 ដំបង
ករចប់េផម
ូ ៃនករេ ប បស់េគហទំពរ ័GeoChat
េនកនុងករេ ប បស់េគហទំពរ ័GeoChatគឺមនលកខណៈដូចេទនិងករេ ប បស់េគហទំពរ ័េផ ងៗេទ ត

ែដរេ

យ៖

Æ េបកកមមវ ិធី Browser

មួយែដលអនកេ ប

Æេនេល បអប់Address bar សូម យ

សយ័

នេគហទំពរ ័ GeoChat: http://geochat.instedd.org

ÆចុចEnter េនះនឹងបងញនូវ ទង់ ទយៃនេគហទំពរ ័ដូចខងេ កមៈ

សូមេធករចប់

រមមណ៏េលចំណុចសំខន់ៗ៣ដូចខងេ កម៖

¾ Get Started Join Now! សំ ប់េ

យេ

កអនក

ចបេងកតUser Accountថមី

¾ I’m already using this on my phone សំ ប់េ

យអនក

េគហទំពរ ័ដំបូងែដរ ែតេយងេ បេលខទូរសពទ័សំ ប់Login

ចLogin ដូចកនុង Login

¾ Login

សំ ប់ចូលេ ប បស់េគហទំពរ ័GeoChatេ
GeoChatេផញេ

យេ ប េឈមះនិងេលខសំងត់ែដលកមមវ ិធី

យេនេពលែដលអនកចុះេឈមះជេលកដំបូង។
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Login
េដមបី login ចូលេទកនុង GeoChat អនក គន់ែត យបញចូ ល េឈមះអនកេ ប បស់ និង េលខសំងត់
របស់អនកេនកនុង បអប់ login េនេលេគហទំព័រ។

ចំ

ំ៖ េលខសំងត់ គឺទទួលបន

មរយៈ SMS េនេពលែដលអនកបនបេងកតគណនី របស់អនក

ពីទូរស័ពទ។
ដូចគនែដរអនក
េ

ចេ បេលខទូរសពទ័ែដលអនកបនេ បសំ ប់ ចុះេឈមះជមួយGeoChat េដមបីLogin

យយកេលខទូរសពទ័េនះជUsername

និងេលខសំងត់ ែដលGeoChatបនេផញេ

យេនេពល

ចុះេឈមះ។
ចំ

ំៈ

ចំេពះេលខទូរសពទ័ តវ យទំងេលខកូដ បេទស។

012345678 េនះ Username អនក តវ យ៖ 85512345678)
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ឧទហរណ៏ថ

េបេលខទូរសពទ័េលខ៖

ែសងយល់ពីមុឺនយ
ុ របស់េគហទំពរGeoChat
័
េនេពលែដលអនកLoginចួលេទកនុងេគហទំពរ ័GeoChat
េនះអនកនឹងេឃញមនមុឺនុយដូចខងេ កម៖

(1) Map:

េនេពលែដលចុចេលមុឺនុយេនះ គឺអនក

ចេផញ

េនកនុង កមរបស់អនក និង
ថេតអនក
េនកែនង

ចេមលេឃញ

េបសិនជអនកបនកំណត់ទី

ំ ង។

េនះអនក

រែដលសថិតកនុង កមរបស់អនក

េន េលែផនទីGeoChat

(2)My groups: សំ ប់េមលថេតអនកសថិតេនកនុង កម
េមល កម

រេទកន់សមជិកែដលសថិត

ខះនិងមនសិទិជ
ធ អី, បេងកត កមថមី,

ធរណៈេដមបីចូលរួម។ េនេពលែដលអនកចុចេល កម

មួយ

ច កំណត់Properties, េមលសមជិកកនុង កម(Membership), កំណត់

ចកេចញចួល(Gateway), Feeds, កំ ណត់ទី

ំង(Location), Dataset, និងទិញ

េ កឌីតបែនថម(buy credit)
(3) Requests: សំ ប់េមលថេតអនក
អនកនិងេធករអនុញញតេ
(4) Settings:

ខះែដលបនេសនសុំចូលរួមជសមជិកកនុង កមរបស់
យចូលរួម។

េ បសំ ប់េធករកំណត់ Profile, បែនថម Channels (េលខទូរសពទ័, អុីែម៉ល, Twitter),
េមលនិងកំណត់ករេផញ

រ, េមលទី

ំងនិងកំ ណត់ទី

ំ ង។

(5) Logout:

សំ ប់េធករ Logout គណនី GeoChat ពីេគហទំពរ ័ GeoChat។

(6) Help:

សំ ប់េមលពត៌មនជំ នួយៃនរេប បៃនករេ ប បស់ GeoChat។
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MAP
េនេពលែដលអនកចុចេល MAP េនះេគហទំពរ ័នឹងេបកនូវទំពរ ័មួយេផ ងេទ តដូចខងេ កម៖

សំ ប់ េ ជ សេរ ស កម
េដ មបីេម ល

រ ឬ េផញ

សំ ប់ សរេសរ
កម

មួ យ
រ

រេដ មបីេផញេទកន់

មួ យែដលបនេ ជ សេរ សខងេល

សំ ប់ េម ល

រែដលបនេផញេឆ យឆងគន

កនុង កមែដលបនេ ជ សេរ សខងេល

េនេពលែដលអនកចុ ចេល
និ ងទី
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មួ យ េនះអនកនឹ ងេម លេឃញ
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រ

MY GROUP
ករ គប់ គង កម
I- ករផស់ រលកខ
ណៈសមបតិរបស់ កម
ូ
លកខណៈសមបតិរបស់ កម

ចផស់បូរបនលុះ

ែតជ អនក គប់ គង កម ឬ មចស់ កម

១. ចុចេល My groups
២. ចុចេល កម

មួ យែដលអនកចង់ផស់បូរ

៣. ចុចេល Properties
៤. េធករផស់បូរេទ

មករចង់បនរបស់អនក៖

•

Alias: មិន

•

Title: សំ ប់

•

Description: សំ ប់េធករពិពណ៌នអំពី កម

•

ចផស់បូ របនេទ
ក់េឈមះេ

យ កម

Approval to join: សំ ប់កំណត់ថេតអនកចូលរួមទំងអស់ តវចំករអនុញញតពីអនក
សិនឬមិនចំបច់

•
•

Chatroom: សំ ប់បូរ កមេទជ បេភទ កមBlast group1ឬ Chatroom group2
Forward messages to owners: េនេពលែដលកំ ណត់ជBlast group អនក ចកំណត់
េ

យសមជិកធមម
ចទទួលបន

•

ចេផញ

រ តលប់មកវ ិញបនែតមនែតមចស់ កមេទែដល

រេនះ។

Default location: សំ ប់កំណត់ឬផស់បូរទី

មនែតមចស់ កម ឬអនក គប់ គង កមេទែដលមនសិទិ ក
ធ ុងករេផញ
ន


1

ទំងមចស់ កមទំងសមជិ កធមម

2
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ំង

រ ចំែណកឯសមជិ កធមម

របនដូ ចៗគន

បនែតទទួ ល

រែតប៉ុ េ

ះ

៥. បនទប់ពីេធករផស់បូររួចេហយ, ចុចេលប៊ូតុងSave changes

II- ផស់ រតួ
ូ នទីរបស់សមជិកកនុង កម
កនុងករផស់បូរតួនទី របស់សមជិកកនុង កម, អនក តវែតជ មចស់ កម រ ឺ អនក គប់ គង របស់ កម។
១) ចូលេទកនុង My Groups

២) េ ជសេរ ស កម ( តវ បកដថអនកជមចស់ កមរ ឺជអនក គប់ គង កមេនះ)
៣) ចុចេនេល Membership tab
៤) ចុចេលប៊ូតុង Edit ៃនសមជិក
៥) េ ជសេរ សតួនទីែដលអនកចង់ ផល់

ែដលអនកចង់បូរតួ នទី

៦) ចុចេនេល Update
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III- លុបសមជិកកនុង កម

មនក់េចញពី កម

កនុងករផស់បូរតួនទី របស់សមជិកកនុង កម, អនក តវែតជ មចស់ កម រ ឺ អនក គប់ គង របស់ កម។
១) ចូលេទកនុង My Groups

២) េ ជសេរ ស កម ( តវ បកដថអនកជមចស់ កមរ ឺជអនក គប់ គង កមេនះ)
៣) ចុចេនេល Membership tab
៤) ចុចេលប៊ូតុង Edit ៃនសមជិក
៤) ចុចេល Remove

ែដលអនកចង់បូរតួ នទី

REQUESTS
េនេពលែដលមនអនក
ចេធករអនុញញត(Approve)
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េនះអនក

SETTINGS
I- ពត៌មនផទល់ខន
ួ
េនកនុង ពត៌មនផទល់ខួន(My Profile) អនក
•

ចែកែ ប:

េឈមះសំ ប់បងញ:
េនះគឺជេឈមះមួយែដលនឹងបងញេនខងមុខ

រនីមួយៗៃន ល់ករេផញ

ររបស់អនក,

ឧទហរណ៍: Dr. Kok Dara: We need 2 tents េដមបីែកេឈមះសំ ប់បងញអនក តវចុចេល បអប់
Display name េហយបញូច លេឈមះថមី
•

េលខសំងត់: យ៉ ងតិចបំផុតមន ៤ តួអក រ សំ ប់េលខសំងត់េនះ។ េដមបីបូរេលខសំងត់របស់

អនក អនក គន់ែតចុចេល link Change password ។
•

រូបភព: អនក

ច

ក់រប
ូ ភពរបស់អនកបនេនេលេគហទំពត័េនះ។ េដមបីបូររូបភព សូមចុច

េលlink Change picture ។
•

កំណត់ កមេដមរបស់ អនក(default group):3

•

ែកស មលេពល េវ

មតំបន់ៃនកែនងែដលអនកសថត
ិ េន។

េ កយេពលផស់បូររួចេហយ សូមចុចេលប៊ូតុង update

3

េនេពលែដលអនកេផញ

InSTEDD – www.instedd.org
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រេនះនឹងេផញេទកន់សមជិកេនកនុង កមDefaultេនះ

II- រេប បផស់ រេលខសំ
ងត់
ូ
១. សូមចុចេល Change password
២.

យេលខសំងត់ែដលអនកកំពុងេ បបចចុបបននចូលកនុង បអប់ Current Password

៣.

យេលខសំងត់ថីមកុង
ន បអប់ New Password

៤.

យេលខសំងត់ថីមមងេទ តកនុង បអប់ Confirm Password

៥. ចុចេលប៊ូតុងUpdate

InSTEDD – www.instedd.org
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III- Channels
េនកនុងទំព័រេនះអនក

ចែកែ បករកំណត់សំ ប់ channels ទំងអស់ែដលអនកបនេ ប បស់

េនកនុង Geochat។

Channels ែដលអនកចុះេឈមះមនពីរ

ថ នភព(status) ែដល

បិទ(OFF)។ មនន័យថអនកមិន តវបនេគត មវេ
ចុះេឈមះេហយេនះេទ,
អនកក៏

អនក

ច

ឬទទួល

រ។ អនក

យេ ប បស់ គប់ channels ែដលអនកបន

ចបែនថមChannelsទំងេនះកនុងករេ ប បស់GeoChatេហយ

ចបិទChannelsទំងេនះបនែដរេ

1. Email: អនក

ចេធេទបនគឺ េបក(ON) ឬ

យ គន់ែតេ ជសេរ សយកOFF ។

ក់បញូច ល Email របស់អនកកនុង កម GeoChat េដមបីេ ប បស់កុងករេផញ
ន

ច

ក់បញូច លបនេ ចនេលសពី១

មែដលអនកចង់

រ

ក់។ េ ជ សេរ សយក

OFF េដមបីបិទករេ ប បស់។

2. Twitter: ដូចគននិងករបែនថម Email ែដរ។
ទ ី:ម លកខខ័ណសំខន់មយ៉ ងេនកនុងករណីេនះគឺថ
3. ែកត មវករកំណត់ បព័នធ ទូរស័ពទ ឬ បែនថមទូរស័ពថ
បព័នធទូរស័ពទពុំមន លទធភព

ចេ បបនេលសពីមួយ បព័នេធ នះេទ, ដូេចនះេ បសិនេបអនកបែនថម

ទូរស័ពទថីម ទូរស័ពទដៃទែផ ងេទ ត តវែត បិទ(OFF)។
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IV- រេប បដំេឡងេលខទូរសពទ័ថី េផ
ម ងេទ តជមួយ GeoChat Group
េដមបីដំេឡងទូរស័ពទរបស់អនក អនក តរែតេធ

មដំ

ក់ កល បំជំ

នែដលបនពិពណ៌ន

ដូចខងេ កម:
១. េ ជសេរ ស បេទសរបស់អនកពី

ងៃន បេទស។

២. េ ជសេរ ស កមហ៊ុនទូរស័ពទរបស់អនក
៣. បញូច លេលខទូរស័ពទរបស់អនក។
៤. ចុចេល Text me! ។ េនះជដំ

ក់កលសំខន់ ពីេ ពះេយងចំបច់ តវបញ
ជ ក់ឲយចបស់ថ

េលខទូរស័ពទែដលអនកបន បញូច ល

មពិតគឺជេលខទូ រស័ពទរបស់អនក។

៥. អនកនឹងទទួលបន

រ

គមន៍មួយពី Geochat, ជមួ យនឹងេលខកូដមួយេនកនុង

អនក តវែតបញូច លេលខកូដេនះេនកនុង បអប់េហយបនទប់ មកចុច Submit
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រេនះ។

V- រេប បភជប់អែុី ម៉លជមួយ GeoChat Group
េដមបីដំេឡងអុីែម៉លែដល
េនះ អនក តវអនុវតន៏នូវជំ

ចេ

យអនកេ ប បស់អុីែម៉លកនុងករេផញ

រឬទទួល

របន

នដូចខងេ កម៖

១) កនុងChannel សូមចុចេល Add Email
២) សូម យ

សយ័

ន Email របស់អនកកនុង បអប់ Email Address

៣) បនទប់ពីបនចុច យ

សយ័

នអុីែម៉លរួចេហយ សូមចុចេល Email me!។ េនះ

GeoChat នឹងេផញ តលប់មកវ ិញេទកនុង

សយ័

នូវេលខសំងត់

៤) សូម យេលខសំងត់ែដលទទួលបន
៥) ចុច Submit
េ កយពីចុច Submit រួចេហយេនះអនកនឹង

នអុីែម៉លែដលអនកបនបញូច ល

ក់កុង
ន បអប់ែកបប៊ូតុង Email me!

ចេធករេផញ

រ ឬទទួល

រ

មរយៈ

សយ័

នអុីែម៉ល

ែដលអនកបនភជប់។
ចំ
េទ

ំ៖ កនុងករេផញ

មរេប បសរេសរ

រ

មរយៈអុីែម៉លែដលអនកបនភជប់ គឺករសរេសរ

រដូចកនុងទូរសពទ័ែដ។
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រ តវេគរព តវេគរព

VI- រេប បបទ
ិ Channels

មួយែដលអនកមន
ិ ចងេ់ 

កនុងករណីែដលអនកមិនចង់ភជប់Channelsែដលអនកបនភជប់រច
ួ េហយ ដូចជ អុីែម៉ល, េលខទូរសពទ័... េនះ
អនក គន់ែតចុចេលប៊ូតុងON ឬ OFF។ អនកក៏

ចចុចេលdelete េបសិនជអនកចង់លុបChannels

ON / OFF ប៊ូតុង

InSTEDD – www.instedd.org

Page 13

មួយ ។

