بعدینويو در م. دي را انتخاب کنChange My Statusد، يآيکه بعدًا م
 Do Not Disturbید، مياندازيکبار نظر بين حالت به نام خود ياگر شما در. ديک کني را کل 
 شما را مزاحمت کرده یچکسي هیعني. شوديده ميک عالمت سرخ ديش نام شما يد که پينيب
 .تواند ينم

د که دوباره دوستان شما در پالتاک به شما تماس يدانيهرگاه صحبت تان ختم شد، والزم م -4
، بعدًا در دي را انتخاب کنActions، اول )6ر يتصو(ر د  Mouse چپ ۀبا دکم، لطفًا رنديبگ
ک ي را کلOnline ی بعدینويد و در مي را انتخاب کنChange My Statusد، يآيکه مينويم
ش نام شما عالمت يد که ازپيني بید، مياندازين حالت باز به نام خود نظر بياگر شما در. ديکن

، ديو شما هم در لست او هست ست تان استي که در لی هرکسیعني. سرخ دورشده است
 .رديتواند که با شما دوباره تماس بگيم

  

  ت شمايموفق یبا آرزو
  

 


	2 - درچوکات بعدی(تصویر 2)، دربالا که انتخاب Search Chat Rooms معلوم میشود، اینجا اگر کلمۀ afg  را بنویسید و بعداً روی انتخاب Go کلیک کنید. با این کلیک لست نامهای تمام آن اطاقهای ما افغانها معلوم میشوند که در همان لحظه فعال و در متن سرلوحۀ نام آنها این سه حرف (afg) بکار رفته باشد. طور مثال اگرخواسته باشیم که اطاق مورد نظر خویش
	Afghanistan Meze Mudawar for peace and democrace) ) ویا
	(Sukhangahe Hamandeshan Wahdatkhwah Watan AFG ) را پیدا نمائیم، عملیه فوق را انجام داده به امکان داخل شدن به اتاقهای مذکور به شرطی دست می یابیم که فعال باشند. اکنون برای داخل شدن به اتاق های مذکور می باید با mouse  دوبار پیهم به نام
	 Afghanistan Meze Mudawar for peace and democracy کلیک کنیم، درینصورت داخل اطاق شده، جریان گفتگو را در اتاق مذکور می شنویم. 
	سهم گرفتن در سخنرانی :
	اگر علاقه به سهمگیری در فعالیتهای اتاق و قصد سخنرانی دارید، می باید دست بالا نموده، نوبت بگیرید. برای این کار میباید مطابق به (تصویر 3)  برRaise Hand  کلیک کنید، خواهید دید که نام تان در لست نوبت گیرندگان در حالی ظاهر میگردد که دستی مقابل آن  بلند است.  بعد از رسیدن نوبت سخنرانی تان ـ که بوسیله گردانندۀ اتاق مورد نظر ابلاغ و از شما خواهش میگردد که مایک را گرفته و به سخنرانی آغاز نمائید ـ برای گرفتن مایک اگر در (تصویر 3) بر تیری که پهلوی
	 Push to Talk  است، کلیک کنید، در پائین آن صفحه یی باز میگردد و با انتخاب
	Lock Mic On  و کلیک روی آن، میکروفون در دسترس شما قرار گرفته  مدت زمانی که در اختیار شماقرار داده می شود، صحبت میکنید، بعداز ختم زمان مذکور و اختتام صحبت خود،  اگردر (تصویر 3) دوباره بر همان تیر کلیک کنید و بعد از ظاهر شدن صفحه مذکور  Push to Talk را انتخاب کرده، روی آن کلیک نمائید،  میکروفون از دست تان رها میگردد.

