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 سخنی با شما : 
 

که توسط وب  جدیدترین کتاب های آموزشیبرای اطالع از  دوستان عزیز و گرامی

 سایت سرزمین کتاب منتشر می شود می توانید به آدرس زیر مراجعه نمائید : 

www.sarzaminketab.ir 

 

 و همچنین می توانید هر گونه نظر و انتقادی را به ایمیل زیر ارسال کنید :

info@sarzaminketab.ir 

 

سرزمین کتاب در تالش است تا کتاب های مفید و کاربردی بیشتری را خدمتتان 

یاری ما را در این راه شما دوستان عزیز با نظرات گرم خود می توانید  . ارائه کند

 نمائید.

 

 لطفا ما را دنبال کنید !
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 توییتر چیست ؟

 چه اجتماعی شبکه این اندازی راه از هدف هستند؟ کسانی چه آن گذاران بنیان چیست؟ توییتر

 ابزار هب توییتر آیا چیست؟ داخلی اعتراضات و ها انقالب دهی سازمان در توییتر نقش است؟ بوده

 است؟ شده تبدیل اطالعاتی های سرویس جاسوسی

 شافزای با و شود می شناخته اجتماعی شبکه پرطرفدارترین عنوان به که بوک فیس از پس

 کارکردی به آن ارتباطی و اجتماعی کاربرد امروزه...  و هک جاسوسی، اطالعاتی، کارکردهای

 در دارپرطرف و شده شناخته اجتماعی شبکه دومین عنوان به توییتر از است، شده تبدیل فرعی

 .شود می برده نام جهان

  

 دهدمی مکانا کاربرانش به که است آنالین میکروبالگینگ و اجتماعی شبکه سرویس نوعی توییتر

 جک" ار توییتر. بخوانند و بفرستند ،"توییت" به معروف را، کاراکتر ۰۴۱ تا محور متن هاییپست

 سرعت به سرویس این. کرد اندازیراه سال همان ژوئیه در و ابداع ۶۱۱۲ مارس در "دورسی

 از بیش روزانه که ،۶۱۰۶ سال از فعال کاربر میلیون ۰۴۱ از بیش با کرد، پیدا جهانی محبوبیتی

 "تیاینترن پیامک" را توییتر. کنندمی جستار مورد میلیون ۲ از بیش و پست توییت میلیون ۰۴۱

 .نداکرده توصیف

  

. اردد نیویورک در نیز دیگری دفاتر و سرورها و است فرانسیسکو سان در واقع توییتر شرکت

 .است شده معرفی جهان پربیننده سایت ده از یکی عنوان به توییتر سایت

 شرکت مدیره هیئت اعضای میان "روزهیک فکری طوفان جلسه" یک به توییتر ابداع

 چککو گروه یک با فرد هر ارتباط طرح دورسی جلسه، آن در. گرددبازمی "اودِئو پادکستینگ"

 سرویس این برای پروژه اصلی رمز اسم. کرد مطرح را کوتاه پیام سرویس یک از استفاده با

"twttr" بعد مدتی اما کردند انتخاب پیامک شماره برای را "۰۱۹۰۱" ابتدا در طراحان. بود 

 پروژه این روی بر کار. دادند تغییر "۴۱۴۱۴" به را آن "ترآسان سپاری خاطر به و استفاده" برای

www.takbook.com
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 توییتری پیام نخستین خود twttr اندازیراه هنگام دورسی که زمانی ،۶۱۱۲ مارس ۶۰ تاریخ در

 .گردید آغاز فرستاد، شب ۹۵۱۱ ساعت در را

  

 خابانت که کرد خطور ذهنمان به( twitter) توییتر واژه تصادفی خیلی"۵ گویدمی دورسی جک

 پرنده صدای و" نامرتبط اطالعات از کوتاهی زنجیره" معنای به واژه این. بود هم خوبی خیلی

 ".است همین دقیقاً هم ما محصول و. است

 

 توییتر اندازی راه برای دورسی جک ابتدایی طرح

 ژوئیه ۰۱ تاریخ در کامل نسخه. بود اودئو کارکنان برای داخلی سرویس یک توییتر اولیه نمونه

 شرکت اودئو اعضای دیگر و دورسی ویلیامز، اوان استون، بیز ،۶۱۱۲ اکتبر در. شد منتشر ۶۱۱۲

 Odeao.com جمله از ، را هایشدارایی تمام و ادئو و کردند اندازیراه را Obvious)) "آبویس"

 تیشرک به ۶۱۱۲ آوریل در توییتر. خریدند آن دارانسهام و گذارانسرمایه از ،Twitter.com و

 .شد تبدیل مستقل

  

 توییتر پیشرفت

 توییت هزار ۴۱۱ دقیقه ۰۱ هر در ۶۱۱۲ سال در. است بوده پرشتاب بسیار شرکت این پیشرفت

 توییتر کاربران ،۶۱۰۱ فوریه در. رسید میلیون ۰۱۱ به ۶۱۱۰ سال در رقم این. شدمی پست

 شرکت این شدهثبت application آمار ،۶۱۰۱ مارس تا. فرستادندمی توییت میلیون ۱۱ روزانه

 یعنی شد،می پست توییت میلیون ۲۱ حدود روزانه ،۶۱۰۱ ژوئن تا. رسید هزار ۲۱ از بیش به

 نقل به. رسید روز در میلیون ۰۴۱ به هاتوییت تعداد ۶۱۰۰ مارس تا. ثانیه در توییت ۲۱۱ حدود

 رسید، اجتماعی هایشبکه سوم مقام به ۶۱۱۹ ژانویه در توییتر compete.com سایت از

 .بود دوم و بیست مقام پیشینش رتبه که آن حال

  

 توییتر مالی منابع
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 بوده دالر میلیون ۱ تا ۰ بین رقمی غیررسمی منابع براساس توییتر اندازیراه برای اولیه سرمایه

 رقمی فناوری، و صنعتی مالی، نهادهای و هاسازمان از شماری توییتر، اندازی راه از پس. است

 ونچرز اسکوئر یونیون. کردند گذاریسرمایه توییتر در دالر میلیون ۱۲ حدود رد

(UnionSquare Ventures)، کپیتال اسپارک (spark capital)، پارتنرز ونچر اینسایت 

(Insight Venture Partners )هستند توییتر در گذارانسرمایه جمله از. 

  

 توییتر هایویژگی

 و دارد یتر سریع و تر راحت مراتب به دسترسی اجتماعی های شبکه ردیگ با مقایسه در توییتر

 دیگر اربرک ها میلیون را آن توییت، ارسال با توانند می ممکن زمان ترین کوتاه در توییتر کاربران

 .بگذارند اشتراک به جهان سراسر در

  

 :توییتر های ویژگی از برخی

 توییت نآخری و بفرستند جدید های توییت کوتاه انیزم در تا دهدمی امکان کاربران به توییتر. ۰

 .بخوانند نیز را دیگر کاربران های

  

 سایت روی بر سرعت به که است کاراکتر ۰۴۱ به محدود( توییت) توییتر هایپیام از هریک. ۶

 .است دریافت قابل همراه های تلفن یا توییتر

  

 نرم یا ایمیل ،RSS پیامک، توییتر، سایت طریق از را هاتوییت روزرسانیبه توانندمی کاربران. ۰

 .کنند دریافت و بفرستند ارتباطی کاربردی هایافزار

  

 در آشوب ایجاد و داخلی اعتراضات سازماندهی سیاسی، اهداف با پیامک انبوه ارسال امکان. ۴

 هدف کشورهای
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 الغای هدف با اصخ موضوع یک دادن نشان پرمخاطب برای مجازی های هویت ایجاد امکان. ۱

 کاربران به نظر مورد ذهنی فضای

 

 

 عضویت در توییتر

 و یدکن پوشی چشم درس این خواندن از توانید می دارید، حساب یک توییتر در شما اگر۵ تذکر

 زیرا کنیم می پیشنهاد شما به را درس این خواندن که چند هر نگیرید نظر در را درس این

 .شوید آشنا ندارید اطالع آن از که جدیدی نکات با است ممکن

 

 و ۵Sign in دارد قرار شما روی پیش در گزینه دو که دید خواهید کنید دقت صفحه این به اگر

Sing up 

 

- Sign in ۵خود حساب وارد توانید می بخش این طریق از دارید، حسابی توییتر در شما اگر 

( password)عبور کلمه و( username) کاربری نام که است کافی تنها کار این برای. شوید

 .شوید خود توییتر حساب وارد تا کنید کلیک Sign in گزینه روی بر سپس و کنید وارد را
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- Sign up ۵سابح یک که کند می کمک شما به گزینه این ندارید، حسابی توییتر در شما اگر 

 .است مورد همین دقیقا درس این موضوع که کنید باز توییتر در

 

 آدرس ،(Full name) دلخواه نام باید شما توییتر، در حساب یک کردن باز برای قدم لیناو در

 Sign قسمت گزینه سه در را خود نظر مورد( Password) عبور کلمه و( Email) معتبر ایمیل

up کنید وارد. 

 

 بر وهعال. باشد حرف ۲ شامل حداقل باید توییتر در شما انتخابی عبور کلمه که کنید دقت۵ نکته

 در یشترب اطالعات برای. باشد مناسب و قوی عبور کلمه این که است بهتر بیشتر امنیت برای آن

 و کامپیوتر در امنیت مبانی» دوره در توانید می قوی و مناسب عبور کلمه های ویژگی مورد

 .کنید شرکت «اینترنت

 

 اتاطالع توییتر که شود یم باز زیر تصویر مانند ای صفحه Sign up گزینه روی بر کلیک از پس

 در رنگی سبز چک عالمت بودن درست صورت در و کند می بررسی را شما توسط شده وارد

 Username همان یا کاربری نام مرحله این در باید شما آن بر عالوه. زند می گزینه هر مقابل

 هکرد وارد هک اسمی و ایمیل آدرس براساس توییتر که چند هرکنید، انتخاب را خود نظر مورد

 .دهد می نشان شما به Suggestions قسمت در را پیشنهاد چند اید
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 Create my account روی بر کردید، انتخاب را خود نظر مورد کاربری نام اینکه از پس

 .شود ساخته توییتر در شما حساب تا کنید می کلیک

 

 حساب اییدت برای توییتر زیرا د،باش معتبر کنید می وارد که ایمیلی آدرس که کنید دقت۵ ۰ نکته

 .کند می ارسال اید کرده وارد که آدرسی به ایمیلی شما

 

 صورت در باشد، خورده رنگ سبز چک عالمت گزینه چهار هر مقابل در که کنید دقت۵ ۶ نکته

 ثالم عنوان به. بدهید گزینه آن در را تغییراتی باید شما رنگ، قرمز ضربدر عالمت شدن ظاهر

 اید کرده انتخاب که کاربردی نام یا و باشد ۰۶۰۴۱۲ صورت به یا و کوتاه بسیار شما ردپسو اگر

 ظاهر اه گزینه از یک هر مقابل در رنگ قرمز ضربدر عالمت باشد، شده گرفته کسی توسط قبال

 .شد خواهد
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 ساخته توییتر در شما حساب و کردید کلیک Create my account روی بر اینکه از پس

 ره توییتر حساب کلی شمایل و ها توییت آن در که شود می باز شما برای جدیدی هصفح شد،

 .شود می داده نمایش کاربر

 

 

 زیر تصویر مانند ای صفحه تا کنید می کلیک Next گزینه روی بر باال صفحه مشاهده از بعد

 در که کنید (Follow) دنبال را مختلف افراد توانید می شما صفحه این در. شود باز شما برای

 خواهیم آن مزایای و افراد کردن دنبال چگونگی به مفصل صورت به آموزشی دوره این ادامه

 .پرداخت
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 دهد یم نشان را هستند فعال توییتر در که مشهوری افراد لیست فرض پیش صورت به توییتر

 رایب آنقدرها آنها کردن دنبال هستند، دیگر کشورهای از افراد این اکثر اینکه به توجه با که

 کاربر هر سلیقه و هدف به بسته مورد این که چند هر بود نخواهد جذاب زبان فارسی کاربران

 .کنید کلیک Skip this step گزینه روی بر مرحله این در دلیل همین به. است متفاوت

 

 

 را روفمع و فعال توییترهای حساب شما به بار این توییتر گزینه، این روی بر کردن کلیک با

 بر یککل با شما. سفر و تکنولوژی تا گرفته طراحی و هنر از. دهد می نشان بندی دسته براساس

 برای .کنید دنبال را خود نظر مورد افراد توییتر حساب توانید می ها، بندی دسته از یک هر روی

 .کنید کلیک Skip this step گزینه روی بر قبل مرحله مانند نیز مرحله این از گذشتن
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 هات یاهو، جیمیل، آدرس طریق از تمایل، صورت در که خواهد می شما از توییتر بعد مرحله در

 تمایل اگر. کنید دنبال را آنها و کنید پیدا را هستند عضو توییتر در که را خود دوستان …و میل

 ارقر سرویس هر مقابل در که Search contacts گزینه طریق از توانید می دارید، کار این به

 .دهید انجام را کار این دارد،

 

 تا کنید می کلیک Skip this step گزینه روی بر قبل مرحله مانند نیز تمایل عدم صورت در

 .بروید است، توییترتان حساب اصلی صفحه که بعد مرحله به
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 می اهدهمش که همانگونه. است توییتر به مراجعه اولین در شما توییتر اصلی صفحه زیر تصویر

 که تاس کرده اعالم توییتر است، مشخص زرد رنگ با که صفحه این قسمت باالترین در کنید

 ودخ ایمیل به باید شما. است کرده ارسال شما ایمیل آدرس به شما حساب تایید جهت ایمیلی

 در هک لینکی روی بر و کنید باز را است شده ارسال توییتر سوی از که ایمیلی و کنید مراجعه

 .شود تایید شما حساب تا کنید کلیک دارد قرار ایمیل متن داخل
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 نکردید، دریافت خود حساب تایید برای توییتر از ایمیلی ساعت ۶۴ از بعد اگر که کنید دقت

 می ر،توییت سوی از ارسالی ایمیل نبودن صورت در و کنید چک را خود ایمیل اسپم پوشه ابتدا

 را شما حساب تایید ایمیل که بخواهید توییتر از try again گزینه روی بر کلیک با توانید

 .کند ارسال شما برای مجددا
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 گزینه روی بر کلیک طریق از اید، کرده وارد اشتباه را خود ایمیل آدرس اگر که کنید دقت۵ نکته

change to different address کنید عوض را خود توییتر حساب ایمیل آدرس توانید می. 

 

 وییترت سایت وب به مراجعه با توانید می پس این از و دارید توییتر در حساب کی شما اکنون هم

 کانم از اگر که کنید دقت نکته این به فقط. شوید خود توییتر حساب وارد Sign in طریق از و

 ینهگز کنار در چک عالمت شوید، می خود توییتر حساب وارد دیگران کامپیوتر یا و عمومی های

Remember me نشود ذخیره شما توییتر حساب عبور کلمه و کاربری نام تا بردارید ار. 

 

 

 توییتر آشنایی با بخش های مختلف
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 بین این در که چند هر پردازیم می ۰ شماره بخش جزئیات با و تک تک توضیح به شروع برای

 .انداخت خواهیم نگاهی نیز ۶ شماره بخش به بخش این بودن وابسته دلیل به

 

. است یکسان Home گزینه با( است توییتر لوگوی همان منظور) twitter های گزینه کارکرد

 که ۶ شماره بخش در الین تایم گزینه، دو این از یک هر روی بر کلیک با شما که معنی بدین

 .دید خواهید را کنید می مشاهده باال تصویر در را آن نمونه

 

 در دتوانی می آن کمک به شما که دارد جستجو برای بخشی دیگری سایت وب هر مانند توییتر

 برای. یدکن جستجو اند کرده تشرمن اجتماعی شبکه این کاربر ها میلیون که هایی توییت میان

 تایپ را خود نظر مورد واژه کلید است شده نوشته Search کلمه که بخشی در باید شما کار این

 یرز تصویر مثال عنوان به. کنید کلیک بین ذره تصویر یا و Enter کلید روی بر سپس و کنید

 .است توییتر در درسنامه جستجوی نتایج
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 شده شرمنت عمومی صورت به که است هایی توییت براساس جستجو نتایج که کنید دقت۵ نکته

 اشد،ب خصوصی او حساب اما باشد کرده توییت شما نظر مورد واژه کلید مورد در کسی اگر و اند

 .شد نخواهد مشاهده جستجو نتایج در او توییت

 

 باشد،ن آن تایپ به نیازی دیگر دفعات در تا کنید ذخیره را خود واژه کلید که بخواهید شما اگر

 تصویر در) قرمز مستطیل راست سمت باالی که Save this search گزینه طریق از توانید می

 .دهید انجام را کار این دارد، قرار( باال

 

 زینهگ روی بر کلیک با توانید می کنید، مشاهده را خود توییتر پروفایل که بخواهید شما اگر

Profile یککل گزینه این روی بر شما که زمانی. کنید پیدا دسترسی آن به ۰ شماره بخش در 

 .کرد خواهید مشاهده را زیر تصویر مانند تصویری کنید،
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 یدا کرده که هایی توییت آخرین توانید می شما صفحه این در کنید می مشاهده که همانگونه

 هک هایی توییت تعداد توانید می راست سمت ستون کمک به و آن بر عالوه. کنید مشاهده را

 را شما که کسانی تعداد ،(Following) کنید می دنبال که کسانی تعداد ،(Tweets) اید کرده

 قرار آن داخل در را شما مختلف افراد که هایی لیست تعداد و( Followers) کنند می دنبال

 .کنید مشاهده را ندا داده

 

 کمک به و دهد می نشان را هستند شما مانند که را توییتر کاربران Similar to you قسمت

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

Following دهد می نشان را کنید می دنبال که را افرادی شما به هم. 

 

 همچنین و خودتان به شبیه افراد کامل لیست view all روی بر کلیک با توانید می شما۵ نکته

 .کنید مشاهده را کنید می دنبال که را افرادی کامل لیست
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 تقسیم قسمت ۲ به توان می را توییتر از بخش این کنید، می مشاهده باال تصویر در که همانگونه

 .اند شده داده نشان ۲ و ۱ و ۴ و ۰ و ۶ و ۰ های شماره با که کرد

 

 ۱ شماره

 .دهد می نشان را شما توسط شده ارسال های توییت تعداد Your Tweets مقابل عدد

 

 نشان را کنید می دنبال را آنها توییتر حساب شما که را افرادی تعداد Following مقابل عدد

 .کنیم می دنبال را نفر ۴۲۹ ما مثال عنوان به. دهد می

 

 می نشان را کنند می دنبال را شما توییتر حساب که را افرادی تعداد Followers مقابل عدد

 .کنند می دنبال را ما توییتر حساب نفر ۶۰۰ مثال عنوان به. دهد

 

 ۲ شماره

 ایبر شما به را جدیدی افراد کنید، می دنبال شما که افرادی براساس توییتر قسمت این در

 .دهد می پیشنهاد کردن دنبال

 

 در Follow گزینه روی بر شما که است کافی تنها توییتر، در پیشنهادی افراد کردن دنبال برای

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

 .کنید کلیک شده پیشنهاد فرد نام مقابل در ضربدر

 

 گزینه روی بر است کافی تنها دهد پیشنهاد شما به را جدیدی افراد توییتر که بخواهید شما اگر

refresh مقابل در که Who to follow مشاهده به تمایل صورت در و نیدک کلیک دارد قرار 

 .کنید کلیک view all گزینه روی بر که است کافی تنها نیز پیشنهادی افراد کامل لیست
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 ۳ شماره

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

 و گیریره را است گرفته صورت عیاجتما شبکه این کاربر ها میلیون توسط توییتر در که هایی

 توانید می شما شود، می شناخته( Trends) ترندز نام به که قسمت این در. کنید مشاهده

 .کنید مشاهده را دیگران توسط شده توییت جمالت یا کلمات پرطرفدارترین

 

 

 در که دهد می نمایش را برتر مورد ۰۱ توییتر همواره که است ترندز دهنده نشان باال تصویر

 نوشتن اب توییتر که شود می داده نمایش تبلیغاتی آگهی صورت به موارد این از یکی موارد برخی

Promoted کند می مشخص را آن. 

 

 برای .کنید مشاهده را مختلف ترندزهای جغرافیایی، منطقه براساس توانید می شما آن بر عالوه

 منطقه سپس و کنید کلیک ترندز مقابل در change روی بر که است کافی تنها کار این

 هانج جغرافیایی منطقه زیر تصویر در مثال عنوان به. کنید مشخص را خود نظر مورد جغرافیایی

(Worldwide )که کنید انتخاب را مختلف کشور ۰۰ توانید می شما و است شده انتخاب 

 .نیست کشورها این بین در ایران نام متاسفانه
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 ۴ شماره

 از ای خالصه قسمت این. دادیم توضیح را آن و کردیم اشاره Activity به بخش قبلی در

Activity را کنید می دنبال را آنها که کاربرانی وضعیت آخرین آن در توانید می که است 

 می روز به( Real-time) زنده صورت به که است آن قسمت این جالب نکته. کنید مشاهده

 .شود

 

 ۵ شماره

 مختلف امکانات شما به آن در و کند می تغییر شما بازدید بار هر با تصادفی صورت به قسمت این

 ناتامکا این مورد در آینده درس در. دهد می نشان را بیاید شما کار به است ممکن که را توییتر

 .کرد خواهیم صحبت توییتر مختلف ترفندهای و
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 ۶ شماره

 وبایلم نسخه توییتر، راهنمای چیست، توییتر مانند صفحاتی به توانید می شما بخش این در

 .کنید پیدا دسترسی …و ییترتو

 

 

 نکاتی کاربردی برای افزایش امنیت توییتر

 و روم چت فید، از ترکیبی را آن بتوان شاید. است اعتیادآور آن کاربران از بسیاری برای تویتر

 ذارانیگ وقت و بحث نظر، تبادل برای افرادی همیشه که جایی. دانست ناپذیر پایان مهمانی یک

 وءس و هکرها هدف ترین مناسب و بهترین جذاب، بسیار تویتر همین دیگر، گاهن از. دارند وجود

 .است ها کننده استفاده

 

 جای در شان مالی های حساب و روابط کاری، شخصی، اطالعات که این و حساب امنیت مسلما

 ظور،من این برای .دارد اهمیت تویتر کاربران همه برای نرسد، آنها به نامحرمان دست و باشد امنی

 اراختص به را تویتر حساب امنیت بیشتر حفظ برای کاربردی و ساده روش چند مطلباین  در

 .ایم داده توضیح

 

 ناشناس مستقیم های پیام مخصوصا چیز، همه به بودن مشکوک -۱
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 فردی جای به را خود و ساخت تویتر در کاربری حساب یک توان می دقیقه دو از کمتر عرض در

 می ساخته مشهور افراد نام با که هایی اکانت همه اصوال تویتر. زد جا – زنده یا مرده – دیگر

 همکار مثال اکانت تایید اما. دهد می فعالیت اجازه آنها به و کند می تایید سپس و بررسی را شود

 هکرها عموما. است خارج تویتر عهده از شده، ساخته فرد آن خود طرف از واقعا آیا که این و شما

 ماش تشویق برای ترفند این از آید می پیش بعضا اما زنند، نمی جا شما همکار جای به را خود

 .کنند استفاده مخرب لینک یک کردن باز جهت

 

 هب ورود از پیش. نیست بد مجازی، دنیای در چیز همه به بودن مشکوک کمی دلیل همین به

 که یدکن توجه آن عکس به مثال طور به. کنید کنترل دقت با را آن حتما موردنظر، فرد پروفایل

 الکی ها توییت که کنید چک اینکه یا! خیر یا هست شناسید می شما که کسی عکس دقیقا آیا

 بود، طقیمن و معقول نظرتان به ها شونده دنبال و ها کننده دنبال نسبت اگر و باشند نشده تکرار

 .کنید follow و اضافه خود لیست به را او

 

 .بود هوشیار و زنگ به گوش همیشه باید که یدنکن فراموش البته

 یک آیا هست، دوستانش فهرست در که فردی که دهد تشخیص تواند نمی زمانی هیچ کاربر

 رایب و بدزدند را کاربری های حساب کنند می سعی اصوال هکرها! خیر یا است اینترنتی مجرم

 اآنه اصلی دام. کنند استفاده آنها از مخرب، های لینک یا ها هرزنامه پراکندن برای خود مقاصد

 اتاطالع آن، کمک با تا کند می هدایت مخرب های سایت سمت به را کاربر که است هایی لینک

 .بربایند را فرد شخصی اطالعات یا مالی های حساب

 

 به بش و روز کالهبرداران. اند کرده پیدا راه تویتر به بدافزار و فیشینگ کرم، ویروس، نوع همه

 برای زنی تویتر کارشناسان مقابل، در. هستند کاربران حساب به نفوذ برای راهی یافتن دنبال

 .کنند می تالش هایشان مشتری های حساب بیشتر امنیت ارتقای
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 دترینجدی در بدانید باشد جالب شاید. است مخرب های سایت کردن فیلتر ها، تالش این از یکی

 گوگل های لینک از بیشتر بسیار تویتر های لینک امنیت است شده اعالم شده، منتشر گزارش

 توجه کم تویتر در خود امنیت به شما که شوند نمی باعث مسایل این از کدام هیچ اما. است

 این. دکنی شک حتما شوند می ارسال شما برای مستقیما که هایی پیغام به خصوص به. باشید

 او هک چیزهایی همه بودن سالم و خوب یبرا دلیلی کنید، می دنبال تویتر در را فردی شما که

 .نیست فرستد می

 

 تحت ارافز نرم با را آن حتما است، شده ارسال شما برای مستقیم که لینکی روی کلیک از پیش

 .کنید کنترل بیشتر امنیت برای F-Secure رایگان وب

 

 نرم از تفادهاس و دقت و هوشیاری کمی با اما. نیست امن درصد ۰۱۱ مجازی دنیای در چیز هیچ

 منا خود برای را دیگر اجتماعی سایت هر یا تویتر محیط توانید می مناسب، امنیتی افزارهای

 .دارید نگه

 

 کنید وارد را خود تویتر رمزعبور و کاربری نام فقط تویتر در -۲

 به. تاس خارجی گان دهنده توسعه برای آن بودن باز تویتر، محبوبیت مهم بسیار دالیل از یکی

 رتویت در دیگر های سایت طریق از توانستند می کاربران میالدی، ۶۱۰۱ سال تا که مفهوم نای

 هر و جا هر در کاربر زیرا بود خطرناک کاربران امنیت برای کمی ویژگی، این البته. کنند الگین

 برای را هکرها دست کار این و کرد می وارد را خود حساب اطالعات توانست، می که سایتی

 .کرد می باز فادهسوءاست

 

 جایی از کردن الگین امکان اما است باز سرگرمی برنامه هزاران برای تویتر نیز حاضر حال در

 یم مجازی دنیای در که جایی تنها که معنا این به. دهد نمی کاربرانش به را تویتر خود از غیر
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 از پیش. ستا Twitter.com یعنی آن رسمی سایت وب شد، تویتر کاربری حساب وارد توان

 Oauth نام به ای پروسه از است بهتر خود، کاربری حساب در مختلف افزارهای نرم از استفاده

 حدی تا را شما شخصی حریم امنیت روند، این. بگیرید کمک حساب به برنامه اتصال برای

 .کند می تضمین

 

 البته .است کاربر اطالعات و حساب امنیت قبال در مسئول دهنده توسعه تویتر، خود فقط اکنون

 .کند اعمال را اطالعاتش حفظ برای الزم امنیتی موارد باید نیز کاربر خود

 

 مناسب رمزعبور از استفاده -۳

 واقعی دنیای در که طور همان. دارند را قیمت گران جواهرات حکم کاربری، های حساب رمزعبور

 رمزعبورتان به حواستان یزن مجازی دنیای در کنید، می محافظت خود جواهرات از هوشیارانه

 ماش آنالین اطالعات همه کرد، پیدا دسترسی شما حساب رمز به هکری اینکه محض به. باشد

 .گرفت خواهند قرار پذیری آسیب و خطر معرض در

 

 تعیین متفاوتی رمزعبورهای خود، آنالین کاربری های حساب از کدام هر برای که مساله این

 ج،رای های عبارت از. باشد سخت و پیچیده ممکن جای تا باید بوررمزع. است مهم بسیار کنید،

 عنوان به هستند، زدن حدس قابل راحتی به که...  و شناسنامه شماره فرزند، یا همسر خود، نام

 .نکنید استفاده رمزعبور

 

 فایرفاکس، همچون مرورگرهایی. ندهید را رمزعبور ذخیره اجازه خود مرورگر به اینکه، ضمن در

 ای کند ذخیره را رمزعبور آیا پرسند می کاربر از کاربری، های حساب در کردن الگین بار هر با

 ستا بهتر نیز بیشتر اطمینان برای. ندهید آن به را اجازه این زمانی هیچ دلیل همین به! خیر

 .دهید تغییر را خود رمزعبور یکبار چندماه هر
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 ،نکنید استفاده خود کاربری حساب از کل طور به گرفتید تصمیم که زمان هر تر، مهم همه از

 .کنید حذف را خود اکانت حتما. نکنید رها مجازی دنیای در خدا امان به طور همین را آن

 

 بد و خوب افزارهای نرم میان جنگ -۴

 نرم داشتن دیگر، اجتماعی شبکه هر و تویتر کاربری حساب امنیت حفظ مهم موارد از یکی

 هایتانافزار نرم همه امنیت از اطمینان برای. است روزرسانی به قابلیت با سبمنا امنیتی افزارهای

 نرم از توانید می ،RealPlayer و Quicktime تیونز،آی فلش، ریدر، آکروبات ادوبی همچون

 آسانی استفاده افزار نرم این. کنید استفاده F-Secure Health Check رایگان و آنالین افزار

 .دارد

 

 فکر به حتما باید پس. دارد جریان آن در چیز همه و است یافته توسعه شهری ونهمچ تویتر

 تماعیاج شبکه این در برید، می کار به خود ایمیل برای که امنیتی موارد همه. باشید خود امنیت

 ریکارب حساب ساختن لحظه از - موارد گونه این در دادن خرج به وسواس کمی. کنید رعایت نیز

 .هست نیز مفید هیچ، ندارد که ضرر - مطالب پست و ها کننده دنبال و ستدو انتخاب تا

 

 کناس یا افزار نرم نصب به را شما که هایی سایت به هرگز مختلف، های لینک کردن باز هنگام

 .نکنید اعتماد کنند، می هدایت ویروسی کردن پیدا برای سیستم

 

 کنید پاکسازی را خود کاربری حساب -۵

 برنامه نآ دهند، می دسترسی امکان ای برنامه به که هنگامی دانند نمی تویتر ربرانکا از بسیاری

 ادایج به منجر مساله این. است فعال حسابشان در نکنند، غیرفعال یا حذف را آن که زمانی تا

 .ندارید اطمینان آنها به چندان که هایی برنامه مورد در خصوص به. شود می امنیتی های سوراخ
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 و شوند کاربر حساب وارد راحتی به توانند می ها برنامه و افزارها نرم این صاحبان و سازندگان

 .بخوانند را او شخصی های پیغام حتی

 

 متقس وارد منظور، این برای. ببرید ممیزی تیغ زیر را خود کاربری حساب باید دلیل همین به

 مورد پنجره شدن باز با. یدکن انتخاب را Connections گزینه و بشوید( Settings) تنظیمات

 آنها از که هایی برنامه همه برای را «دسترسی لغو» معنای به Revoke Access گزینه نظر،

 راننگ شد، موردنظر افزار نرم شدن پاک موجب کار این اگر. کنید انتخاب کنید، نمی استفاده

 .کنید استفاده و نصب را آنها دوباره توانید می راحتی به زیرا نباشید

 

 ادهاستف میزان و کاربران تعداد حتما تویتر، در ای برنامه و افزار نرم نوع هر از استفاده از پیش

 را اطالعات به دسترسی اجازه ها اپلیکیشن همه به راحتی به. دهید قرار بررسی مورد را آن

 .ندهید

 

 بودن اسپم به مشکوک -۶

 به هاهکر از برخی اما. کند نمی اعالم شمشتریان به را خبری تویتر طریق از بانکی هیچ مسلما

 کردن مطرح با و کنند می برقرار ارتباط شما با PayPal یا اعتباری کارت بانک، نماینده عنوان

 شخص که کنند می مطمئن را شما حدی تا دارید حساب آن در که مالی موسسه مشخصات

 مورد در که افرادی به وجه هیچ به. نکنید اطمینان مواردی چنین به هرگز اما. هستند ادعا مورد

 .نکنید اعتماد پرسند، می سوال شما از مالی مسایل

 

 ادامه خود کار به همچنان شده باعث که امری اما. هستند تشخیص قابل همیشه کالهبرداران

 .است -ها ترین باهوش حتی – افراد اشتباه دهند

 

 کنید محافظت خود شخصی حریم از -۷
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. داردن وجود کاربران میان دوجانبه تعامل و است باز بسیار محیطی ،بوک فیس برخالف تویتر

 ریمح از و دهند می بها خود امنیتی مسایل به تویتر کاربران از محدودی بسیار تعداد آمار، طبق

 الارس دنیا همه برای را هایشان توییت همه آنها، همه تقریبا اما. کنند می محافظت شخصیشان

 .کنند می

 

 از را ها توییت همهTopsy اما. کند می ذخیره را کاربر آخر روز چند وجوهایجست فقط تویتر

 اشیدب داشته توجه باید دلیل همین به. است کرده ذخیره اکنون به تا میالدی ۶۱۱۰ سال می ماه

 مکنم که هایی توییت از دسته آن است بهتر و شوند می ذخیره و ثبت شما های توییت همه که

 .کنید حذف و پاک بالفاصله را برساند آسیب ماش امنیت به است

 

 در مطلب این نوشتن آیا کنید سوال خود از است خوب ذهنتان، محتویات کردن توییت از قبل

 ایمیل نشانی همچون محرمانه، و حساس اطالعات هرگز است؟ درست ناشناس افراد از پر جایی

 .نکنید یادداشت هایتان وییتت در را..  و سفر به رفتن همچون زندگی های برنامه یا

 

. کنید رذک را مکان آن نام فقط توانید می هستید، کجا بدانند افراد بقیه دارید تمایل خیلی اگر

 هترینب است، بوده جالب برایتان و اید کرده دیدن آنجا از که بنویسید مکانی مورد در مایلید اگر

 !دنیستی خانه در که کنید می اعالم دزدها به خود کار این با البته. است آنجا ترک از بعد زمان

 

 خاص، های لباس پوشیدن کار، از شدن اخراج همچون شخصی مسایل به مربوط که های توییت

 به است ممکن اما باشند، جالب توییت لحظه در شاید...  و خاص های مکان در داشتن حضور

 .برسانند آسیب شخصیتان زندگی حتی و کاری آینده

 

 مواظب ندارید، مساعدی حال چندان روحی لحاظ از که هایی زمان در است بهتر لدلی همین به

 .باشید ارسالیتان های توییت
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 داد تغییر را توییتر اکانت اولیه اتتنظیم توان می چگونه

 در دتوانن می کسانی چه اینکه بر تا دهد می امکان شما به توییتر در اکانت اولیه تنظیمات

 طالعاتیا سایر میان از کنید، می استفاده وب مرورگر بر مبتنی توییتر خهنس از شما هنگامیکه

 قعیتمو و کنند، مشاهده را شما های توییت کنند، پیدا را شما پروفایل میدهید، انتشار شما که

 های امهبرن از شما که شرایطی در امکان بنابراین) باشید داشته کنترل دریابند، را شما مکانی

 استفاده GSM های تلفن یا هوشمند، تلفن روی بر شده نصب کاربردی ای برنامه توییتر، مدیریت

 .کند نمی پیدا مصداق کنید، می

 

( تنظیمات) Settingsو کرده کلیک صفحه راست باالی گوشه در واقع نمایه روی بر. ۰ مرحله

 .میشود باز تنظیمات صفحه اینکار با. کنید انتخاب را

 

. افتی خواهید را ایمیل و کاربری نام تنظیمات شما اکانت، تنظیمات یباالی قسمت در. ۶ مرحله

 خود کاربری نام عنوان به مستعار نام یک یا خود واقعی نام از خواهید می آیا که کنید دقت

. دباش متصل شما پروفایل به ایمیلی آدرس چه خواهید می اینکه همچنین و کنید، استفاده

 دیگران بده اجازه) let others find me by my email address کنار مربع داخل عالمت

 .بردارید را( کنند پیدا ایمیلم آدرس طریق از را من
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 در را خود مکانی موقیعت توانید می آن کمک با که دارد وجود ای گزینه توییتر در. ۰ مرحله

 خواهد ههمرا به متعددی امنیت خطرات گزینه، این شدن فعال. کنید درج خود های توییت

 ککم تان مکانی موقعیت کردن افشا باشید، شده خارج خود شهر از اگر مثال، عنوان به۵ داشت

 اناطمین بنابراین،. شوند شما کار محل یا منزل وارد خواهند می که بود خواهد آنانی برای خوبی

 را من مکانی موقعیت) Add a location to my tweets گزینه کنار مربع که کنید حاصل

 .نباشد خورده عالمت بصورت( کن اضافه هایم توییت به

 

 موقعیت به مربوط اطالعات تمامی تا کنید کلیک بر روی 

 .شود حذف تان قبلی های توییت از شما مکانی

 

 طرف زا که آنهایی حتی افراد، تمامی که است ای بگونه توییتر فرض پیش تنظیمات. ۱ مرحله

. بود دخواهن شما های توییت مشاهده به قادر ندارند توییتر نتاکا حتی یا شوند نمی دنبال شما

 واردیم تعداد و دارند، نظر تحت را توییتر در افراد فعالیتهای آنها، همه نه اگر ها، دولت از بسیاری
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. تاس افزایش به رو اند شده محاکمه هایشان توییت محتویات خاطر به بشر حقوق مدافعین که

 حفاظت را من های توییت) Protect my Tweets گزینه که کنیم می توصیه قویا بنابراین،

 هدهمشا به قادر کنند می دنبال را شما که کاربرانی فقط اینصورت، در کنید، انتخاب را( کن

 تایید ار هایتان توییت به افراد دسترسی نحوه شخصا توانید می و بود، خواهند شما های توییت

 وییترت امنیتی سیاست که باشید داشته خاطر به را مطلب این است بهتر این، وجود با. کنید

 در شما اطالعات است ممکن توییتر قانونی، مراجع درخواست صورت در که دارد می اذعان

 .دهد قرار اختیارشان

 

 

 سرویس دهد، می قرار کاربران اختیار در توییتر که خدماتی از یکی. ۲ مرحله

personalization (سازی شخصی )در شما اینترنتی های فعالیت سرویس این. تاس 

 افراد آن مبنای بر و داده قرار نظر تحت را هستند توییتر ویجت یا دکمه دارای که وبسایتهایی

. یدهدم پیشنهاد شما به باشید آنها کردن دنبال به مایل است ممکن شما که را هایی سازمان یا

 رب عالوه. کنید فعال غیر را آن دارد، قرار شما دسترس در سرویس این اگر که شود می توصیه

 تامنی میزان تا بیافزایید خود فایرفاکس مرورگر به را( نکن دنبال) DoNotTrack امکان این

 .کند پیدا افزایش شما شخصی حریم

 

 Secure Socket شده رمزنگاری ارتباط امکان از تا دهد می اجازه شما به توییتر. ۲ مرحله

Layer (SSL) (به فمعرو HTTPS)، رتوییت وبسایت و شما رایانه بین ارتباط شنود از مانع که 

 عالمت بصورت Always use HTTPS گزینه که کنید حاصل اطمینان. کنید استفاده شود، می

 .باشد خورده
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 برای ،فاکس فایر مثال مرورگر از که مواقعی در فقط تنظیمات این که باشید داشته بیاد۵ توجه

 انندم توییتر مدیریت های برنامه از. دارد مصداق کنید می استفاده توییتر وبسایت با ارتباط

HootSuite می هرهب توییتر با ارتباط و کردن توییت برای هوشمند تلفن در کاربردی برنامه یا 

 اما دهید، تغییر SSL ارتباط از استفاده جهت در را مربوطه های برنامه تنظیمات باید می برید،

 .اشدب نمی دسترس در کاربردی های برنامه یا توییتر مدیریت های برنامه تمامی در ینهگز این

 کلیک کنید. save changes. بروی ۰مرحله 

 

 

 برنامه های مدیریت توییتر

 های شبکه سایر قبیل از ثالث، شخص کاربردی برنامه دهند اجازه توانند می توییتر کاربران

 وانعن به. بپردازند اطالعات مبادله به آنها توییتر اکانت عکس اشتراک های سایت و اجتماعی

 یا TwitPic, Yfrog مانند هایی وبسایت به که هایی عکس گذاشتن اشتراک به برای مثال

Flicker هایشبکه از استفاده هنگام در چگونه. ۰۱**  در همانطور این، وجود با. اند شده آپلود 

 ایلپروف کردن وصل هنگام در باید شما شد، ذکر** کنید تمحافظ اطالعاتتان و خود از اجتماعی

 یها وبسایت این. دهید خرج به احتیاط نهایت مختلف اجتماعی شبکه های سایت به خود های

 صیشخ حریم تنظیمات و شخصی، حریم سیاست و استفاده شزایط دارای کدام هر ثالث، شخص

 نممک اگرچه بنابراین،. نیست توییتر رد مربوطه موارد مشابه لزوما که باشند، می خود خاص

 ممکن الثث شخص سایت در شما پروفایل باشد، برخوردار امنیت از نسبتا شما توییتر اکانت است

 رد مشابه ایمیل آدرس و کاربری نام از شما اگر و باشد، دیگران دسترسی معرض در کامال است

. بود اهدخو کردن دنبال قابل براحتی شما پای رد کنید، می استفاده هایی وبسایت چنین تمامی

 مورد راهنما این در آنها از کمی تعداد تنها اما است، بیشمار ها اپ و ها وبسایت چنین تعداد
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 دمور در الزم ها بروزرسانی و تحقیقات شما که است الزم این، وجود با. گیرند می قرار بررسی

 آنها راگ. دهید انجام خود توییتر صفحه به متصل ثالث شخص های اپ تمامی امنیتی تنظیمات

 از مانع و کرده حدف آنها از را خود پورفایل نیستند، برخوردار کافی امنیت از شما نظر در

 .شوید خود توییتر اکانت به آنها دسترسی

 

 ۵هیدد انجام را زیر اقدامات خود، توییتر اکانت به کاربردی برنامه یک دسترسی از ممانعت برای

 

 کلیک چپ قسمت در Apps برگه روی بر و کرده مراجعه خود اکانت Settings به. ۰ مرحله

 .کنید

 

شما متصل است باز کرده و سپس اپ  توییتربه اکانت  ابتدا فهرست اپ هایی را که .۶مرحله 

هایی را که می خواهید از دسترسی آنها به اکانت خود جلوگیری کنید انتخاب کرده و بر روی 

 کلیک کنید. 
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 ۵ نمونه ای از فهرست اپ ها۶تصویر 

 

۶.۰ TwitPic 

عکس هایی که می  برای آپلود کردن و ذخیره TwitPicاز وبسایت  توییتربسیاری از کاربران 

به اشتراک بگذارند، استفاده می کنند. به خاطر داشته باشید که  توییترخواهند از طریق 

TwitPic  عمل می کند و بنابراین دارای شرایط  توییتریک شرکت مجزا بوده و مستقل از

استفاده و سیاست حریم شخصی خاص خود است. در همین رابطه، در نظر داشتن این نکته نیز 

به کاربران اجازه نمی دهد تا پروفایل یا عکس های خود را مخفی کنند.  TwitPicهم است که م

آپلود می شوند، به حالت پیش فرض در معرض دسترسی  TwitPicتمامی عکس هایی که به 

عموم قرار دارند، و این ویژگی قابل تغییر نیست. اگر شما از نام کاربری مشابه برای اکانت های 

خود استفاده کنید، فرد دشمن یا بدخواه شما براحتی می تواند به تمام  TwitPicو  توییتر

 آپلود کرده اید دسترسی پیدا کند. TwitPicعکس هایی که به 
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TwitPic  به سایر کاربران اجازه می دهد تا شما را در عکسهایی که می خواهند تگ کنند. این

د، می تواند برای شما خطر ساز باشد، عمل، خصوصا اگر فردی شما در یک عکس حساس تگ کن

چراکه این اطالعات در معرض دسترس همگان قرار خواهد گرفت. بنابراین توصیه می شود که 

 اجازه ندهید دیگران شما در عکس های خود تگ کنند.

 

 کنید. کلیکدر منوی واقع در گوشه راست صفحه  Settingsبر روی  .۰مرحله 

 

 TwitPicاصلی وبسایت  ۵ نوار منو در صفحه۰تصویر 

 

 Allow others to tag)حریم شخصی( مربع کنار گزینه  Privacyدر زیر عنوان  .۶مرحله 

my photos  اجازه بده دیگران من را در عکس هایشان تگ کنند( بدون عالمت کرده و بر روی(

 کنید. کلیک Save Changesدکمه 

 

 ۵ گزینه های تگ کردن۴تصویر 
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پاک کنید، می بایستی اقدامات زیر را انجام  TwitPicتصاویر حساس را از اگر می خواهید که 

 دهید۵

 

 کنید. کلیکدر منوی واقع در گوشه باالی راست صفحه  Profileبر روی  ۰۵مرحله 

 

 کنید. کلیکدر کنار عکسی می خواهید پاک شود،  Deleteبر روی  ۴۵مرحله 

 

 ۵ گزینه های تصویر۱تصویر 

 خود را حذف کنید می بایستی اقدامات زیر را انجام دهیدTwitPic ۵ت اگر می خواهید اکان

 

 کنید. کلیکدر منوی گوشه راست باالیی صفحه  Settingsبر روی  .۱مرحله 

 

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 صفحه  11

سرزمین کتاب                                                                               توییترآموزش      

« Captcha»)حذف اکانت( کلماتی را در کادر  Delete Accountدر زیر بخش  .۲مرحله 

 کنید. تایپبرای شما به نمایش در می آید، 

 

 پیش از آنکه پروفایل خود را حذف کنید. Captchaادر ۵ ک۲تصویر 

 

 کنید. کلیکبر روی  .۲مرحله 

 

۶.۶ YFrog 

Yfrog  از محصوالت شرکتImageShack .است 

آپلود  Yfrogتمامی عکس هایی که به  TwitPicدر هنگام نگارش این بخش، همانند سایت 

و هیچ راهی برای تغییر می شوند، بصورت پیش فرض در معرض دسترس عمومی قرار داشته 

، شما می توانید ImageShackاین ویژگی وجود ندارد. بر اساس متن شرایط استفاده شرکت 

از طریق ارتباط مستقیم با مسئولین وبسایت، آنها را از عمومی کردن مطالب خودتان باز دارید. 

 ساعت طول بکشد. ۶۴برای اینکه درخواست شما به مرحله عمل برسد ممکن است 

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 صفحه  11

سرزمین کتاب                                                                               توییترآموزش      

شما  Yfrogمحافظت کنید، آنها از طریق اکانت  توییتربا وجود این، اگر توییت های خود را در 

 در دسترس نخواهند بود، ولی عکس هایتان همچنان قابل دسترس هستند.

 

Yfrog  به کاربران دیگر اجازه می دهد تا شما را در عکس هایشان تگ کنند. این عمل، خصوصا

اس تگ کند، می تواند برای شما خطر ساز باشد، چراکه این اگر فردی شما در یک عکس حس

اطالعات در معرض دسترس همگان قرار خواهد گرفت. بنابراین توصیه می شود که اجازه ندهید 

 دیگران شما در عکس های خود تگ کنند.

 

را  Settingsکرده و گزینه  کلیکبر روی عالمت پیکان واقع در گوشه راست صفحه  .۰مرحله 

 ب کنید.انتخا

 

 ۵Yfrog گزینه های ۲تصویر 

 خواهد برد. Yfrogاین عمل شما را به صفحه تنظیمات 

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 صفحه  12

سرزمین کتاب                                                                               توییترآموزش      

 

 ۵Yfrog منوی تنظیمات ۰تصویر 

کرده و  کلیک Change)مانند تصویر زیر( بر روی  Photo Taggingدر زیر بخش  .۶مرحله 

ا در عکس های )افراد می توانند من ر People can tag me in their photosمربع کنار 

 خود تگ کنند( را بدون عالمت کنید.

 

 ۵ گزینه های تگ کردن عکس۹تصویر 

 باز گردیدSettings ۵خود را حذف کنید به منوی  Yfrogاگر می خواهید اکانت 

کنید.  کلیک Delete Accountدر کنار گزینه  Deleteدر صفحه تنظیمات، بر روی  .۰مرحله 

 د شد تا رمز عبور خود را وارد کنید.پس از آن از شما خواسته خواه

 کنید. کلیکرمز عبور خود را وارد کرده و بر روی  .۴مرحله 
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۶.۰ HootSuite 

HootSuite  است که به کاربران امکان می دهد تا  مدیریت توییتریکی از برنامه های مشهور

 ها را زمانبندیرا بطور همزمان سازماندهی و مدیریت کنند، توییت  توییتریک یا چند اکانت 

را تحلیل کرده و امکان استفاده  توییترنمایند، داده های مربوط به مبادالت اطالعات خود از طریق 

 را در سازمان ها فراهم کنند. توییترمشارکتی از 

 

 Secure Socketبصورت پیش فرض از ارتباط رمزنگاری شده ) HootSuite .۰مرحله 

Layer  که بهHTTPS  )استفاده نمی کند. با وجود این، به کاربران امکان نیز معروف است

در منوی واقع در چپ صفحه  Settingsاستفاده از این نوع ارتباط را ارائه می دهد. بر روی 

 را انتخاب کنید. Accountکرده و پس از آن گزینه  کلیک

 

 ۵HootSuite صفحه اصلی وبسایت ۰۱تصویر 

 کنید. کلیک Preferencesبر روی  Account Preferencesدر منوی  .۶مرحله 
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 ۵HootSuite ارجحیات ۰۰تصویر 

 کنید. کلیکبر روی  .۰مرحله 

 اپ های تلفن های هوشمند ۶.۴

تعدادی از برنامه های مدیریت توییتر و اپ ها، از جمله تمامی آنهایی که پیش از این بدانها اشاره 

بلکبری، یا تلفن های ویندوز نیز موجود شد، برای تلفن های هوشمندی مانند آیفون، اندروید، 

می باشند. این نکته مهم را بخاطر داشته باشید که تلفن های هوشمند مساپل امنیتی خاص 

خود را دارند که بسته به نوع آنها و شرکت سازنده است، و استفاده از این اپ ها یا برنامه های 

منیت کمتری نسبت به زمانی که از مدیریت توییتر بر روی تلفن های هوشمند ممکن است از ا

این برنامه ها در رایانه شخصی تان استفاده می کنید، برخوردار باشد، بعنوان مثال ممکن آنها از 

به توییتر وصل نشوند، و بدینترتیب محتوای توییت های شما  SSLطریق اتصال رمزنگاری شده 

بیشتر در مورد اینکه چگونه می در معرض خطر افشا شدن قرار می گیرند. برای کسب اطالعات 

 مراجعه کنید. ۰۰فصل توان در هنگام استفاده از تلفن های هوشمند از میزان خطرات کاست، به 
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 در توییتر کردن توییت

 الماع همانند هاتوییت. باشدمی مختلف مسائل مورد در کوتاه هایتوییت از ایمجموعه توییتر

 و دوستان با را خود وضعیت توانمی هاآن کمک به که باشندمی( Status) بوکفیس وضعیت

 اما شوندمی توییتر عضو کردن توییت برای کاربران بیشتر اینکه با. گذاشت اشتراک به آشنایان

 هب را اینترنت صفحات و مقاالت به مربوط های لینک که است فراهم کاربران برای امکان این

 اعالم کاربران دیگر به را خود( Location) مکانی موقعیت توانیدمی همچنین. بگذارند اشتراک

 .نمایید

 

 عین در و مختصر را خود توییت باید که معنی بدین باشد؛می حرف۰۴۱ تا هاتوییت محدودیت

 کاربران یگرد هایتوییت توانیدمی توییتر شبکه به ورود با. بنویسید کاربران برای فهمقابل حال

 هایوییتت. نمایید ایجاد رایگان کاربری حساب یک باید کنید توییت بخواهید اگر اما بخوانید را

 ار شما که کسانی فقط خواهیدمی اگر اما کنند مشاهده را هاآن توانندمی همه و هستند عمومی

Follow (دنبال )باید بخوانند، را آن کنندمی DM (مستقیم پیام )بفرستید. 

 

 فالو. یریدبگ را اتفاق این جلوی توانیدنمی و کند فالو را شما تواندمی بخواهد که توییتر کاربر هر

 خواهد خود Timeline یصفحه در را شما هایتوییت تمام که است معنی بدین شما کردن

 تمام و کنید فالو را خواهیدمی که را هرکس توانیدمی نیز شما بالمتقا(. بوکفیس همانند) داشت

 .باشید داشته اختیار در را هایشتوییت

 

 کردن توییت باب در توصیه یازده

 کهنه خبر. گویید می را آن موقع چه که است این مهم. گویید می چه که نیست مهم فقط .۰

 .ندارد خواننده
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 تا ۶۱ روز یک در بعد، نشود پیدایتان روز چهار یکهو که این نه. باشید مرتب کنید سعی. ۶

 .بکنید توییت

 

 را شما باید خبرهایی چه خواندن برای بدانند. باشد روشن شما با شان تکلیف ها آدم باید. ۰

 ... زیست محیط یا – بشر حقوق یا – فوتبال یا – ایران به راجع خبری هر مثال. کنند دنبال

 چه منتظر ایدب بدانند بینند می را شما نام وقتی که این. بسازید تصویر خودتان برای بتوانید باید

 اخبار ظرمنت فروشی روزنامه دکه روی ورزش دنیای مجله دیدن با. کنید فکر. باشند توییتی نوع

 ... و فرهنگ درباره مقاالتی منتظر نافه مجله دیدن با و هستیم ورزشی

 

 اشتباه دای کرده منتشر که را خبری اگر. باشد معتبر کنید می نقل که خبرهایی کنید سعی. ۰

 کنید شتال باید. کند می اصالح یا تکذیب را آن که باشد نفری اولین خودتان کنید سعی است

 .آورید دست به را ها آدم اعتماد

 

. کنید اضافه جمله یک یا کلمه یک حداقل چرخند می توییتر روی که خبرهایی به کنید سعی. ۴

 می رتوییت روی که خبری به کلمه یک اگر. کنید کمک اخبار پوشش به که است این شما کار

 retweet را شما خبر کنند می شروع بقیه و اید کرده خود مال را خبر آن کنید اضافه چرخد

 .کردن توییت دوباره. )کردن

 

 .ندهید هدر را شان وقت. کنند می رجوع توییتر به اغلب سرنخ یافتن برای خبرنگارها. ۱

 

 لیک تصویری جدید پیامی در. بزنید جمع را مختلف خبرهای توانید می خبر پر روز یک در. ۲

 ها گاهدانش شهریه رفتن باال خاطر به شهر از مختلفی نقاط در دانشجوها اگر مثال. کنید ارایه تر

 پیامی در توانید می شود، می اشاره نقاط این به مختلف های توییت در و اند کرده تظاهرات

 .دارد ادامه تظاهرات نقاطی چه در بنویسید جدید
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 ویبتص ایران علیه ها تحریم چهارم دور اگر مثال. کنید توییت را واقعه یک ابعاد کنید سعی. ۲

 دیگر تیتویی در. کرد پیدا شود می کجا را بیانیه متن بنویسید توانید می توییت یک در. شده

 .را ایران های واکنش دیگر توییتی در و بنویسید را آمریکا واکنش توانید می

 

 .دکنی می کار چه دارید ببینید. نشوید هل. کرد فکر دوبار باید توییت بهترین برای. ۰

 

 مه را خبرهایی نباشد بد شاید خب، کنید، می توییت ایران زیست محیط نجات برای اگر. ۹

 ورط به هم ها آن که بگویید کسانی از واقع در. کنید مخابره جهان در زیست محیط نجات درباره

 مربوط هم ها ایرانی ما به حال، هر به زمین روز. کنند می تالش شما هدف برای غیرمستقیم

 ایکشوره در بشر حقوق وضعیت ایران، بر عالوه کنیم، می دنبال را بشر حقوق اخبار اگر. است

 .باشد جذاب کنند می دنبال ا شما های توییت که کسانی ما برای تواند می هم دیگر

 

 لهمقاب برای که این مثال. دارید هم دادن آموزش وظیفه شما خبرنگار شهروند یک عنوان به. ۰۱

 .شود می گرفته کار به هایی برنامه چه کشورهای دیگر در زیست محیط با

 

 را خبری اگر. بزنید هوار را آن و بیندازید راه داد و جیغ مهم خبر یک پیرامون نیست نیازی. ۰۰

 مهم اگر. کنید منتشر هست که طور همان را خبر. دهد می دست از را اش اهمیت بزنید هوار

 .شود می پخش و چرخد می توییتر در باد سرعت به باشد
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 کنیم؟ آپلود عکس توییتر در چگونه

 هب اول بخش در که باشدمی آن در کردن نام ثبت توییتر، در عکس دادن قرار برای اول مرحله

 کلیک Tweet Now یگزینه روی بر سپس. دادیم شرح عزیزان شما برای را آن کامل صورت

 سپس. است گرفته قرار Whats Happening عبارت پایین و صفحه باالی یگزینه این. نمایید

 .کنید کلیک است گرفته قرار آن چپ سمت و پایین در که دوربین یدکمه روی بر

 

 ویر بر و انتخاب را خود نظر مورد عکس باید قسمت این در که شد خواهد باز پنجره یک سپس

 .نمایید کلیک آن

 

 

 تنم یک توانیدمی قسمت این در. دید خواهید توییت پنجره در را نظرتان مورد تصویر ادامه در

 کلیک Tweet Now یگزینه روی بر پایان در و دهید قرار خود عکس با همراهی برای نیز

 .گیرد قرار شما توییتر یصفحه در لینک یک صورت به نظر مورد تصویر تا کنید
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 ها در توییتر بندی توییت ی زمان نحوه

 بندی و تعیین زمان انتشارهای بسیار خوبی که در توییتر قرار دارد، امکان زمانیکی از ویژگی

بنویسید و انتشار آن  ۲توانید یک توییت را در ساعت باشد؛ بدین صورت که مییک توییت می

ر ای انجام این کتنظیم کنید تا به صورت اتوماتیک منتشر شود. در ادامه نحوه ۰۱را روی ساعت 

 آموزیم.را به شما عزیزان می

 

سایت  ها در واقع در خود توییتر قرار ندارد و برای این کار باید از وببندی پستزمان

BufferApp.com کند و یاستفاده نمایید. این سایت فقط از شبکه توییتر پشتیبانی نم

 شود.را نیز شامل می LinkedInبوک و های همچون فیسسرویس

 

مراجعه کنید؛  BufferApp.comپس ابتدا به کمک مرورگر کروم و یا فایرفاکس به آدرس 

تری وجود های بیشست اما در کروم و فایرفاکس قابلیتالبته مرورگر اکسپلورر نیز قابل استفاده ا

بوک، توییتر و دارد. سپس بر روی سرویس مورد نظر خود کلیک و در آن وارد شوید )فیس

LinkedIn.) 
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شود و پس از ورود به اکانت، از طرف توییتر از شما اجازه استفاده از این برنامه خواسته می

همچنین باید ایمیل خود را جهت ارتباط آن با شما وارد کنید. ایمیل خود را وارد کرده و بر روی 

 کلیک نمایید. Get Startedی گزینه

 

 

ی کاربردی نیز طراحی شده است که در همچنین برای کاربران کروم و فایرفاکس یک افزونه

ب ی مروگر خود نصکنیم حتما این افزونه را بر روسایت بافر اپ قرار گرفته است. پیشنهاد می

 نمایید.
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توانید همزمان با هر سه سرویس ا ندارد و میهای شماین سایت محدودیتی برای تعداد سرویس

وارد شوید. با این کار هر پست تنها با یک کلیک بر روی هر  LinkedInبوک، توییتر و فیس

 می BufferAppهای عالی سه شبکه اجتماعی منتشر خواهد شد؛ این خود یکی از قابلیت

 باشد.

 

 

کلیک نمایید. با انتخاب  Time Zoneی را انتخاب کرده و بر روی گزینه scheduleبخش 

های توانید موقعیت زمانی مورد نظر را انتخاب کنید. خوشبختانه تمامی موقعیتیک شهر می

ها را در زمان های مورد تواند پستاند. به کمک این بخش میفتهزمانی در این لیست قرار گر

 نظر منتشر کرد.
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و  LinkedInبوک، هایتان در چه ساعتی بر روی فیستوانید مشخص کنید که پستسپس می

یا توییر منتشر شود؛ دقت کنید که دوستان و آشنایان شما بیشتر چه ساعاتی به اکانت توییتر 

 ن انتخاب نمایید.هایتازنند و همان محدوده زمانی را برای انتشار پستخود سر می

 

 

توانید با گردی در فضای مجازی میخواهیم کمی در اینترنت بگردیم! به هنگام وبحاال می

های اجتماعی مورد نظرتان ، لینک مربوطه را به سرعت در شبکهBufferAppانتخاب آیکون 

 توانید یک متن را به همراه فایل ضمیمه در کنار آن قرار دهید.منتشر کنید. همچنین می
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توانید لیست تمامی مطالب منتشرشده و همچنین مطالب در نیز می Bufferappسایت در وب

توانید ببینید چه مطالبی قرار می Tomorrowصف انتشار را در اختیار داشته باشید. در بخش 

است به زودی در شبکه اجتماعی منتشر شوند. همچنین در بخش تنظیمات، امکان استفاده از 

 کنیم حتما به آن سر بزنید.لینک نیز وجود دارد؛ پیشنهاد میکننده سرویس کوتاه
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 توییتر در کاربران و وانندگانجذب خحوه ن

 ها،کتشر برای شبکه این باشد؛می کارآمد بسیار و طالیی فناوری یک توییتر امروز دنیای در

 ادافر. باشدمی پرکاربرد و متفاوت مکان یک معمولی افراد همچنین و خبرنگاران مشهور، افراد

 باشدمی استفاده پر و نیاز مورد چقدر خود بیزینس برای توییتر یصفحه یک داشتن که دانندمی

. ایدبی نظر به ایغیرحرفه خریداران از برخی نظر از توییتر صفحه یک نداشتن است ممکن و

 با لحظه به لحظه توانندمی شبکه این کمک به نیز( Celebrities) مشهور افراد همچنین

 .بگذارند اشتراک به هاآن با را خود وضعیت و اخبار و باشند تماس در خود هواداران

 

 با یاآ افیست؟ک توییتر یصفحه یک ساختن فقط شرکت یا و سایت صاحب یک برای آیا اما

 یحوهن مختلف مرحله چند در و بخش این در ندارد؟ وجود فعالیتی هیچ انجام به نیاز دیگر اینکار

 .داد خواهیم آموزش را خود توییتر یصفحه کردن پرکاربر و محبوب

 

 این اب. پرداخت کاربران هایتوییت خواندن به توییتر در توانمی نیز عضویت بدون۵ اول نکته

 از پس. باشدمی ضروری واقعا آن در کاربری اکانت ساخت و است رایگان سرویس این حال

 توییتر رسآد به ابتدا. کنند پیدا را شما ی صفحه توانندمی راحتی به کاربران توییتر در عضویت

 و کامل نام یک از کنید سعی کنید؛ پر را نوارها( نام ثبت) Register بخش در و کرده مراجعه

 .کنند پیدا را شما است قرار کاربران که چرا کنید استفاده درست

 

 پردازید؛ب کاربران با بحث به مختلف هایبخش در و شوید فعال توییتر در کنید سعی۵ دوم نکته

 توییتر پروفایل آدرس مهمتر همه از و ایمیل خود، سایت نام مختلف هایبخش در همچنین

 رحلهم این. شوند آشنا شما با کاربران تا بگذارید اشتراک به را خود شرکت یا و خود به مربوط

 .آیدمی شمار به توییتر در خود کار پیشرفت برای هاگام مهمترین از یکی
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 هر و اندروید وردپرس، از اگر. دهید افزایش را خود( Feed) توییتر یصفحه خبرهای۵ سوم نکته

 همچنین و باشید متصل توییتر به هاآن یهمه کمک به کنید سعی کنیدمی استفاده ای وسیله

 از لیخا یصفحه یک مطمئنا. بپردازید آن در نوشتن به توییتر به مربوط هایویجت کمک به

 به ربوطم مرحله سومین پس. داشت نخواهد جذابیتی توییتر کاربران و شما برای توییت هرگونه

 .باشدمی توییتر کاربری یصفحه و اکانت بورد بار پر

 

 اسفاده نیز مربوطه شرکت یا و خود کاربری نام از خود های توییت و فیدها در۵ چهارم لهمرح

. کنیممی استفاده @gooyait عبارت از فیدها در خود سایت برای ما که صورت بدین نمایید؛

 دینب و شوندمی جذب توییتر در شما پروفایل یصفحه به توییتر در افراد کار، این کمک به

 .داشت خواهید خود( هاکنندهدنبال) Follower لیست در را زیادی فرادا ترتیب

 

 کنندمی یتفعال آن در نیز دیگری افراد و نیستید توییتر یصفحه عضو تنها شما اگر۵ پنجم مرحله

 مشخص صفحه در ها آن دادن قرار ینحوه و هاتوییت یزمینه در مرزهایی و حد و قوانین حتما

 .نمایید

 

 ت؛نیس کافی آن کردن پاک شود، گذاشته صفحه در بدی و معقول غیر توییت اگر۵ خرآ مرحله

 پیشنهاد. باشند داده پاسخ آن به حتی و باشند دیده را آن زیادی افراد است ممکن که چرا

 ربوطهم توییت مورد در توضیح و عذرخواهی بر مبنی توییتی سرعت به شرایط این در کنیممی

 .نمایید منتشر صفحه در را آن و نوشته
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 د در توییتر قدرتمن عبور رمزایجاد  آموزش

 کمک پسوورد امنیت در Keypass همانند پسوورها مدیریت پیرامون هایبرنامه از استفاده

 دبخواهن که هرکس اکانت وارد توانندمی راحتی به هکرها عمال و کندنمی کاربران به آنچنانی

 آنان با مقابله برای راهی آیا شود؟می هکرها این ورود از جلوگیری موجب نکاتی چه اما. شوند

 دارد؟ وجود

 

 و Letmein، QWERTU، ۱۱۱۱۱ ،۰۶۰۴۱ همچون عباراتی از پسوورد ساخت در

password را راه کار این اما دهندمی انجام را کار این کاربران از زیادی تعداد کنید؛ خودداری 

 خودداری زد حدس را هاآن توانمی راحتی به که عباراتی از همچنین. سازدمی هموار هکرها برای

 Fred نام به فردی مثال. باشندمی تلفن شماره یا و تولد تاریخ عبارات این جمله از کنید؛

Blogged همچون عباراتی از نباید Fred و Blogged نماید استفاده خود پسوورد در. 

 

 قابل مجازی فضای در که هرآنچه و خانگی حیوان فرزندان، والدین، همسر، اطالعات و نام از

 هیچ که کنندمی پیشنهاد کارشناسان از برخی حتی. نمایید خودداری نیز باشدمی دسترسی

 ۲ حداقل اشم پسوورد باید همچنین. گیرد قرار پسوورد در نباید مکانی نام یا و انگلیسی یکلمه

 برای د؛نمایی استفاده آیندنمی هم کنار اصوال که انگلیسی همگن غیر لغات از و بوده کلمه ۰ الی

 .KalEw۶۱۰۰ پسوورد مثال

 

 

 توییتر در کاور عکس دادن قرار آموزش

. اشدبمی تربزرگ نیز آن اندازه و شودمی داده نمایش کاربر پروفایل اصلی عکس پشت در کاور

 نیز را ایلپروف یصفحه زیبایی و باشدمی ساده بسیار توییتر پروفایل برای کاور عکس دادن قرار

 ۵نمایید توجه زیر مراحل به کار این برای. دهدمی افزایش
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 Edit Profile یگزینه روی بر راست سمت صفحه باالی و توییتر اصلی صفحه در کار این برای

 تغییر قبیل از پروفایل به مربوط تنظیمات شودمی باز که جدید بخش در سپس کنید کلیک

. دارد وجود شخصی اطالعات همچنین و اصلی نام ،(Header) کاور عکس پروفایل، اصلی عکس

 ایبر توییتر پیشنهادی یاندازه. نمایید کلیک Header یگزینه روی بر کاور عکس تغییر برای

 .باشد مگابایت ۱ باید آن حجم حداکثر و باشدمی ۰۱۱۱*۱۱۱ کاور عکس

 

 .شد خواهد اعمال عزیزان شما پروفایل یصفحه در مربوطه تغییرات عکس، آپلود محض به

 

 

 

 توییتر در Spam مطالب کردن ریپورت نحوه

 این. کنند زده آن از را شما توییتر یشبکه در خاص هایتوییت از سری یک است ممکن اما

 مورد هایتوییت شر از رهایی برای. باشند خاصی فرد طرف از یا و تبلیغاتی است ممکن هاتوییت

 سپس و کنیم کلیک( نقطه ۰ با آیکونی) توییت هر کنار در بیشتر یگزینه روی بر کافیست نظر

 باز زیر شکل مطابق ایپنجره کار، این از پس. نمایید انتخاب را Block or report یگزینه
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 هایویتتو دیگر و کرده بالک را مربوطه اکانت کل توانیدمی زدن تیک با آن باالی در که شودمی

 بر پسس.کنید دارتیک را توییت کردن اسپم دلیل باید پاین در همچنین. نکنید مشاهده را آن

 .نمایید کلیک block رنگ قرمز یگزینه روی

 

 

 شکل همین به نیز ios و ویندوزفون اندروید، هایپلتفرم مخصوص یبرنامه در افراد کردن بالک

 بالک دلیل برنامه سپس و کرده کلیک نظر مورد توییت در بیشتر یگزینه روی بر ابتدا باشد؛می

 .پرسید خواهد شما از را کردن
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 اند؟کرده Unfollow را ما کسانی چه بفهمیم چگونه

 هاینندهک دنبال تعداد روزانه و باشدمی شماری بی کاربران با بزرگ اجتماعی شبکه یک توییتر

 دیگر که معنی بدین نمایند؛ Unfollow را شما نیز افرادی است ممکن اما یابدمی افزایش شما

 اما. ستنی نگرانی به نیازی و است طبیعی کامال اتفاق این. بخوانند را شما های توییت نخواهند

 باید جواب در دارد؟ وجود اندکرده Unfollow را ما کسانی چه بفهمیم اینکه برای راهی آیا

 .کرد خواهیم معرفی را هاآن ادامه در که دارد وجود موضوع این فهمیدن برای راه چند گفت

 

 هاآن هایبهترین از مورد ۰ با ادامه در که برد نام توانمی را مختلفی ابزار و هابرنامه ها،سرویس

 ۵شویممی آشنا

 

۱ .UnFollowers.com 

 همین کنندمی unfollow را شما که افرادی نام از آگاهی برای روش ترینراحت و بهترین شاید

 موارد یدتوانمی توییتر اکانت به شدن وارد و سایت این به مربوط آدرس به ورود با. باشد سرویس

 ، Recent Unfollowers به توانمی موارد این جمله از. باشید داشته اختیار در را زیادی

 شما که را غیرفعالی افراد اند،نداده انجام را کار این هاآن اما ایدکرده Follow شما که کسانی

Follow بیشتر و کنیدمی. 

 

 شما هک افرادی بررسی درحال شما اینکه بر مبنی توییتی سرویس این که اینجاست خوش خبر

 ورتص این غیر در فرستد؛نمی سایت، این امکانات دیگر از استفاده یا و اندکرده Unfollow را

 را شما است ممکن شوند، ارسال هاتوییت نوع این و باشید داشته کنندهدنبال ۶۱ فقط اگر

 !کند زدهخجالت

 

۲ .Goodbye Buddy! 
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. ندارد نیز را آن متفاوت امکانات البته و باشدمی ترساده یک شماره مورد نسبت به سرویس این

 شوید؛ وارد خود اکانت در و کنید مراجعه آن آدرس به کافیست سرویس این از استفاده برای

 اندکرده Unfollow را شما که را افرادی کنید،می مشاهده را سایت این که بار اولین برای البته

 رینآخ از را شما که را افرادی توانیدمی شوید سایت وارد دوباره اگر آن از پس بلکه دید نخواهید

 .نمایید مشاهده اند کرده آنفالو سایتوب این به ورودتان

 

 

۳ .JustUnfollow 

 رنامهب توانید می کنید،می استفاده توییتر در فعالیت برای ios و اندروید هایعاملسیستم از اگر

JustUnfollow یشبکه دو که کنید دانلود را Instagram و Twitter دهدمی پوشش را .

 در ار هاآن توانیدمی آن نصب از پس که باشدمی متعددی هایگزینه و امکانات دارای برنامه این

 کردن Follow به جواب در که افرادی لیست به توانمی موارد این جمله از. باشید داشته اختیار

 اشاره اندکرده Unfollow را شما که افرادی از لیستی همچنین و اندنکرده Follow را شما

 .کرد

 

 این دریافت برای. بخواهید شما اینکه مگر فرستدنمی کاربران به توییتی و بوده رایگان برنامه این

 .نمایید مراجعه بازار کافه یا و پلی گوگل هفروشگا به توانیدمی برنامه
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 پایان
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 : ع مناب

alef.ir 

rajestary.ir 

toranjweb.com 

info.securityinabox.org 

gooyait.com 
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