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Nhắn tin trò chuyện
Giới thiệu về Nhắn tin trò
chuyện
Chức năng Nhắn tin trò chuyện (IM) (dịch vụ mạng) cho
phép bạn trò chuyện với những người khác sử dụng tin
nhắn trò chuyện và tham gia vào diễn đàn (các nhóm IM)
với các chủ đề khác nhau. Các nhà cung cấp dịch vụ khác
nhau vận hành các máy chủ IM tương thích mà bạn có thể
đăng nhập vào sau khi đăng ký dịch vụ IM. Các chức năng
được hỗ trợ bởi mỗi nhà cung cấp dịch vụ có thể khác
nhau.
Trước khi có thể sử dụng dịch vụ Nhắn tin trò chuyện, bạn
phải lưu các cài đặt để truy cập vào dịch vụ bạn muốn sử
dụng. Thông số cài đặt có thể đã được cấu hình sẵn trên
điện thoại, hoặc bạn có thể nhận các thông số cài đặt này
dưới dạng tin nhắn cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ nơi
cung cấp dịch vụ IM. Bạn cũng có thể nhập các thông số
cài đặt theo cách thủ công.

Các giao diện IM
Trong giao diện chính của ứng dụng, chọn

● Mã thuê bao  — để xem trạng thái và nhận dạng IM
của chính bạn

● Đàm thoại  — để xem danh sách các cuộc trò chuyện
IM, các nhóm trò chuyện, và các lời mời đã nhận được,
cũng như để mở một nhóm trò chuyện, cuộc trò chuyện
và lời mời

Để xem các số liên lạc, hãy chọn tên một danh sách liên
lạc.
Bạn sẽ có các tùy chọn sau:
● Trò chuyện mới  — Bắt đầu hoặc tiếp tục cuộc trò

chuyện với người sử dụng IM.
● Số l.lạc trò chuyện mới  — Tạo, chỉnh sửa, hoặc xem

trạng thái trực tuyến của các số liên lạc IM.
● Cuộc trò chuyện đã lưu  — Xem phiên nhắn tin trò

chuyện đã lưu lại trước đó.
Khi bạn mở một cuộc trò chuyện, giao diện cuộc trò
chuyện sẽ hiển thị những tin nhắn đã gửi và nhận. Để gửi
một tin nhắn mới, hãy nhập tin nhắn vào hộp biên tập ở
cuối màn hình.
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Kết nối với máy chủ IM
1. Để kết nối vào server nhắn tin trò chuyện (IM) hãy mở

IM, và chọn Lựa chọn > Đăng nhập.
2. Nhập mã thuê bao và mật khẩu, sau đó bấm phím di

chuyển để đăng nhập. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ cung
cấp cho bạn mã thuê bao và mật khẩu dùng cho server
IM.

3. Để thoát ra, chọn Lựa chọn > Thoát.

Bắt đầu một cuộc trò chuyện
mới
Để bắt đầu một cuộc trò chuyện IM mới, trong giao diện
chính của ứng dụng, hãy di chuyển đến một danh sách
liên lạc IM. Nếu danh sách đóng, hãy bấm phím di chuyển
để mở rộng nó để hiển thị các số liên lạc trong danh sách.
Di chuyển đến số liên lạc bạn muốn trong danh sách liên
lạc. Một biểu tượng cho biết tính khả dụng của số liên lạc
này. Để bắt đầu một cuộc trò chuyện với số liên lạc này,
hãy bấm phím di chuyển.
Khi bạn đã chọn một số liên lạc, giao diện cuộc trò chuyện
sẽ mở ra với con trỏ trong hộp trình biên tập, và bạn có
thể bắt đầu nhập tin nhắn vào hộp trình biên tập.

Xem và bắt đầu cuộc trò chuyện
Dưới tiêu đề Cuộc trò chuyện, bạn có thể xem danh sách
các số liên lạc mà bạn đang trò chuyện cùng. Cuộc trò
chuyện hiện thời sẽ tự đóng lại khi bạn thoát khỏi IM.
Để xem cuộc trò chuyện, di chuyển đến một người tham
gia, và bấm phím di chuyển.
Để tiếp tục cuộc trò chuyện khi đang xem nó, hãy viết tin
nhắn của bạn, và bấm phím di chuyển.
Để trở về danh sách cuộc trò chuyện mà không đóng cuộc
trò chuyện hiện tại, chọn Quay về.
Để đóng cuộc trò chuyện, chọn Lựa chọn > Dừng đàm
thoại.
Để bắt đầu cuộc trò chuyện mới, chọn Lựa chọn > Trò
chuyện mới.

Thay đổi trạng thái riêng của
bạn
Để thay đổi trạng thái IM riêng của bạn, trạng thái này sẽ
được hiển thị cho những người sử dụng IM khác, trong
giao diện chính của ứng dụng, hãy di chuyển đến mục đầu
tiên.
Để chọn một trạng thái mới, bấm phím di chuyển. Di
chuyển đến trạng thái mới, và bấm phím di chuyển.
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Sửa đổi sở thích IM cá nhân
Chọn Lựa chọn > Cài đặt > Ưu tiên và chọn một trong
các tùy chọn sau:
● Dùng tên hiển thị (chỉ hiển thị nếu các nhóm IM được

server hỗ trợ) — Để nhập biệt hiệu, chọn Có.
● Chỉ báo sẵn sàng  — Để cho phép những người khác

thấy bạn đang trực tuyến, chọn Đến tất cả.
● Cho phép tin nhắn từ  — Để cho phép các tin nhắn từ

tất cả, chọn Tất cả.
● Cho phép tin nhắn từ  — Để chỉ cho phép nhận những

tin nhắn từ các số liên lạc của bạn, chọn Chỉ d.bạ trò
chuyện. Lời mời IM được gửi bởi các số liên lạc muốn
bạn tham gia vào các nhóm của họ.

● Sắp xếp DB trò chuyện  — Chọn cách sắp xếp các số
liên lạc: Theo thứ tự abc hoặc Tr.thái tr.tuyến.

● Đang cập nhật tr.thái  — Để chọn cách cập nhật thông
tin về trạng thái trực tuyến của các số liên lạc của bạn,
chọn Tự động hoặc Thủ công.

● Liên lạc offline  — Chọn hiển thị hoặc không hiển thị
các số liên lạc IM có trạng thái không trực tuyến trong
danh sách liên lạc.

● Màu của tin nhắn  — Chọn màu cho tin nhắn trò
chuyện bạn sẽ gửi.

● Màu của tin nhắn đã nhận  — Chọn màu cho tin nhắn
trò chuyện bạn sẽ nhận.

● Xem chi tiết ngày/giờ  — Để xem ngày giờ của tin
nhắn trò chuyện trong các cuộc trò chuyện, chọn Có.

● Âm báo trò chuyện  — Thay đổi âm được phát khi
nhận được một tin nhắn trò chuyện mới.

Tải về danh sách liên lạc IM
Bạn có thể tải danh sách liên lạc về từ server, hoặc thêm
một số liên lạc mới vào danh sách liên lạc. Khi bạn đăng
nhập vào server, các danh sách liên lạc đã sử dụng trước
đó sẽ tự động được tải về từ server.

Ghi cuộc trò chuyện
Khi xem nội dung của một cuộc trò chuyện, để ghi lại các
tin nhắn được trao đổi trong cuộc trò chuyện hoặc trong
khi bạn tham gia vào một nhóm IM, chọn Lựa chọn >
Lưu cuộc trò chuyện.
Để ngừng ghi, chọn Lựa chọn > Dừng ghi âm.
Để xem những cuộc trò chuyện đã ghi lại, chọn Lựa
chọn > Cuộc trò chuyện đã lưu.

Tìm kiếm nhóm và người dùng
IM
Để tìm các nhóm và người sử dụng IM, trong giao diện
chính của cộng đồng IM, trước tiên hãy di chuyển đến một
mục, chẳng hạn như một trong các mục trạng thái riêng

© 2008 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.6



của bạn, hoặc đến một trong các danh sách liên lạc IM của
bạn.
Để tìm nhóm, chọn Lựa chọn > Trò chuyện mới > Tìm
nhóm . Bạn có thể tìm theo tên nhóm, chủ đề, và thành
viên (mã thuê bao).
Để tìm người sử dụng, chọn Lựa chọn > Số l.lạc trò
chuyện mới > Tìm trên máy chủ. Bạn có thể tìm theo
tên người sử dụng, mã thuê bao, số điện thoại, và địa chỉ
e-mail.
Khi tìm kiếm hoàn tất, chọn Lựa chọn và chọn một trong
các tùy chọn sau:
● Kết quả khác  — Để xem thêm các kết quả tìm kiếm

khác.
● Kết quả trước  — Để xem kết quả tìm kiếm trước đó,

nếu có.
● Thêm vào DB t. chuyện  — Để thêm một số liên lạc

vào danh bạ IM.
● Bắt đầu đàm thoại  — Để bắt đầu cuộc trò chuyện với

một số liên lạc.
● Gửi lời mời  — Để mời một số liên lạc vào cuộc trò

chuyện.
● Tùy chọn chặn  — Để chặn các tin nhắn từ một số liên

lạc, thêm một số liên lạc vào danh sách chặn, hoặc xem
danh sách các số liên lạc bị chặn.

● Tham gia  — Để tham gia nhóm trò chuyện.
● Lưu lại  — Để lưu một nhóm trò chuyện đã tải về làm

mục ưa thích hiển thị dưới tiêu đề Cuộc trò chuyện.

● Tìm mục mới  — Để bắt đầu một tìm kiếm mới với các
tiêu chí khác.

Các tùy chọn khả dụng sẽ khác nhau, tùy thuộc vào server
IM.

Nhóm IM
Để tham gia vào một nhóm IM được lưu dưới tiêu đề Cuộc
trò chuyện, hãy di chuyển đến nhóm bạn muốn tham gia
và bấm phím di chuyển.
Sau khi tham gia vào một nhóm IM, bạn có thể xem các
tin nhắn được trao đổi trong nhóm, và gửi các tin nhắn
của riêng bạn.
Để gửi một tin nhắn, hãy soạn tin nhắn trong hộp chỉnh
sửa ở cuối màn hình, và bấm phím di chuyển.
Để gửi một tin nhắn riêng tới một thành viên, chọn Lựa
chọn > Gửi tin riêng.
Để trả lời tin nhắn riêng gửi cho bạn, chọn tin nhắn này
và chọn Lựa chọn > Trả lời.
Để mời các số liên lạc IM đang trực tuyến tham gia vào
nhóm IM, chọn Lựa chọn > Gửi lời mời.
Để ngăn không nhận tin nhắn từ những thành viên cụ thể,
chọn Quay về > Lựa chọn > Tùy chọn chặn.
Để thoát khỏi nhóm IM, chọn Lựa chọn > Th.nhóm
tr.chuyện.
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Cài đặt server IM
Chọn Lựa chọn > Cài đặt. Thông số cài đặt có thể đã được
cấu hình sẵn trên điện thoại, hoặc bạn có thể nhận các
thông số cài đặt này dưới dạng tin nhắn cấu hình từ nhà
cung cấp dịch vụ nơi cung cấp dịch vụ IM. Bạn sẽ nhận Mã
thuê bao và mật khẩu từ nhà cung cấp dịch vụ khi bạn
đăng ký dịch vụ này. Nếu bạn không biết mã thuê bao và
mật khẩu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
Bạn sẽ có các cài đặt sau:
● Ưu tiên  — Sửa đổi cài đặt IM.
● Máy chủ  — Xem danh sách tất cả các server IM đã được

xác định.
● Máy chủ mặc định  — Thay đổi server IM bạn muốn

kết nối.
● Kiểu đăng nhập t.c  — Để tự động đăng nhập khi bạn

khởi động IM, chọn Khi kh.động ư.dụng.
Để thêm một server mới vào danh sách server IM, chọn
Máy chủ > Lựa chọn > Máy chủ mới. Nhập các cài đặt
sau server:
● Tên máy chủ  — Tên server trò chuyện.
● Đ.truy cập đang dùng  — Điểm truy cập bạn muốn sử

dụng cho server này.
● Địa chỉ web  — Địa chỉ URL của server IM.
● ID  — Mã thuê bao của bạn.
● Mật khẩu  — Mật khẩu đăng nhập của bạn.
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