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 فهرست مطالب

 

 

 

 ۴مقدمه  ...............................................................................................................

 

 

 ۸ ............................................................................... ایجاد حساب در توییتر  درس اول: 

 

 

 ۱۸....................................................................نگاهی کلی به صفحه اصلی توییتر  درس دوم:

 

 

 ۲۸ ................................................................................ نوار ابزار و تایم الین  درس سوم:

 

 

 ۳۸ ...................................................................... توییتر به زبان اعداد و آمار  درس چهارم:

 

 

 ۴۱ ................................................................................... ترفند های توییتر درس پنجم: 
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 گرداورندهسخن 

 

 وب آموزشی توسط تیم درسنامه نوشته سالم خدمت شما دوستان عزیز این کتا

گرداوری شده است تمامی امیر عباس سعدی و شخص  سالم برنامهتوسط تیم 

 است از شما دوستان عزیزآورده شده  در این کتاب توییترآموزش کار با مباحث 

 را قید کنید حتما منبع آنخواهشمندیم در صورت انتشار کتاب 

 انتشار پیدا کرده  http://hiprogram.irاین کتاب توسط آدرس اینترنتی 

 است.
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 مقدمه

 

 

به  گیرد ویکی از ابزارهایی است که در چند سال اخیر به صورت گسترده در فضای وب مورد استفاده قرار می« توییتر»

وره شد که حاصل این نیاز، دفارسی هر روز بیشتر احساس میدلیل محبوبیت روز افزون آن، نیاز به آموزش توییتر به زبان 

 رو است.آموزشی پیش

تواند درباره زندگی خواهید آموخت که چگونه از توییتر استفاده کنید و اطالعات دلخواه خود را که می آموزشدر این 

سایت یا د. چگونه به کمک توییتر وبشخصی و یا کاریتان باشد را با دیگران به اشتراک بگذارید و نظر آنها را جویا شوی

وبالگ خود را به دیگران معرفی کنید و یا اگر کسب و کاری )به خصوص آنالین( دارید آن از طریق توییتر تبلیغ کنید. 

 همچنین خواهید آموخت که چگونه به کمک توییتر از آخرین اخبار و رخدادهای ایران و جهان مطلع شوید.

ای که با به پایان رساندن این دوره، استاد بزرگ های توییتر آشنا خواهید شد به گونهامی قسمتعالوه بر این شما با تم

 توانید از تمامی امکانات و ترفندهای توییتر به خوبی و در جهت اهداف خود استفاده کنید.توییتر خواهید شد که می

یت مورد توییتر صحبت کنیم. اینکه توییتر چیست و اهماما قبل از اینکه به آموزش توییتر بپردازیم، بد نیست تا کمی در 

 و کارکرد آن چگونه است.

  

 توییتر چیست؟

به صورت رسمی شروع به کار کرده است و در آن افراد مختلف ( ۴۰۰۲جوالی  ۵۱) ۵۸۳۱تیر  ۴۲سایت توییتر در وب

رسد هر چیز دیگری را که به ذهن شان می حرف )کاراکتر( یا کمتر آخرین وضعیت خود، دیدگاه، خبر و ۵۲۰توانند در می

 ها کاربر این وب سایت برسانند.را به گوش میلیون

ه ترین مطالب را با دیگران بتوان مهمها میشاید بتوان نقطه قوت توییتر را همین مورد دانست که در کمترین تعداد حرف

انتشار اخبار لحظه به لحظه عملیات دستگیری و کشته شدن بن تا  فرود اضطراری یک هواپیمااشتراک گذاشت؛ از خبر 

 .الدن در پاکستان

 تسبیل گیر جهان مانند توان نزدیک شدن افراد عادی مانند ما و شما به افرادی مشهور دنقطه مثبت دیگر توییتر را می

ار ای از آخرین اخبدهد که از طریق آن و بدون هیچ واسطهدانست. توییتر این امکان را به ما می پاپ بندیکت شانزدهمو یا 

و یا نظرات افراد مشهور آگاهی پیدا کنیم و یا نظرات خودمان را با آنها در میان بگذاریم. عالوه بر آن به کمک توییتر 
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نگاران و... از آخرین اخبار ایران و جهان های مختلف، روزنامهلیک و دنبال کردن خبرگزاریتوان به آسانی و تنها با یک کمی

 مطلع شد.

ترین جمالت، بیشترین اطالعات مفید را کسب توانید در کوتاهبرای همین باید گفت که توییتر ابزاری است که شما می

ییتر تایپ و آنها را منتشر کرد، اغلب اخبار و اطالعات هایی که میتوان در توکنید و به دلیل محدودیت در تعداد حرف

« یکم گوی و گزیده گو»المثل فارسی  سایت مختصر و مفید هستند و به نوعی مصداق بارز ضربمنتشر شده در این وب

 است.

 کند؟توییتر چگونه کار می

ساب توییتر تصویری که با آن مواجه ترین و شاید اولین ویژگی توییتر سادگی آن است. در صورت وارد نشدن به حمهم

  شوید به صورت زیر است.می
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 کنید:ت زیر مشاهده میصور به را توییتر اما اگر حساب کاربری توییتر داشته باشید و وارد آن شده باشید،

 

ی آنها با تمام های مختلفی دارد که شما با به پایان رساندن این دوره آموزشیکنید توییتر بخشهمانگونه که مشاهده می

 و کارکردشان آشنا خواهید شد.

 اند.های تصاویر این دوره آموزشی حذف شدهبه دلیل رعایت حریم خصوصی افراد، برخی از قسمت نکته:

لیات آن شوید، با کاما شاید بد نباشد که چند بخش را مروری کوتاه بکنیم تا اگر برای اولین بار است با توییتر آشنا می

 آشنا شوید.

شوید که با همانگونه که در باال گفتیم، اگر شما یک حساب در توییتر داشته و وارد آن شده باشید با تصویر باال مواجه می

 ای وجود دارد که داخل آن سفید رنگ است.شوید که در ستون سمت چپ و در باال، جعبهکمی دقت متوجه می

http://hiprogram.ir/
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واند تتوانید پیام خود را که میر قرمز مشخص شده است( شما میبا کلیک در داخل این جعبه )که در تصویر زیر با کاد

 )توییت( کلیک کنید. Tweetحرف باشد را تایپ کنید و برای ارسال بر روی گزینه  ۵۲۰حداکثر 

 

اگر شما در توییتر هیچ حسابی ندارید، نگران نباشید، چون در درس بعدی با طرز ساخت یک حساب در توییتر آشنا  نکته:

 ید شد.خواه

بران توییتر ها نفر از کارشود و میلیونزمانی که شما بر روی گزینه توییت کلیک کنید، توییت شما در توییتر منتشر می

توانند آن را مشاهده کنند و بخوانند. اما صبر کنید، کل ماجرا به این راحتی نیست! شما برای آنکه بتوانید توییت خود می

مهم  تواند یک خبرید باید ترفندهای مختلفی را به مرحله اجرا درآورید تا پیام خود را که میرا به افراد بیشتری نشان ده

 ها نفر برسانید.ای از تنهایی شما باشد را به گوش میلیوناز تصادف در یک خیابان تا لحظه
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 ایجاد حساب در توییتر

 

 گیریدن نظر در را درس این و کنید پوشی چشم درس این خواندن از توانیدمی دارید، حساب یک توییتر در شما اگر تذکر:

 اآشن ندارید اطالع آن از که جدیدی نکات با است ممکن زیرا کنیممی پیشنهاد شما به را درس این خواندن که چند هر

 .شوید

 صفحه این به اگر. شدید آشنا است دسترس در twitter.com در درس گذشته شما با صفحه اول توییتر که در آدرس

)کمان زرد  Sing upنگ( و )کمان قرمز ر Sign inنه در پیش روی شما قرار دارد: گزی دو که دید خواهید کنید دقت

 رنگ(.
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- Sign in اگر شما در توییتر حسابی دارید، از طریق این بخش می توانید وارد حساب خود شوید. برای این کار تنها :

 Sign in( را وارد کنید و سپس بر روی گزینه password( و کلمه عبور )usernameکافی است که نام کاربری )

 کلیک کنید تا وارد حساب توییتر خود شوید.

- Sign up اگر شما در توییتر حسابی ندارید، این گزینه به شما کمک می کند که یک حساب در توییتر باز کنید که :

 موضوع این درس دقیقا همین مورد است.

( و Email(، آدرس ایمیل معتبر )Full nameدر اولین قدم برای باز کردن یک حساب در توییتر، شما باید نام دلخواه )

 وارد کنید. Sign up( مورد نظر خود را در سه گزینه قسمت Passwordکلمه عبور )

حرف باشد. عالوه بر آن برای امنیت بیشتر  ۲تخابی شما در توییتر باید حداقل شامل ان عبور کلمه که کنید دقت نکته:

بهتر است که این کلمه عبور قوی و مناسب باشد. برای اطالعات بیشتر در مورد ویژگی های کلمه عبور مناسب و قوی می 

صفحه ای  Sign upپس از کلیک بر روی گزینه  شرکت کنید.« مبانی امنیت در کامپیوتر و اینترنت»توانید در دوره 

ویر زیر باز می شود که توییتر اطالعات وارد شده توسط شما را بررسی می کند و در صورت درست بودن عالمت مانند تص

مورد  Usernameچک سبز رنگی در مقابل هر گزینه می زند. عالوه بر آن شما باید در این مرحله نام کاربری یا همان 

یمیل و اسمی که وارد کرده اید چند پیشنهاد را در قسمت هر چند که توییتر براساس آدرس انظر خود را انتخاب کنید،

Suggestions .به شما نشان می دهد 
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کنید تا حساب کلیک می Create my accountپس از اینکه نام کاربری مورد نظر خود را انتخاب کردید، بر روی 

 شما در توییتر ساخته شود.

 آدرسی هب ایمیلی شما حساب تایید برای توییتر زیرا باشد، معتبر کنید می وارد که ایمیلی آدرس که کنید دقت :۱نکته 

 .کند می ارسال اید کرده وارد که

چهار گزینه عالمت چک سبز رنگ خورده باشد، در صورت ظاهر شدن عالمت ضربدر  هر مقابل در که کنید دقت :۲نکته 

 ۵۴۸۲۱۲قرمز رنگ، شما باید تغییراتی را در آن گزینه بدهید. به عنوان مثال اگر پسورد شما بسیار کوتاه و یا به صورت 

ک ضربدر قرمز رنگ در مقابل هر ی باشد و یا نام کاربردی که انتخاب کرده اید قبال توسط کسی گرفته شده باشد، عالمت

 از گزینه ها ظاهر خواهد شد.

کلیک کردید و حساب شما در توییتر ساخته شد، صفحه جدیدی برای  Create my accountپس از اینکه بر روی 

ارید ذشما باز می شود که در آن توییتر به شما خوش آمد گفته است و گفته است که عالیق خودتون را با ما به اشتراک بگ

 کنیم تا حساب کاربری خودتان را راه اندازی کنید.مرحله راهنمایی می ۱و سپس ما شما را در 
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کنید تا به مرحله بعد)دوم( بروید و صفحه ای مانند تصویر ! کلیک میLet's go بعد از مشاهده صفحه باال بر روی گزینه 

  زیر برای شما باز خواهد شد.

 

  

ا در ههایی را انتخاب کنید. این دستهتوانید از لیستی که برای شما نشان داده شده است، دستهدر این مرحله شما می

های مورد دهد. وقتی دستهها میحقیقت وقتی انتخاب شوند در مرحله بعد توییتر به شما پیشنهاداتی نزدیک به این دسته

 کلیک کنید. continueعالقه خود را انتخاب کردید روی دکمه 
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دات کند. این پیشنهاتوییتر در مرحله سوم، به شما یک مشت حساب کاربری جهت دنبال کردن در توییتر،پیشنهاد می

حساب کاربری نمایش داده است. ما  ۸۸هایی که شما در مرحله دوم انتخاب کرده بودید. برای ما مرتبط هستند به دسته

 حساب کابری و ادامه دادن و رفتن به مرحله بعد.۸۸لو کردن یعنی فا Follow 33 & Continueروی 

 

طریق آدرس جیمیل، یاهو، هات میل  از تمایل، صورت در که خواهد می شما از توییتر  با کلیک کردن بر روی این گزینه،

و... دوستان خود را که در توییتر عضو هستند را پیدا کنید و آنها را دنبال کنید. اگر تمایل به این کار دارید، می توانید 

 های موجود کلیک کنید و این کار را انجام دهید.روی آیکون سرویس
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لیک می کنید تا به مرحله بعد که صفحه اصلی حساب توییترتان ک Skip this stepتوانید روی در صورت عدم تمایل می

 است، بروید.

 

سمت این کنید در باالترین قتصویر زیر صفحه اصلی توییتر شما در اولین مراجعه به توییتر است. همانگونه که مشاهده می

شما به آدرس ایمیل شما صفحه که با رنگ زرد مشخص است، توییتر اعالم کرده است که ایمیلی جهت تایید حساب 

ارسال کرده است. شما باید به ایمیل خود مراجعه کنید و ایمیلی که از سوی توییتر ارسال شده است را باز کنید و بر روی 

 لینکی که در داخل متن ایمیل قرار دارد کلیک کنید تا حساب شما تایید شود.
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ی تایید حساب خود دریافت نکردید، ابتدا پوشه اسپم ایمیل خود ساعت ایمیلی از توییتر برا ۴۲دقت کنید که اگر بعد از 

 resendرا چک کنید و در صورت نبودن ایمیل ارسالی از سوی توییتر، می توانید با کلیک بر روی گزینه 

confirmation .از توییتر بخواهید که ایمیل تایید حساب شما را مجددا برای شما ارسال کند 
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 رسالی توسط توییتر برای تایید حساب توییترنمونه ای از ایمیل ا

 change to updateکنید که اگر آدرس ایمیل خود را اشتباه وارد کرده اید، از طریق کلیک بر روی گزینه  دقت نکته:

email address .می توانید آدرس ایمیل حساب توییتر خود را عوض کنید 

 Sign inهم اکنون شما یک حساب در توییتر دارید و از این پس می توانید با مراجعه به وب سایت توییتر و از طریق 

وارد حساب توییتر خود شوید. فقط به این نکته دقت کنید که اگر از مکان های عمومی و یا کامپیوتر دیگران وارد حساب 

را بردارید تا نام کاربری و کلمه عبور حساب  Remember me عالمت چک در کنار گزینه توییتر خود می شوید،

 توییتر شما ذخیره نشود.

عالوه بر آن شما می توانید به راحتی و آنگونه که در درس گذشته به صورت خالصه گفته شد، توییت کنید. اما هنوز برای 

 بکشید. تی به سر و روی پروفایل توییتر خودتوییت کردن زود است! شما باید قبل از آنکه شروع به توییت کردن بکنید، دس

 پس کمی صبر کنید تا زمان مناسب توییت کردن فرا برسد!
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 نگاهی کلی به صفحه اصلی توییتر

 

در درس گذشته طرز ساخت حساب در توییتر آموزش داده شد. در این درس نگاهی کلی به صفحه اصلی توییتر می کنیم 

 و تکمیل آن را آموزش خواهیم داد. و در نهایت چگونگی ویرایش پروفایل

زمانی که شما با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور وارد حساب توییتر خود می شوید، صفحه ای مانند تصویر زیر را 

 مشاهده می کنید:
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ر درس دبه طور کلی می توان این صفحه را به پنج بخش تبدیل کرد که در ادامه به توضیح کلی هر بخش می پردازیم و 

 های آینده با جزئیات بیشتر به توضیح هر یک از آنها خواهیم پرداخت.

  

 ۱شماره 

  
کند این بخش در توییتر را می توان نوار ابزار توییتر نامگذاری کرد به گونه ای که همواره در دسترس است و فرقی نمی

ه صفحه اصلی توییتر. به همین دلیل باید گفت ک که شما در پروفایل خود یا یکی از کاربران توییتر باشید یا اینکه در

 جایگاه این بخش در توییتر ثابت است.

 این بخش شامل چندین گزینه است که کارکرد هر کدام عبارتست از:

  
  
-  Search Twitterتوانید در توییتر جستجو کنید. بدین صورت که کلید واژه مورد نظر : به کمک این بخش شما می

را بفشارید. این قابلیت زمانی به درد شما می  Enterبین کلیک کنید یا دکمه کنید و سپس بر روی ذرهمیخود را وارد 

را جعبه « درسنامه#»خورد که بخواهید توییت های دیگران را در مورد یک موضوع خاص بدانید. به عنوان مثال هشتگ 

 را فشار دهید. Enterجستجوی توییتر تایپ کنید و سپس دکمه 

  
ها شده ترین توییتدقت کنید که نتایجی که شما از طریق توییتر مشاهده می کنید، تنها توییت های پرفیو و ری نکته:

 کلیک کنید. allکنید و اگر بخواهید همه را نگاه کنید باید روی را نگاه می

  
- Homeای از این بروید که تصویر باال نمونهتوانید به صفحه اصلی توییتر (: شما به کمک این گزینه می)صفحه اصلی

 صفحه است.

  
- Notificationsهای خودتون را ببینید. به توانید بازخوردهای مردم نسبت به توییتسازی(: در این بخش می)آگاه

 توییت یا فیو شده است.عنوان مثال، کدام توییت شما توسط چه کسی ری

  
- Discoverتوانید مطالب داغ توییتر را مشاهده کنید.می )یافتن(: از این بخش و صفحه 

  
- Meعداد ها، ت)من(: این گزینه پروفایل توییتر شما را نشان می دهد که شامل تمامی توییت های ارسالی، تعداد توییت

ت خهای آینده به صورت جزئی تر به بررسی پروفایل خواهیم پردادنبال کنندگان حساب توییتر شما و... است. در درس

 هر چند که در ادامه این درس چگونگی ویرایش پروفایل را خواهیم گفت.
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- Messagesهای خصوصی(: به کمک این گزینه می توانید به پیام هایی که دیگر کاربران به صورت خصوصی به )پیام

رای رفتن ی بفرستید، بشما ارسال می کنند دسترسی داشته باشید و یا به کسانی که آنها را دنبال می کنید پیام خصوص

 به این قسمت باید روی آیکون پاکت نامه در سمت راست نوارابزار توییتر کلیک کنید.

  
- Settingsتوانید به صفحه تنظیمات توییتر خود مراجعه کنید. آیکون )تنظیمات(: از این بخش میsettings  دومین

 توضیح خواهیم داد.آیکون از سمت چپ است. در ادامه بیشتر در مورد این بخش 

  
- New Tweet توییت جدید(: بعد از گزینه(Settings ای به صورت یک مربع آبی همراه با یک قلم سفید رنگ گزینه

را مشاهده خواهید کرد. به کمک این  New Tweetشود که اگر نشانگر ماوس را بر روی آن نگه دارید، عبارت دیده می

 دید منتشر بکنید.توانید یک توییت جگزینه شما می

  

 ۲شماره 

  
- Who to follow افرادی برای دنبال کردن(: این قسمت به شما افرادی که ممکن است به آنها عالقه داشته باشید را(

 پیشنهاد می کند. قبال در همین درس در این مورد صحبت کرده ایم.

ترس راهنمایی توییتر، تبلیغات در توییتر و... در دس مخلفات توییتر: در این قسمت اطالعاتی مانند توییتر چیست، صفحه -

 شما است.

  

 ۳شماره 

  
توانید آخرین ( که شما میTimeLineالین )این بخش که در وسط صفحه قرار دارد، بخش اصلی توییتر است. یعنی تایم

 های ارسالی را آنجا مشاهده کنید.توییت

  

 ۴شماره 

  
قسیم کرد که قسمت اول همان جعبه ای است که از طریق آن می توان توییت کرد این بخش را می توان به دو قسمت ت

 و در درس مقدمه در مورد آن صحبت کردیم.
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 توان به ترتیب به این صورت توضیح داد:و قسمت بعد آن را می

  
- TWEETSها( و )توییتFOLLOWINGها( و شونده)دنبالFOLLOWERSقسمت به  ها(: این سهکننده)دنبال

د کنیاید و تعداد کسانی که شما آنها را دنبال میهای شما و آخرین توییتی که کردهترتیب به شما تعداد توییت

(Followingو تعداد کسانی که شما را دنبال می )( کنندFollowers.را نشان می دهند ) 

  
 ۵شماره 

  
- Trendsه در درس های آینده به آن خواهیم پرداخت. این قسمت به : در توییتر امکانی به نام تگ زدن وجود دارد ک

 شما پرطرفدارترین تگ ها و عباراتی که توسط کاربران توییتر مورد استفاده قرار گرفته است را نشان می دهد.

  
- Acitivity هد. در د: این قسمت به شما آخرین فعالیت دیگر کاربران توییتر که شما آنها را دنبال می کنید را نشان می

 مورد این بخش در آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد.

 با این توضیحات بد نیست که به قسمت ویرایش پروفایل توییتر نگاهی بیاندازیم.

  

 ویرایش پروفایل توییتر

  
 قبل از اینکه چگونگی ویرایش پروفایل را توضیح دهیم، بد نیست کمی در مورد اهمیت ویرایش پروفایل صحبت کنیم.

http://hiprogram.ir/


 
www.HiProgram.ir 

20 
 

اهمیت ویرایش پروفایل در این است که شما به کمک آن می توانید دیگران را تشویق کنید که شما را دنبال کنند و وقتی 

زمانی  افراد بیشتری شما را دنبال کنند، صدا شما به افراد بیشتری خواهد رسید و به عبارتی صدایتان بلندتر خواهد بود.

کنید، شش گزینه مانند آنچه در تصویر زیر مشاهده نده در نوارابزار کلیک مییا آیکون چرخ د Settingsکه شما بر روی 

)راهنما( و  Helpها( و )فهرست lists)ویرایش نمایه( و  Edit profileشوند که عبارتند از کنید، دیده میمی

Keyboard shortcuts برهای صفحه کلید( و )میانSettings  تنظیمات (و در آخر هم(Sign out .)خروج( 

  

 
  
- Edit profileتوانید پروفایل خود را ویرایش کنید که در ادامه همین )ویرایش نمایه(: شما از طریق همین گزینه می

 درس در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد.

- Listsینید و اید را ببهایی که برای فالوئرهای خودتون در توییتر ایجاد کرده ها(: در این قسمت میتوانید لیست)فهرست

 مدیریت کنید.

- Help راهنما(: همانگونه که از اسم این گزینه مشخص است، شما با کلیک کردن بر روی آن به قسمت راهنمای توییتر(

 راهنمایی می شوید. دقت کنید که این بخش به زبان انگلیسی در دسترس است.

- Keyboard shortcutsبر های میاناین گزینه کلیک کنید، لیستی از دکمهبرهای صفحه کلید(: وقتی روی )میان

  شود.قابل استفاده در توییتر برای شما نمایش داده می

- Settings .تنظیمات(: تنظیمات حساب توییتر از طریق این گزینه در دسترس است( 

- Sign outه نوعی این گزینه ترجمه )خروج(: با کلیک بر روی این گزینه شما از حساب توییتر خود خارج می شوید و ب

 است.« خروج»انگلیسی 

  
دقت کنید اگر از طریق کامپیوتری در مکانی عمومی مانند دانشگاه یا کافی نت وارد حساب توییتر خود می شوید،  نکته:

 حتما از حساب توییتر خود خارج شوید تا دیگران نتوانند از حساب توییتر شما سوء استفاده کنند.

Settingsت()تنظیما 
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ای مانند تصویر زیر مواجه می شوید که شامل )تنظیمات( کلیک کنید، با پنجرهSettingsزمانی که شما بر روی گزینه 

 گزینه مختلف است ۷
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- Account: )توانید تنظیمات حساب توییتر خود را مدیریت کنید. به کمک گزینه در اینجا شما می )حساب کابری

Username توانید نام کاربری خود را عوض کنید و دقت کنید که در نام کاربردی خود حق استفاده از فاصله شما می

(Space.را ندارید ) 

  
 دهید. اید تغییرتوانید آدرس ایمیلی که با آن حساب توییتر خود را باز کرده)نشانی ایمیل( شما میEmailاز طریق گزینه 

  
 توانید زبان را به فارسی تغییر دهید چون( می توانید زبان توییتر را تغییر بدهید که می)زبانLanguageبه کمک گزینه 

 ما همانند قبل در ادامه نیز تصاویری که برای شما انتخاب کردیم از محیط فارسی توییتر است.

  
ا انتخاب کنید. اگر می توانید اختالف زمانی محل زندگی خود ر Time Zoneتوانید از طریق گزینه همچنین شما می

 را انتخاب کنید. Tehran (GMT +03:30شما در ایران زندگی می کنید باید گزینه )

  
  

ها شما عالوه بر متن می توانید عکس و فیلم هم همراه با توییت های خود منتشر کنید؛ به صورت پیش فرض توییتر عکس

کن است محتوایی مانند صحنه های خشونت داشته باشند را خواهید تصاویری که ممها را نشان می دهد. اگر میو فیلم

 Do not Inform me before showing media that may بدون اخطار قبلی مشاهده کنید باید گزینه 

be sensitive برانگیز نیست( را چک بزنید.های حساسیت)نیازی به مطلع کردن من پیش از نشان دادن رسانه 

  
ن را خواهید به دیگران قبل از اینکه آکنید و میاگر شما تصاویر و یا محتوایی مانند تصاویر وحشتناک یا خشن منتشر می

 Mark media I tweet as containing material that may مشاهده کنند، اخطار بدهید باید گزینه 

be sensitive تواند حساسیت برانگیز باشد عالمت بزن( را وایی که میکنم را به عنوان محتهایی که توییت می)رسانه

چک بزنید. دقت کنید که اگر شما اینگونه تصاویر را منتشر کنید و این گزینه را چک نزده باشید، توییتر بعد از مدتی 

 مراجعه کنید. این آدرسحسابتان را مسدود خواهد کرد. برای اطالعات بیشتر در این مورد می توانید به 

  
وانید تها( است. بوسیله این گزینه شما می)درخواست بایگانی توییتRequest your archiveآخرین گزینه این بخش 

 های خود را در توییتر ارسال کنید تا بعد از آن بتوانید آن را دانلود کنید.درخواست یک کپی از آرشیو توییت

 نکته: کاربرانی که تازه وارد توییتر شده اند، ممکن است این امکان را نداشته باشند.

کلیک  Save changesآبی رنگ  بعد از اینکه تغییرات مورد نظر خود را انجام دادید، دقت کنید که بر روی گزینه

  کنید تا تمامی تغییرات ذخیره شوند.

 Deactivate my accountاگر می خواهید که حساب توییتر خود را غیرفعال کنید، می توانید از طریق گزینه  نکته:

حساب توییتر  روز بعد غیرفعال کردن ۸۰قرار دارد این کار را انجام دهید. دقت کنید که شما  Saveکه در زیر دکمه 

خود وقت دارید که آن را مجددا فعال کنید در غیر این صورت تمامی اطالعات و توییت هایی که با آن حساب منتشر کرده 

 مراجعه کنید. این آدرساید به صورت دائمی پاک خواهند شد. برای اطالعات بیشتر در این مورد می توانید به 
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- Security and Privacyتوانید تنظیمات امنیتی به کمک این بخش شما میخصوصی(: )امنیت و حریم

 بررسی و فعال کنید.حساب خود را 

  
 
- Login verification(این گزینه برای این است که شما بتوانید ورود دو مرحلهتایید ورود :) ایی به توییتر را فعال

 کنید. متاسفانه فعال این امکان برای کاربران ایرانی فراهم نیست.

  
 
- Password resetتوانید با وارد کردن )بازیابی گذرواژه(: درحالت عادی اگر شما رمز توییتر خود را فراموش کنید، می

 Require personal information to resetدی توییتر خودتون درخواست رمز جدید کنید. اما اگر گزینه آی

my password واست رمز عبور جدید در اختیار توییتر خواهد تا اطالعات بیشتری برای درخرا تیک بزنید، از شما می

 قرار دهید. مثل: ایمیل یا شماره تلفن.

  
 
- Photo tagging برچسب زدن تصویر(: اگر شخصی در توییتر تصویری را خواست منتشر کند، اگر شما در آن تصویر(

)اجازه Allow anyone to tag me in photosیا برچسب بزند. با انتخاب  Tagتواند شما را در آن تصویر باشید می

دهید که اگر خواستند شما را روی تصاویر خود بده هر کسی مرا در تصاویر برچسب بزند( شما این اجازه را به همه می

)فقط به افرادی که Only allow people I follow to tag me in photosبرچسب بزنند. با انتخاب گزینه 

کنید اجازه این کار را در تصاویر برچسب بزنند( شما فقط به کسانی که دنبال میکنم اجازه بده مرا آنها را دنبال می

)به هیچ کس اجازه نده مرا در Do not allow anyone to tag me in photosدهید و با انتخاب گزینه می

 دهید.کسی اجازه تگ کردن شما روی تصاویر را نمیتصاویر برچسب بزند( شما به هیچ

 
  
- Protect Privacyشاید شما دوست نداشته باشید که به صورت عمومی توییت های شما دیده شود شخصی(: )حریم

و هر کسی که خواست بتواند آن را بخواند، برای این مشکل شما توییتر چاره ای اندیشیده است و شما با چک زدن 

Protect my Tweetsکنید و تنها افرادی که شما های من را حفاظت کن(، حساب خود را خصوصی می )توییت

 درخواست آنها را تایید کنید، می توانند توییت های شما را بخوانند.

 
  
- Tweet Location :)یکی از ویژگی های جالب توییتر، امکان اضافه کردن مکانی است که شما از آن )مکان توییت

نید را همراه با توییت خود به دیگران نشان دهید، توییت می کنید. اگر شما تمایل دارید که مکانی که از آن توییت می ک

 های من( را چک بزنید.)افزودن موقعیت مکانی به توییتAdd a location to my Tweets گزینه 
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توانید در زمانی که می خواهید توییت کنید نیز فعال یا غیرفعال کنید. هر چند که به طور این امکان را شما می :۱نکته 

 ما پیشنهاد می کنیم از فعال کردن این گزینه خودداری کنید.کلی ما به ش

  

 

توییتر این امکان را به شما می دهد که هر زمان که خواستید تمامی اطالعات مربوط به مکان هایی که همراه با  :۲نکته 

 delete all locationتوییت های خود منتشر کرده اید را پاک کنید، برای این کار تنها کافی است که بر روی گزینه 

information  پاک کردن تمام اطالعات مکانی( کلیک کنید و سپس با باز شدن پنجره جدید، بر روی(OK  کلیک

 دقیقه طول بکشد. ۸۰کنید. دقت کنید که بسته به میزان اطالعات وارد شده در توییتر، این پاکسازی ممکن است تا 

  
 

Discoverabilityتن دهد که با داشین گزینه را زمانی که تیک بزنید به دیگران این اجازه را میشدن(: ا)قابلیت کشف

 ایمیل شما، شما را در توییتر پیدا کنند.

  
 

- Passwordتوانید رمز عبور خود را تغییر دهید. شما تنها از طریق این بخش شما میرمز عبور( : -)گذرواژه

رمز  Verify passwordو  New passwordرمز فعلی خود و  Current passwordاست در قسمت کافی

 جدید را تایپ کنید.

  
 

- Mobile:)به کمک این گزینه شما می توانید از طریق گوشی همراه خود توییت کنید اما متاسفانه این امکان  )گوشی

 برای کاربران ایران در دسترس نیست.

  

 

-  Web and Email notificationاز طریق این دو بخش شما می توانید از نظر  های ایمیلی(:سازی)آگاه

رسانی در مورد حساب توییتر خود تنظیماتی را انجام بدهید هر چند که توییتر به صورت پیش فرض تنظیماتی را اطالع

 برای تمامی کاربران توییتر انتخاب کرده است.

  
 

-  Muted accounts : مدیریت بر روی کاربرانی که قبال توسط شماmute اند.یا به اصطالح ساکت شده 

  
- Profile:)در ابتدای این درس در مورد آموزش ویرایش پروفایل صحبت کرده ایم و حاال زمان این آموزش  )نمایه

ه در ادامه به کارکرد هر یک گزینه بر می خورید ک ۲به  Profileاست که از طریق این گزینه امکان پذیر است. شما در 

 از آنها می پردازیم.
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. هستند به طور کلی عکس پروفایل یا آواتار و کاور یا سربرگ یکی از مهمترین بخش های پروفایل در یک حساب توییتر 

 رایب. است آواتار کنند، می نگاه کسی هر پروفایل در که چیزی اولین به دیگران که است جهت آن از آواتار اهمیت علت

تصویر دلخواه که می تواند عکس شما و یا  با خود اینترنتی های حساب تمامی در را پروفایل از بخش این همواره همین

 تصویری انیمیشنی از خودتان باشد پر کنید.

 

  
آواتار حساب توانید تصویر مورد نظر خود را به عنوان )تغییر عکس( میChoose Fileدر توییتر شما با کلیک بر روی 

 توییتر خود انتخاب کنید.

 

  
توانید روی تغییر سربرگ انتخاب کنید. برای این کار می coverتوانید برای توییتر خود یک سربرگ و یا همچنین شما می

مگابایت  ۱ فابل حجم حداکثر و برای آپلود تصویر سربرگ  ۵۱۰۰×۱۰۰کلیک کنید. توجه داشته باشید که ابعاد پیشنهادی 

 است.

  
 

)نام( می توانید شما نام مورد نظر خود را انتخاب کنید مثال نام و نام خانوادگی و یا نام وبالگ تان. در Nameدر قسمت 

 می زندگی آن در که شهری و کشور نام تواند می که را خود زندگی محل نام )مکان( شما می توانید Locationقسمت 

 .کنید وارد را باشد کنید

  
 

)زندگی Bio سایت( نیز می توانید آدرس وب سایت و یا وبالگ خود را وارد کنید و در قسمت )وبWeb در قسمت 

حرف  ۵۲۰ از کمتر باید توضیحات این که بنویسید تان وبالگ یا و سایت وب خودتان، مورد در توضیحی توانید می نامه( 

 باشد.

 

  
عالوه بر آن اگر بخواهید که یک نسخه از توییت های شما به پروفایل فیس بوک تان ارسال شود، شما می توانید از طریق 

این کار را انجام  Post your Tweets to Facebookبوک( و کلیک بر روی )اتصال به فیسFacebookقسمت 

 بدهید.

  
 

پر کردن تمامی این گزینه اختیاری است و شما می توانید هر کدام را براساس نیاز و نظر خود پر کنید و یا خالی  نکته:

 بگذارید.
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 کلیک کنید تا کلیه تغییراتی که انجام داده اید ثبت شوند. Saveدقت کنید بعد از پایان کار بر روی دکمه 

  

-   Design:)شید که تصویر پیش زمینه حساب توییتر خود را عوض کنید؛ توییتر شاید شما دوست داشته با )طراحی

می توانید عکس پیش زمینه را براساس  Designبرای این مورد هم چاره ای اندیشیده است و با کلیک بر روی گزینه 

 مراجعه کنید. این آدرسسلیقه خود تغییر بدهید. برای اطالعات بیشتر در این مورد می توانید به 

  

 

- Applicationsانی که شما برنامه هایی دیگر را به حساب توییتر خود وصل نکنید، این گزینه تا زم ها(:)برنامه

 فعال نخواهد شد و اگر شما تازه حسابی در توییتر باز کرده اید، این گزینه را مشاهده نخواهید کرد.

 

  
-   widgetsنیدک اضافه سایتتانوب به را توییتر عمومی زمانی خط هر توانیدمی ها ابزارک از استفاده با ها(: )ابزارک .

صفحه خود وارد نمایید.  HTML متن در و کرده کپی را آن کد و انتخاب را مربوطه تنظیمات و زمان خط منبع سادگی به

 برای اطالعات بیشتر، این مستندات مخصوص توسعه دهندگان را بخوانید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوار ابزار و تایم الین

توییتر داشتیم و بخش تنظیمات حساب و پروفایل را نیز توضیح دادیم. در این درس نوار در درس گذشته نگاهی کلی به 

 الین به یکدیگر بسیار نزدیک و وابسته هستند، در مورد این دو بخش صحبت خواهیم کرد.ابزار و تایم
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ه بودن در این بین به دلیل وابست پردازیم هر چند کهبرای شروع به توضیح تک تک و با جزئیات بخش نوار ابزار توییتر می

 الین نیز نگاهی خواهیم انداخت.این بخش به تایم

  
بدین صورت است که وقتی شما روی آن کلیک  Twitterی همانگونه که در درس گذشته عنوان کردیم، کارکرد گزینه

 الین توییتر است خواهید رفت.کنید به صفحه اصلی توییتر که همان تایم
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ه هایی کتوانید در میان توییتنند هر وب سایت دیگری بخشی برای جستجو دارد که شما به کمک آن میتوییتر ما

ها کاربر این شبکه اجتماعی منتشر کرده اند جستجو کنید. برای این کار شما باید در بخشی که کلمه میلیون

Search را تایپ کنید و سپس بر روی کلید )جستجو( را نوشته شده است کلید واژه یا هشتگ کلمه مورد نظر خود

Enter  درسنامه در توییتر است.#و یا تصویر ذره بین کلیک کنید. به عنوان مثال تصویر زیر نتایج جستجوی 

  

 
  

مورد  اند و اگر کسی دردقت کنید که نتایج جستجو براساس توییت هایی است که به صورت عمومی منتشر شده نکته:

 کلید واژه مورد نظر شما توییت کرده باشد اما حساب او خصوصی باشد، توییت او در نتایج جستجو مشاهده نخواهد شد.

  
هایی که )همه( تمامی و آخرین توییتallتوانید با انتخاب که میهای برتر را مشاهده خواهید کرد، شما ابتدا توییتنکته: 

 اند را مشاهده کنید.با هشتگ درسنامه ارسال شده
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اگر شما بخواهید که کلید واژه خود را ذخیره کنید تا در دفعات دیگر نیازی به تایپ آن نباشد، می توانید از طریق گزینه  -

Saveدارد، این کار را انجام دهید. )ذخیره( که در گوشه سمت چپ قرار 

  
)من(، در نوارابزار Profile اگر شما بخواهید که پروفایل توییتر خود را مشاهده کنید، می توانید با کلیک بر روی گزینه  -

به آن دسترسی پیدا کنید. زمانی که شما بر روی این گزینه کلیک کنید، تصویری مانند تصویر زیر را مشاهده خواهید 

 کرد.

  

 

  
اید را مشاهده کنید. عالوه بر آن هایی که کردهتوانید آخرین توییتهمانگونه که مشاهده می کنید در این صفحه شما می

هایی یدیوتصاویر و و« ها/ویدئوهاعکس»های خود را ببینید، با استفاده توانید تعداد توییتمی« هاتوییت»و به کمک گزینه 

ر تعداد افرادی را که در توییت« هادنبال کننده»و « هاشوندهدنبال»های ید، با استفاده از گزینهکه ارسال کرده اید را ببین
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که پسندیدید  هاییتوانید توییتمی« هابرگزیده»کنند را مشاهده کنید.با استفاده از گزینه کنید و شما را دنبال میدنبال می

 کلیک کنید.« هافهرست»توانید روی اید میکه ساخته های توییتریرا ببینید. همچین برای مدیریت لیست

  
)افرادی برای دنبال کردن(، توییتر، کاربران توییتر را که مانند شما هستند را نشان می دهد Similar to you قسمت 

 و به کمک آن می توانید افرادی را که شبیه خودتان هستند را راحت تر پیدا و آنها را دنبال کنید.

  
)نمایش همه( لیست کامل افراد شبیه به خودتان و همچنین لیست  view allشما می توانید با کلیک بر روی  نکته:

 کامل افرادی را که دنبال می کنید را مشاهده کنید.

  
ها( را سازی)آگاهnotificationsهای خود را مشاهده کنید، باید گزینه اگر می خواهید پاسخ های دیگران را به توییت

 در قسمت باالی سمت راست و مقابل آیکون صفحه اصلی قرار دارد، انتخاب کنید.. که

  
برای درک بهتر معنای پاسخ دادن به یک توییت، شاید بد نباشد یک مثال بزنیم. فرض کنید که شما یک توییت در مورد 

 در پاسخ به این«. ار ورد را نصب کنم؟چطوری می تونم نرم افز»اید و سوالی در این مورد پرسیده اید: افزار کردهیک نرم

شما برای اینکه بتوانید پاسخ این «. کلیک کنی. Setupباید بر روی گزینه »سوال شما، کاربر دیگری در توییتر می گوید: 

ینه زسازی بروید و اگر بخواهید پاسخ دیگری برای کاربر مورد نظر بفرستید باید بر روی گکاربر را ببینید باید به بخش آگاه

@reply.پاسخ( کلیک کنید تا قادر باشید به این کار باشید( 

  
است که به معنای « Retweetتوییت یا باز»یکی از اصطالحاتی هم که با ظهور توییتر در فضای وب رایج شده است، واژه 

است. کاربرد ریتوییت این است که اگر شما از توییتی خوشتان بیایید که می تواند یک خبر مهم و « دوباره توییت کردن»

کنید و یا یک جوک باشد، با ریتوییت کردن، آن توییت را بدون آنکه مجددا تایپ کنید، در حساب توییتر خود بازنشر می

، توییتر امکان اضافه کردن نظر شما به توییتی که بازنشر ۴۰۵۱وانند آن را بخوانند. از آوریل سال دنبال کنندگان شما می ت

صفحه زیر  کنید،یا بازتوییت کلیک می restweetی است. به این ترتیب که وقتی روی گزینه کنید را نیز اضافه کردهمی

 ه کنید. دهد که نظرتان را نیز اضافشود و به شما امکان میباز می

  
  

اگر بخواهید که به یکی از کاربران توییتر که یکدیگر را دنبال می کنید یک پیام خصوصی ارسال کنید، از طریق گزینه 

Messagesهای خصوصی( که تصویر یک پاکت نامه در گوشه باال سمت چپ تصویر است این امکان وجود دارد. )پیام

 ید، تصویری مانند تصویر زیر را مشاهده می کنید.کلیک کن Messagesزمانی که بر روی گزینه 
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Messages  شامل یک ستون است که لیست افرادی که به شما پیام خصوصی فرستاده اند را نشان می دهد.دقت کنید

خواهید پیامش را کامل بخوانید کلیک کنید تا که برای دیدن پیام های خصوصی باید از طریق یکی از کاربرهایی که می

 پیام های خصوصی رد و بدل شده را بخوانید.

  
پیام »یا  New Messageبه یکی از کاربران توییتر پیام خصوصی بزنید، با کلیک بر روی گزینه اگر هم بخواهید که 

( و در قسمت Usernameشناسه کاربر گیرنده )« الف»پنجره ای مانند تصویر زیر باز می شود که در قسمت « جدید

کلیک می کنید. دقت کنید که برای « ارسال پیام»یا  Sendمتن پیام خودتان را می نویسید و در نهایت بر روی « ب»

 حرفی مواجه هستید. ۵۲۰ارسال پیام خصوصی نیز شما با محدودیت کاراکتر 
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کنید. این بخش (، شما گلچینی از آنچه در توییتر در حال رخ دادن است را مشاهده میDiscoverدر بخش یافتن)

 چهار گزینه مجزا دارد که عبارتند از:
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توانید فعالیت دیگر کاربران توییتر را که دنبال می کنید را مشاهده )فعالیت(، شما بوسیله این گزینه میActivityگزینه 

اند، کنید. به عنوان مثال شما می توانید از طریق این بخش ببینید که دوستان شما در توییتر چه توییتی را ریتوییت کرده

به عنوان توییت جذاب ذخیره کرده اند و ده ها مورد دیگر که با کمی گردش  چه کسی را دنبال کرده اند، چه توییتی را

در این بخش متوجه تمامی این موارد خواهید شد. اهمیت این بخش در این است که شما به کمک آن می توانید آنچه را 

ا مشاهده کنید. جالب که دوستان شما در حال انجام دادن هستند و ممکن است برای شما نیز جذاب و خواندنی باشد ر

 است نه؟!

  
 دنبال را آنها و کند پیدا را جدیدی افراد توانید می شما )افرادی برای دنبال کردن( Who To Followاز طریق گزینه 

 راحتی هب شما صورت این به و دهد می پیشنهاد را جدید افراد کنید، می دنبال را آنها شما که افرادی براساس توییتر. کنید

و از طریق این گزینه می توانید با ده ها کاربر توییتر که دوستان شما در توییتر آنها را دنبال می کنند آشنا شوید و آنها را 

 دنبال کنید.

  
 است که در ادامه به توضیح هر بخش آن می پردازیم. Who To Followتصویر زیر شمایل کلی از 

  

 

http://hiprogram.ir/


 
www.HiProgram.ir 

36 
 

  
های دیگر اجتماعی یا پیدا کنید(، شما قادر خواهید بود دوستان خود را از شبکه )دوستانتان راImportاز طریق گزینه 

 با دراختیار داشتن آدرس ایمیل آنها، آنها در توییتر دنبال کنید.

  
براساس موضوعات مختلف، افراد، وب توانید های پرطرفدار( نام دارد، شما می)حسابInterestsبا کمک گزینه آخر که 

گزاری ها و... را پیدا و دنبال کنید که با کمی گشت و گذار می توانید حساب های توییتر جالبی در بین سایت ها، خبر

آنها پیدا کنید. برای همین به شما پیشنهاد می کنیم که دستکم یک بار هم که شده در تمامی موضوعات این بخش 

 گشت و گذاری بکنید.

نوشتن یک توییت تازه( در درس گذشته صحبت کرده ایم، از توضیح )New Tweetبه دلیل این که در مورد دو گزینه 

 آنها در اینجا خودداری می کنیم و می توانید به درس گذشته مراجعه کنید.

  
شی که رسد، بخالین میبا این توضیحات، تمامی قسمت های بخش نوارابزار توضیح داده شد و نوبت به بررسی بخش تایم

های دیگران را بخوانید و به آنها واکنش نشان توانید توییتتوییتر نامید و شما از طریق آن می توان آن را قلب تپندهمی

  دهید.

انید تودر نوار ابزار کلیک کنید، به صفحه اصلی توییتر خواهید رفت که می« خانه» Homeزمانی که شما بر روی گزینه 

 توانید این کار را انجام دهید.شما چگونه میگوییم که از آنجا نیز توییتی ارسال کنید. در ادامه می

  
به صورت گذرا در مورد چگونگی توییت کردن صحبت کردیم و اینکه با کلیک بر روی جعبه سفید « مقدمه»در درس 

توانید متن مورد نظر خود را بنویسید و آن را توییت می« نوشتن یک توییت تازه...»رنگی که در داخل آن نوشته شده 

 صویر زیر نشان دهنده همان بخش است.کنید. ت
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 عدد )توییت( Tweetتوانید متن خود را تایپ کنید. اگر دقت کنید در کنار عبارت در داخل کادر سفید رنگ شما می

حرف است و شما مجاز هستید همین تعداد حرف را تایپ کنید. با تایپ کردن هر  ۵۲۰نوشته شده که نشان دهنده  ۵۲۰

 دهد.را نشان می ۷۵حرف این عدد کم شده و به شما تعداد حرف های باقیمانده را نشان می دهد، مثل تصویر باال که 

  
ز اه با توییت خود عکس نیتوانید همرکنید که توسط آن شما میدر تصویر شما یک آیکون دوربین عکاسی مشاهده می

ضمیمه کنید. برای این کار تنها کافی است که بر روی آیکون دوربین کلیک کنید تا پنجره ای باز شود و از طریق آن 

 کلیک کنید. Openعکس مورد نظر خود را پیدا کرده و با انتخاب آن بر روی گزینه 

  
می کنید را همراه با توییتر خود نشان دهید، می توانید با کلیک اگر بخواهید که مکان جغرافیایی جایی که از آن توییت 

 بر روی آیکون کناری دوربین، مکان جغرافیایی محلی که از آن توییت می کنید را نشان دهید.

  
 Add aاگر شما در قسمت تنظیمات حساب توییتر خود که در درس گذشته آن را توضیح داده ایم، گزینه  :۱نکته 

location to your Tweets  را چک نزده باشید، توییتر از شما می خواهد که این امکان را فعال کنید و پنجره ای

 مانند تصویر زیر باز می شود. در غیر این صورت مکان جغرافیایی شما به متن توییت شما ضمیمه می شود.

  

 
  

 

ال کرده باشید و همراه با توییت خود ارسال کنید، دقت کنید که اگر در خانه خود توییت کنید و این قابلیت را فع :۲نکته 

 تمامی دنبال کنندگان شما می توانند به آدرس تقریبی منزل شما دسترسی داشته باشند! به همین دلیل ما به شما 
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 پیشنهاد می کنیم که این قابلیت را تنها در مواردی مانند گردش در یک پارک و مکان های عمومی فعال کنید و یا اصال

 از آن به دلیل حفظ حریم خصوصی خود استفاده نکنید.

  
 

توانید از هیچ کدام از این قابلیت ها استفاده قابلیت ارسال عکس و مکان جغرافیایی کامال اختیاری است و شما می :۳نکته 

 نکنید.

  
 

زمانی که شما توییت خود را در کادر سفید رنگ نوشتید و در صورت تمایل عکس یا مکان جغرافیایی مورد نظر خود را 

 )توییت(، پیام یا همان توییت خود را ارسال کنید.Tweetبر روی گزینه توانید با کلیک هم اضافه کردید، می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توییتر به زبان اعداد و آمار

 

گذشته به بررسی نوار ابزار و تایم الین در توییتر پرداختیم. در این درس به صورت کامل بر روی ستون سمت در درس 

 پردازیم.راست و چپ در صفحه اصلی توییتر می

http://hiprogram.ir/


 
www.HiProgram.ir 

39 
 

 
  

نه را پیدا کرد. همانگو« توییتر به زبان اعداد و آمار»با نگاهی به این قسمت می توان علت انتخاب عنوان این درس یعنی 

 بینید اکثر اطالعات موجود در این قسمت به زبان اعداد و آمار است که در ادامه به توضیح هر یک از آنها می پردازیم.ه میک

  
 ۵قسمت تقسیم کرد که با شماره های  ۲همانگونه که در تصویر باال مشاهده می کنید، این بخش از توییتر را می توان به 

 نشان داده شده اند. ۲و  ۸و  ۴و 

  
 ۱شماره 
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ها( تعداد توییت های ارسال شده توسط شما را نشان می دهد. عدد مقابل )توییتTweetsعدد مقابل 

Followingها(ا تعداد افرادی را که شما حساب توییتر آنها را دنبال می کنید را نشان می دهد.)فالویینگ 

 توییتر شما را دنبال می کنند را نشان می دهد.ها( تعداد افرادی را که حساب کننده)دنبالFollowersعدد مقابل 

  
 ۲شماره 

 در این قسمت توییتر براساس افرادی که شما دنبال می کنید، افراد جدیدی را به شما برای دنبال کردن پیشنهاد می دهد.

د( در مقابل نام )دنبال کنیFollow برای دنبال کردن افراد پیشنهادی در توییتر، تنها کافی است که شما بر روی گزینه 

هر حساب توییتر کلیک کنید و در صورت عدم عالقه به فرد پیشنهادی، بر روی عالمت ضربدر در مقابل نام فرد پیشنهاد 

 viewشده کلیک کنید و در صورت تمایل به مشاهده لیست کامل افراد پیشنهادی نیز تنها کافی است که بر روی گزینه 

all.نمایش همه( کلیک کنید( 

  
 ۳اره شم

های جالب و هیجان انگیز توییتر آن است که شما می توانید پرطرفدارترین بحث هایی که در توییتر توسط  یکی از ویژگی

میلیون ها کاربر این شبکه اجتماعی صورت گرفته است را رهگیری و مشاهده کنید. در این قسمت که به نام موضوعات 

ا می توانید پرطرفدارترین کلمات یا جمالت توییت شده توسط دیگران را ( شناخته می شود، شمTrendsداغ یا ترندز )

 مشاهده کنید.

 
  

دهد که در برخی موارد یکی از این مورد برتر را نمایش می ۵۰الی  ۹تصویر باال نشان دهنده ترندز است که همواره توییتر 

 کند.آن را مشخص می Promotedموارد به صورت آگهی تبلیغاتی نمایش داده می شود که توییتر با نوشتن 

ه کتوانید براساس منطقه جغرافیایی، ترندزهای مختلف را مشاهده کنید. برای این کار تنها کافی است عالوه بر آن شما می

)تغییر( در مقابل ترندز کلیک کنید و سپس منطقه جغرافیایی مورد نظر خود را مشخص کنید. به عنوان changeبر روی 

کشور مختلف را  ۸۵( انتخاب شده است و شما می توانید Worldwideمثال در تصویر باال منطقه جغرافیایی جهان )

 ها نیست.انتخاب کنید که متاسفانه نام ایران در بین این کشور
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 ۴شماره 

در این بخش شما می توانید به صفحاتی مانند توییتر چیست، راهنمای توییتر، نسخه موبایل توییتر و... دسترسی پیدا 

 کنید.

  
با پایان این درس شما با تمامی بخش های توییتر آشنا شدید و هم اکنون شما می توانید به راحتی در توییتر بچرخید و 

و توییت کردن لذت ببرید. اما شاید شما عالقه داشته باشید که با ترفندهای توییتر آشنا شوید که در  از توییت خواندن

 درس آینده شما را با ترفندهای مختلف توییتر آشنا خواهیم کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترفندهای توییتر

 

آنچه را که باید در مورد توییتر  تاکنون شما را با ساختار و بخش های گوناگون توییتر آشنا کردیم و هم اکنون شما هر

بدانید را آموخته اید. اما توییتر مانند هر ابزار دیگری ترفندهایی دارد که هدف این درس آموزش این ترفندها و نکات ریزی 

 است که شاید به چشم نیایند، اما در استفاده بهینه از توییتر بسیار کمک خواهند کرد.

  

 ارسال توییت همراه با لینک

در مورد چگونگی ضمیمه کردن عکس و مکان جغرافیایی صحبت کردیم؛ اما شاید شما « نوار ابزار و تایم الین»درس  در

بخواهید که آدرس یک وب سایت یا یک لینک را همراه با توییت خود ارسال کنید. برای این کار تنها کافی است که لینک 

 و سپس آن را همراه با متن خود ارسال کنید.مورد نظر خود را در جعبه ارسال توییتر وارد کنید 
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همانگونه که در تصویر باال مشاهده می کنید، یکی از مطالب وبالگ درسنامه را می خواهیم توییت کنیم. اگر دقت کنید 

 می بینید که آدرس مطلب مورد نظر وبالگ یا همان لینک به صورت کامل وارد شده است.

  
مایش ها را به صورت کوتاه شده نت خودکار و در زمانی که یک لینک بسیار طوالنی باشد لینکعالوه بر آن توییتر به صور

می دهد. علت این کار آن است که کاربران توییتر به تعداد بیشتری حرف دسترسی داشته باشند تا توییتر خود را تکمیل 

 کنند.

  
حرف است و می خواهید آن را توییت  ۵۲۰برای درک بهتر فرض کنید که شما یک لینک دارید که طول آن بیشتر از 

حرف است و عمال براساس محدودیت  ۵۲۰کنید. شما این لینک را در حالی می خواهید توییت کنید که طول آن بیشتر از 

رد چاره ای اندیشیده است و خودش به صورت خودکار لینک توییتر امکان پذیر نیست! به همین دلیل توییتر در این مو

 های بلند را کوتاه می کند و نمایش می دهد.

  
است، نشان دهنده تعداد حرف  ۲۳که در تصویر باال  Tweetدقت کنید که عدد نمایش داده شده در کنار گزینه  نکته:

 های باقی مانده همراه با لینک است.

 Goo.glهای کوتاه کننده لینک مانند توانید خودتان لینک خود را کوتاه کنید بوسیله سرویسشما مینکته: 

 

 پاک کردن یک توییت

  
د ممکن است که شما به اشتباه متن، لینک یا تصویری را توییت کرده باشید و بخواهید آن را پاک کنید. در برخی موار

 برای اینکه بتوانید توییت مورد نظر خود را پاک کنید، باید به صورت زیر عمل کنید.
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نشانگر  را پیدا کنید. زمانی کهخواهید آن را پاک کنید ابتدا به پروفایل توییتر خود مراجعه کنید و سپس توییتری که می

ها شود که یکی از آنسه گزینه در زیر توییتر شما ظاهر می برید،ماوس را بر روی سه نقطه چین در کنار توییت خود می

Delete پاک کردن توییت( است. با کلیک بر روی آن پنجره ای باز می شود که از شما در مورد پاک کردن توییت و(

 آن توییت را پاک می کنید.« حذف»کند که شما با کلیک کردن بر روی کار سوال میاطمینان از این 

  

 
  

اید، ممکن است در نرم افزارهایی که به کمک آنها نیز می توان توییت دقت کنید توییتی که شما آن را پاک کرده نکته:

از توییت کردن به توییتی که می خواهید  کرد و یا توییت های دیگران را خواند، پاک نشود به همین دلیل همواره قبل

 منتشر کنید فکر کنید.

  
 رونوشت دادن به دیگران

  
ای اداری را مشاهده کنید، خواهید دید که در انتهای آن بسته به نیاز به چندین سازمان و یا فرد رونوشت شده اگر نامه

ن ت بدهید تا آنها نیز از توییت شما مطلع شوند. برای ایاست. در توییتر نیز شما می توانید توییت خود را به دیگران رونوش

را گذاشته و سپس نام کاربری فردی که می خواهید به آن رونوشت بدهید  @کار شما باید در انتهای توییت خود عالمت 

 را تایپ کنید.

  
طلع شود، باید در آخر توییت به عنوان مثال اگر بخواهید در مورد درسنامه توییتی بنویسید و بخواهید درسنامه از آن م

 «.darsnameh@من از دوره توییتر راضی هستم. »را وارد کنید، مثال:  Darsnameh@خود 
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 باید قبل نام کاربری یا یوزرنیم بیاید، مثل: @دقت کنید 

  
@Darsnameh 

  

قابل مشاهده  darsnameh@با این کار یک نسخه از توییت شما به حساب درسنامه ارسال خواهد شد که از طریق 

 خواهد بود.

  
 (HashTagهش تگ )

  
 شاید تاکنون این اصطالح را نشنیده باشید هر چند که در درس گذشته به صورت خالصه به آن پرداختیم.

  
تگ به معنای برچسب زدن یک توییت خاص است و تگ نیز همان برچسب است و اصطالح هش #منظور از هش عالمت 

 بهترین این ویژگی توییتر بد نیست که مثالی بزنیم.است. برای درک 

 

  
خواهید در مورد درسنامه یک توییت منتشر کنید و در آن دوره توییتر را معرفی کنید و این جمله فرض کنید که شما می

 «دوره توییتر درسنامه دوره ای است در مورد آموزش و استفاده از توییتر.»را در توییتر تایپ می کنید: 

 

  
را اضافه  twitter#و  darsnameh#برای اینکه شما این توییت را برچسب بزنید تنها کافی است که به عنوان مثال 

کلیک کنید. این کار باعث می شود که به  Tweetکنید و یا خود کلمه توییتر را هشتگ کنید، سپس بر روی گزینه 

بال درسنامه و توییتر هستند کمک کنید و به نوعی روش ها و همچنین افرادی که به دنتوییتر در دسته بندی توییت

 رسیدن به توییت های مرتبط را راحت تر کنید.

 

---- 

مثال اگر کسی بخواهد توییت هایی که در مورد درسنامه شده است را مشاهده کند، تنها کافی است که در بخش جستجو 

#darsnameh  را جستجو کند تا هر آنچه در مورد درسنامه در توییتر منتشر شده و دارای تگ یا همان برچسب

 درسنامه است را مشاهده کند.

 

 درسنامه.#دقت کنید که شما می توانید توییت های خود را با کلمات فارسی نیز برچسب بزنید مانند 

 مه توییت کردید، حتما آن را همراه با تگ ارسال کنید.پس یادتان نرود که اگر در مورد موضوع خاصی مانند درسنا
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 نگاهی دیگر به پروفایل حساب توییتر

 
در درس های گذشته در مورد پروفایل توییتر صحبت شده است با این حال بد نیست که نگاهی دیگر به این بخش داشته 

 توضیح بدهیم. Replyو  Retweetو  Favoriteباشیم. اما قبل از این شاید بد نباشد که در مورد سه گزینه 

  
هایی که توسط دیگران ارسال اگر شما به قسمت تایم الین مراجعه کنید و نشانگر ماوس خود را بر روی یکی از توییت

)یک کمان( ظاهر می Reply)دوکمان( و Retweet)آیکون ستاره رنگ( و Favoriteشده است نگه دارید، سه گزینه 

 شوند.

  
به کار شما  Favoriteشما زمانی با توییت جالبی مواجه شدید که بخواهید آن را بعدا بخوانید یا مرور کنید، گزینه اگر 

در پروفایل توییتر شما ذخیره  Favoritesتوییت مورد نظر شما در بخش  Favoriteخواهد آمد. با کلیک بر روی گزینه 

به این بخش، این توییت را مشاهده کنید. این امکان زمانی به درد می  می شود و شما می توانید در دفعات بعد با مراجعه

خورد که شما با اخباری جالب مواجه می شوید اما وقت خواندن آنها را ندارید و می خواهید آن را برای خواندن در آینده 

 ذخیره کنید.

  
در مورد ریتوییت و کارکرد آن به صورت مفصل صحبت کرده ایم و به همین دلیل شما « نوار ابزار و تایم الین»در درس 

می توانید به آن درس مراجعه کنید. اما اگر بخواهیم به صورت خالصه به آن اشاره کنیم، اگر شما از توییتی خوشتان آمد 

کلیک  Retweetبا دیگران به اشتراک بگذارید، تنها کافی است که بر روی  و یا حاوی خبر مهمی باشد که بخواهید آن را

 کنید تا توییت مورد نظر شما در حساب توییتر شما نیز مجددا توییت شود.

  
اشاره کردیم که در آن شما می توانید واکنش  darsnameh@به قسمتی به نام « نوار ابزار و تایم الین»در درس 

خود را مشاهده کنید. اما شاید سوالی که برای شما با خواندن آن بخش پیش بیاید این است که دیگران به توییت های 

چگونه می توان به توییت کاربر دیگری واکنش نشان و پاسخ داد. جواب این سوال این است که شما با کلیک بر روی گزینه 

Reply  بر روی این گزینه کلیک کنید، پنجره ای باز میمی توانید به توییت دیگران واکنش نشان بدهید. زمانی که شما 

 کلیک کنید. Tweetشود که به کمک آن می توانید نظر و پاسخ خود را در آن نوشته و سپس بر روی گزینه 

  
 

 توییتر های حساب کردن اعالم اسپم و بالک کردن 
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و روش های مبارزه با آن در « اسپم»واژه درسنامه ثبت نام کرده باشید، با « استاد بزرگی ایمیل و جیمیل»اگر در دوره 

ایمیل آشنا شده اید. در توییتر نیز مانند ایمیل که شما به صورت روزانه ده ها ایمیل اسپم دریافت می کنید، حساب هایی 

 وجود دارند که مشغول انتشار لینک های تبلیغاتی و یا آلوده به بدافزار هستند.

 

که شما به کمک آن می توانید حساب هایی که از نظر شما مشغول ارسال اسپم یا همان توییتر امکانی را فراهم کرده است 

هرزنامه هستند را گزارش کنید تا توییتر براساس تعداد گزارش های دریافتی و بررسی هایی که انجام می دهد، آن حساب 

ب اسپم پراکنی بود، به پروفایل آن حسارا مسدود کند. اگر زمانی شما نیز با یک حساب در توییتر مواجه شدید که مشغول 

 مراجعه کنید و سپس مانند تصویر زیر بر روی گزینه مسدود کردن یا گزارش کلیک کنید.

 

 
  

عالوه بر آن اگر خواستید حساب توییتری را بالک کنید، به پروفایل حسابی که می خواهید آن را مسدود کنید مراجعه 

 توانید کاربر مورد نظر را مسدود کنید.چپ صفحه میدنده سمت کنید و سپس از طریق چرخ
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وقتی شما حسابی را به عنوان اسپمر گزارش کنید، توییتر آن حساب را به صورت خودکار برای شما بالک می  :۱نکته 

 کند.

 

 

  
برای آنکه حسابی را که بالک کرده اید، از این حالت خارج کنید، دقیقا مسیری که در باال برای بالک کردن  :۲نکته 

 توضیح داده شده است را باید طی کنید.

 
 
 

  
 ایجاد و حذف یک لیست

  
نید را ی ک( یکی از ویژگی های توییتر است که شما به کمک آن می توانید حساب های توییتری که دنبال مListلیست )

براساس عالقه خود دسته بندی کنید. این دسته بندی می تواند از دوستان صمیمی شما شروع شود و به خبرگزاری ها 

ختم شود. به عنوان مثال اگر شما چندین حساب توییتر خبرگزاری های مختلف در سرتاسر دنیا را دنبال کنید و بخواهید 

اری ها را مشاهده کنید، بهترین کار ایجاد یک لیست و اضافه کردن این تنها توییت های ارسال از سوی این خبرگز

 خبرگزاری ها در آن لیست است.

 
 

  
با ایجاد لیست، شما در حقیقت یک فیلتر برای حساب های مختلفی که دنبال می کنید ایجاد کرده اید تا هر زمان که 

 خواستید توییت های خاصی را مشاهده کنید.

 
 

  
ها( از طریق گزینه تنظیمات در نوارابزار که در صفحه اصلی )فهرستListsک لیست شما باید بر روی گزینه برای ایجاد ی

)ایجاز فهرست جدید( را انتخاب Create a listتوییتر و یا پروفایل شما در دسترس است کلیک کنید و سپس گزینه 

 کنید.
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زیر باز می شود که در آن شما باید نام و توضیحات لیست را وارد کنید و سپس با انتخاب این گزینه پنجره ای به صورت 

کلیک کنید تا  Save list( بودن آن را انتخاب کنید و در نهایت بر روی Private( یا خصوصی )Publicعمومی )

 لیستی که می خواهید ایجاد شود.
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( باشد، دیگر کاربران توییتر نیز می توانند این لیست Public)اگر شما لیستی که ایجاد می کنید به صورت عمومی  نکته:

 را دنبال کنند اما در حالتی که لیست به صورت خصوصی باشد، تنها شما امکان دسترسی و مشاهده آن لیست را دارید.

  
نه حذف روی گزیخواهید آن را پاک کنید بشوید و بر برای پاک کردن یک لیست نیز تنها کافی است وارد لیستی که می

 کلیک کنید.
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های توییتر دیگران به لیستی که ایجاد کرده ایم نیز تنها کافی است که اسم آنها را از طریق جعبه برای اضافه کردن حساب

افراد مورد نظر را به لیستمان  (،Followingجستجو پیدا کرده و یا از طریق صفحه کسانی که آنها را دنبال می کنیم )

 کنیم. اضافه

  

 
  

تصویر باال به شما روش اضافه کردن یک کاربر را به لیستی که در توییتر ایجاد کرده اید نشان می دهد. شما برای اینکار 

باید همانگونه که گفته شد به پروفایلی که می خواهید آن را به لیست اضافه کنید مراجعه کنید و یا آنکه به صفحه دنبال 

 بروید. سپس بر روی دو گزینه ای که در باال مشخص شده است کلیک کنید.( Followingکنندگان )

  
ایجاد  هایی کهشود که تمامی لیستای به صورت زیر باز میبا کلیک کردن بر روی افزودن یا برداشتن از لیست، پنجره

نید کاربر مورد نظر خود را را ها می تواهای لیستدهد و شما با چک زدن در کنار هر یک از عنواناید را نمایش میکرده

 به آن لیست اضافه کنید.
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 ین آدرسااگر شما تمایل دارید که اطالعات بیشتری در مورد طرز ساخت لیست بدانید، به شما پیشنهاد می کنیم که به 

 مراجعه کنید.

  

 اپلیکیشن هایی برای راحت توییت کردن

توانید از طریق نرم افزارها و اپلیکیشن های مختلف به آسانی توییت های جالب توییتر آن است که شما مییکی از ویژگی

کنید بدون آنکه به وب سایت توییتر مراجعه کنید! در این قسمت به معرفی چندین اپلیکیشن و نرم افزار محبوب در بین 

 کاربران اینترنت برای توییت کردن می پردازیم.

  
- Tweetdeckحت وب توانید نسخه تدک سرویسی از توییتر است برای مدیریت و نوشتن در توییتر که شما می: توییت

 آن را یا نسخه تحت ویندوز یا مک را استفاده کنید.

  
- Twitter for iPhone ،اگر شما از تلفن همراه آیفون استفاده می کنید و می خواهید که از طریق آن توییت کنید :

توان توییتر برای آیفون دانست که توسط توییتر ایجاد شده است. یکی از محبوب ترین اپلیکیشن ها در این زمینه را می 

به کمک این اپلیکیشن شما می توانید هر آنچه را که در وب سایت توییتر انجام می دهید را از طریق آیفون خود انجام 

 بروید. این آدرسدهید. برای اطالعات بیشتر می توانید به 

- Twittor for Android اگر شما تلفن همراهی دارید که با اندروید کار می کند، به کمک این اپلیکیشن می توانید :

توییتر ایجاد شده است و برای اطالعات بیشتر در مورد آن می توانید به  به راحتی توییت کنید. این اپلیکیشن نیز توسط

 مراجعه کنید. آدرساین 

  
عالوه بر سه موردی که در باال معرفی کردیم، ده ها مورد دیگر نیز وجود دارند که با کمی جستجو در اینترنت می توانید 

با نمونه های دیگر این اپلیکیشن ها و افزونه ها آشنا شوید. ما در اینجا تنها مهمترین و پرطرفدارترین آنها را معرفی کرده 

 ایم.

  
 سی آماری حساب توییتربرر

  
این  TweetStatsیکی از مواردی که شاید برای هر کاربری جذاب باشد، بررسی وضعیت آماری حساب توییترش باشد. 

می دهد که با وارد کردن نام کاربری خود یا دیگر کاربران توییتر، وضعیت آماری آنها را مشاهده کنید. به  امکان را به شما

وارد کنید و  Enter your Twitter username( را در جعبه darsnamehعنوان مثال نام کاربری درسنامه )

 ! کلیک کنید.Graph My Tweetsسپس بر روی 
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! کلیک کردید، باید مدتی بسته به مدت زمان فعالیت در توییتر صبر کنید Graph My Tweetsبعد از اینکه بر روی 

 دریافت و تجزیه و تحلیل کند. TweetStatsتا اطالعات حساب توییتری که وارد کرده اید را 

ار و گراف به شما نمایش داده می به اتمام برسد، یک سری نمود TweetStatsبعد از اینکه تجزیه و تحلیل از سوی 

 شود که شما می توانید وضعیت تعداد توییت ها در هر ماه، تعداد توییت های ارسال شده براساس روز و... را مشاهده کنید.

  

 چگونه مطالب جالب توییت کنیم؟

  
ی توان به دو نکته اشاره برای اینکه یک توییت جالب و جذاب ارسال کنید، راه حل و فرمول مشخصی وجود ندارد اما م

کرد که براساس آن تا حدودی می توانید جذاب بودن توییتر خود را تضمین کنید، هر چند که این تضمین صددرصدی 

 نیست!

  
اولین نکته این است که به دنبال کیفیت در توییت کردن باشید نه کمیت. این یعنی آنکه کیفیت و موضوع هایی که توییت 

توییت در روز بدون  ۵۰۰توییت هایی که در طول روز انجام می دهید ارجح هستند. به عنوان مثال  می کنید بر تعداد

توییت در روز با اطالعاتی مفید هیچ ارزشی ندارد. به همین دلیل  ۴آنکه اطالعات خاصی به مخاطبان شما بدهد در مقابل 

 .به فکر کیفیت توییت هایی باشید که ارسال می کنید نه کمیت آنها

  
برای اینکه کمیت توییت های خود را باال ببرید نیز تنها کافی است آنچه را که برای شما جذاب است را توییت کنید. مثال 

 اگر خبری یا تصویری برای شما جذاب است، آن را توییت کنید.

 نها.کیفیت و جذاب بودن آدر نتیجه برای آنکه توییت های جالبی بکنید دو نکته را فراموش نکنید: 

  
 چگونه افراد بیشتری شما را دنبال کنند؟

  
تعداد افرادی که شما را در توییتر دنبال می کنند کارکردی برابر با تعداد بازدیدکنندگان یک وب سایت یا وبالگ دارد و 

 به همین دلیل هر چه افراد بیشتری شما را در توییتر دنبال کنند، صدای شما بلندتر شنیده می شود.

  
ا حدودی توانید تافزایش تعداد دنبال کنندگان یک حساب توییتر، چند قانون کلی وجود دارد که شما به کمک آن میبرای 

 تعداد دنبال کنندگان خود را افزایش دهید.

زمانی که حسابی در توییتر ایجاد می کنید، مطمئن شوید که دوستان و آشنایان خود را که در توییتر حساب دارند را  -۵

 می کنید. اگر آنها شما را بشناسند و به شما عالقه داشته باشند، به طور قطع شما را دنبال خواهند کرد. دنبال

  
پروفایل خود را تکمیل کنید. این کار باعث می شود که دیگران در مورد شما بیشتر بدانند و براساس آن شما را دنبال  -۴

ده ایم به صورت مفصل صحبت کر« نگاهی کلی به صفحه اصلی توییتر»کنند. در مورد چگونگی تکمیل پروفایل در درس 

 و می توانید به این درس مراجعه کنید.
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توییت را منتشر کنید تا کسانی که شما را نمی شناسند  ۴۰قبل از آنکه شروع به دنبال کردن دیگران بکنید، دستکم  -۸

کنند. بهتر است که این توییت ها در مورد موضوعاتی باشد  براساس توییت هایی که کرده اید از شما شناختی کلی پیدا

 که شما به آنها عالقه دارید و توییت های خود را در طول دستکم یک هفته منتشر کنید نه یک روز!

  
به توییت ها و نظراتی که ممکن است دیگران برای توییت های شما ارسال کنند، پاسخ بدهید. دقت کنید که پاسخ  -۲

 توییت های دیگران، باعث ایجاد یک مکالمه می شود که در نهایت دیگران را ترغیب به دنبال کردن شما می کند.دادن به 

  
از عدم دنبال کردن دیگران تنها به دلیل اینکه شما را دنبال نکرده اند خودداری کنید. همانگونه که در نکته قبل  -۱

ت های وی باعث شوید تا او را ترغیب کنید تا شما را دنبال کند. البته گفتیم، شما می توانید از طریق پاسخ دادن به تویی

به این نکته دقت کنید که افرادی را دنبال کنید که واقعا به توییت هایی که می کنند عالقه دارید و به صورت تصادفی 

 افراد مختلف را دنبال نکنید.

  
ا دنبال کنند. به طور کلی افرادی به این درخواست شما پاسخ در توییت های خود از دیگران درخواست نکنید که شما ر -۲

می دهند که مانند شما تنها به دنبال افزایش دنبال کنندگان هستند و هیچ وقت توییت های شما را نمی خوانند. دقت 

 ند.خوانکنید که شما به دنبال کسانی هستید که عالوه بر اینکه شما را دنبال می کنند، توییت های شما را نیز ب

  
به کسانی که شروع به دنبال کردن شما می کنند، به صورت خصوصی یا عمومی پیام تشکر از اینکه شما را دنبال کرده  -۷

اند، نفرستید. عالوه بر این از ابزارهای مختلفی که بر روی اینترنت برای ارسال خودکار پیام به دنبال کنندگان جدید وجود 

 نکنید. یادتان باشد که دیگران مانند شما از اسپم خوششان نمی آید!دارند به هیچ وجه استفاده 

  
از ارسال بیش از حد لینک وب سایت یا وبالگی که متعلق به خودتان است خودداری کنید. این کار برای چندین بار  -۳

شما  تا دنبال کنندگان مشکلی ندارد اما اگر شما هر روز لینک وب سایت یا وبالگ خودتان را منتشر کنید، باعث می شود

 هر روز کاهش پیدا کند.

  
به دیگران توهین نکنید. هیچ وقت به دیگر کاربران توییتر توهین نکنید چون باعث می شود دنبال کنندگان شما از  -۹

 شما دوری کنند و هر روز کاهش پیدا کنند.

  
نکته شما می توانید تعداد دنبال کنندگان خود را افزایش دهید، هر چند که این نکات افزایش تعداد دنبال  ۹به کمک این 

 کنندگان شما را به هیچ عنوان تضمین نمی کند.

این را هم فراموش نکنید که تعداد باالی دنبال کنندگان یک کاربر در توییتر به هیچ عنوان نشان دهنده محبوبیت آن 

 ت.کاربر نیس
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 چگونه رفتاری توییتری داشته باشیم؟

  
قانون کلی برای اینکه قدم در این راه بگذارید  ۹اگر شما دوست داشته باشید که یک کاربر حرفه ای در توییتر باشید، 

 وجود دارد که با رعایت آنها، دیگران شما را به عنوان یک توییترباز حرفه ای خواهند شناخت:

  
 وییت می کنید، توییت های دیگران را ریتوییت نکنید.بیشتر از آنکه ت -۵

اگر مطلب یا توییت جالبی را منتشر می کنید، مطمئن شوید که اعتبار آن را به پدید آورنده آن بدهید و به نوعی  -۴

 همواره کپی رایت را رعایت کنید.

 نسبت به دنبال کنندگان خود مسئول و پاسخگو باشید. -۸

 و تمجید زیاد از خودتان در توییتر خودداری کنید.از تبلیغ، تعریف  -۲

 از ارسال پیام خصوصی به صورت خودکار به کسانی که شما را به تازگی دنبال می کنند، شدیدا خودداری کنید. -۱

 از انتشار شایعه ها و اخبار نادرست و غیر موثق خودداری کنید. -۲

د، اما برخی وب سایت ها این امکان را به شما می دهند، ولی از انتشار هر چند که توییتر این اجازه را به شما نمی ده -۷

 حرف هستند، خودداری کنید. ۵۲۰توییت هایی که بیش از 

افرادی که شما را دنبال می کنند، دنبال کنید. البته در دنبال کردن دیگران دقت کنید و از دنبال کردن اسپمرها اکیدا  -۳

 خودداری کنید.

 حاوی اسپم را دنبال نکنید و از ارسال توییت هایی که اسپم محسوب می شوند خودداری کنید.توییت های  -۹

  
 چگونه امنیت خود را در توییتر باال ببریم؟

  
با افزایش تعداد کاربران توییتر، این شبکه اجتماعی به عنوان یکی از اهداف همیشگی حمالت سایبری تبدیل شده است. 

انید تا با را بگذر« مبانی امنیت در کامپیوتر و اینترنت»چیز به شما پیشنهاد می کنیم که دوره  به همین دلیل قبل از هر

 اصول اولیه امنیت در کامپیوتر و اینترنت آشنا شوید.

اما در مورد توییتر باید بگوییم که رعایت چند نکته امنیت شما را تا حدود زیادی افزایش می دهد اما دقت کنید امنیت 

 است که به هیچ عنوان نمی توان آن را به صورت صددرصدی تضمین کرد.بحثی 

  
کلمه عبور یا همان پسورد قوی و مناسب انتخاب کنید. برای اینکه با روش ها و تکنیک های انتخاب کلمه عبور قوی  -۵

 د.ثبت نام کنی« تمبانی امنیت در کامپیوتر و اینترن»و مناسب آشنا شوید، به شما پیشنهاد می کنیم که در دوره 

  
برای جلوگیری از حمالت سایبری و هک شدن حساب توییتر خود، همواره به آدرسی که در آن نام کاربری و کلمه  -۴

را فعال کرده باشید، به  HTTPSعبور حساب توییتر خود را تایپ می کنید دقت کنید. این آدرس در صورتی که ویژگی 

است. دقت کنید که اگر هر آدرسی غیر از این آدرس از شما درخواست وارد کردن نام  https://twitter.comصورت 

 کاربری و کلمه عبور کرد، به هیچ عنوان این اطالعات را وارد نکنید.
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به هیچ عنوان بر روی لینک هایی که از سوی افراد ناشناس به صورت پاسخ به توییت و یا پیام خصوصی ارسال می  -۸

شود کلیک نکنید و به طور کلی تا زمانی که از درستی یک لینک ارسال شده در توییتر مطمئن نشده اید، به هیچ عنوان 

 بر روی آن کلیک نکنید.

  
ده است ه توسط توییتر ایجاد شک صفحه رسمی افزایش امنیت یک حساب توییترمی توانید به عالوه بر این سه نکته، شما 

 مراجعه کنید و اطالعات بیشتری در این مورد بدست آورید.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hiprogram.ir/
https://u3778468.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=h9O3l169u4j5CM5QEe1q-2F4E7wZb0VbYUPqvNyDpHk0jJvbDEqpwth-2FlH0pOeG2amknAEHfX1HaMj2Wqd6OlItzE3etJzkxd2blkgQQMAELbZIIFndYIcw2oyct2BUR5A_btpXrekyNlafvxI1IfynXG19de-2BPlJ-2B7ujNcQUlmlMcpDgv4jM43a-2BT4QQ-2BTFXdQm7xk78C0814Bz9o9t55c0bzykGsD7Vx894IczfPbBBillzx7cOjz08fmof5GjXAq9TGFNeY8FHN2S2JBF1Q99ztAwMvRraWf-2BXDnc2NN2CbDh-2FRiXfaZUBquhiffghXihVje1uZV-2BgB739RlNtHOvBJ6823lxVtR187HTxKYL2E-3D
https://u3778468.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=h9O3l169u4j5CM5QEe1q-2F4E7wZb0VbYUPqvNyDpHk0jJvbDEqpwth-2FlH0pOeG2amknAEHfX1HaMj2Wqd6OlItzE3etJzkxd2blkgQQMAELbZIIFndYIcw2oyct2BUR5A_btpXrekyNlafvxI1IfynXG19de-2BPlJ-2B7ujNcQUlmlMcpDgv4jM43a-2BT4QQ-2BTFXdQm7xk78C0814Bz9o9t55c0bzykGsD7Vx894IczfPbBBillzx7cOjz08fmof5GjXAq9TGFNeY8FHN2S2JBF1Q99ztAwMvRraWf-2BXDnc2NN2CbDh-2FRiXfaZUBquhiffghXihVje1uZV-2BgB739RlNtHOvBJ6823lxVtR187HTxKYL2E-3D


 
www.HiProgram.ir 

56 
 

 منابع:
 (https://darsnameh.comدرسنامه)

 (http://hiprogram.irسالم برنامه)

 

 96-97 بهار

http://hiprogram.ir/
https://darsnameh.com/
http://hiprogram.ir/

