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شاید تا همین دو سه دهه قبل ،کسی
پرونده
فکرش را نمیکرد روزگــاری برسد که
آدمها ساعات زیادی از زندگیشان را
در اینترنت سپری کنند .کسی فکرش
را نمیکرد روزگاری آدمها ،احوالپرسیهاشان ،خواندن
و نوشتنهاشان و حتی دورهمی گرفتنهاشان همه در
این فضا انجام بپذیرد .اما اتفاق افتاد و این روزها حضور
در فضای مجازی و به طور ویژه شبکههای اجتماعی به
بخش جدایی ناپذیر زندگی روزانه ما تبدیل شده است.
شبکههای اجتماعی مختلفی که هر کدام با امکانات و
انتخابهای خاصی که در اختیارمان قرار میدهند به ما
کمک میکنند در این دنیای متفاوت حضور داشته باشیم،
سرگرم شویم و با آد مهایی در دورترین نقاط ارتباط
بگیریم .شبکه اجتماعی توئیتر در مارس سال  ۲۰۰۶به
دست جک دورسی (طراح نرمافزار آمریکایی) ایجاد شد
و در ژوئیه  ۲۰۰۶به طور رسمی آغاز به کار کرد .در یکی
از آخرین آمارهای منتشر شده در پایان سال  2017این
شبکه اجتماعی حدود  330میلیون کاربر فعال داشته
است .شرکتها و تولیدکنندگان زیادی هم هستند که
از آن برای تبلیغ محصوالت و تولیدات خودشان بهره
میبرند .همچنین رسانهها و روزنامهنگاران هم بیشتر از
آن برای انتشار سریع اخبار استفاده میکنند .احتماال
همه شما دیگر با اصول اولیهای مثل زدن هشتگ و منشن
کــردن و .. .کم و بیش آشنا هستید .اما موضوع دیگر
توانایی ارتباط درست با آدمها و در واقع کاربران است.
امروز سعی میکنیم به شبکه اجتماعی توئیتر و آداب
حضور موثرتر و موفقتر در آن بپردازیم.
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ویژگیهای مهم توئیتر
توئیت کردن به معنای جیکجیک کردن است و به همین دلیل لوگوی
این شبکه هم عکس یک پرنده است .شاید مهمترین ویژگی این شبکه
اجتماعی محدود بودن تعداد کاراکترهایی است که در قالب هر توئیت
میتوان منتشر کرد .تعداد کاراکتر مجاز توئیتر از روز آغاز به کار آن 140
کاراکتر بوده است که این تعداد در نوامبر  2017به  280کاراکتر ارتقا یافته
و کاربران اکنون قادر هستند هر توئیت را در قالب  280کاراکتر ارسال
کنند .همچنین امکان ارسال عکس ،فیلم و گیف هم در توئیتر وجود دارد.
ضمنا هر کاربر در هر روز میتواند تا سقف  1000توئیت را ارسال کند.

خودتان را بهاندازه کافی
معرفی کنید

کاربران را به مشارکت فرا
بخوانید

از موضوعات داغ غافل
نشوید

سعی کنید خودتان را به حد کافی
در بیو معرفی کنید .البته کوتاه و
مــوجــز .قطعا گذاشتن یــک معرفی
کوتاه از عالیق یا شغل ،سن و محل
سکونتتان دیگران را بیشتر ترغیب
خواهد کرد که شما را دنبال کنند و
با شما ارتباط بگیرند .همچنین مهم
است که بیوی خودتان را مطابق با
تغییرات تحصیلی ،شغلی یا فکری به
روز نگه دارید و مدام به آن سر بزنید تا
اطالعاتی درست و واقعی از شما را
نمایش دهد.

افــراد را به نحوی با توئیت خودتان به
مشارکت فرا بخوانید .در نظر داشته
باشید چه مطلب توسط خودتان تولید
شده و چه از جایی آن را بازنشر میکنید
تا حد ممکن از افرادی که در تهیه آن به
هر نحوی مشارکت داشتهاند یا مطلب
درباره آنهاست ،با منشن کردن (که
از ترکیب @ و نام کاربری شخص مورد
نظر ایجاد میشود) ،یاد کنید و در واقع
آنها را در بحث خودتان دخیل کنید.
این نوع قدردانی معموال سبب میشود
آن افراد به سوی شما جذب شوند.

پــرداخــتــن بــه مــوضــوعــات داغ یــا به
اصطالح ترند شده از دیگر را ههایی
است که باعث میشود شما توسط
افراد بیشتری دیده و خوانده شوید.
البته الزمــه انجام این کار این است
که شما دربــاره اخبار مختلف به روز
باشید و اطالعات کافی و نسبی درباره
آ نهــا داشته باشید .طبیعی است
که اظهار نظر خام و ناصحیح نه تنها
مورد قبول نیست که کامال اثر عکس
خواهد داشت و از اعتبار نظرات شما
کم خواهد کرد.

عکس پروفایل مناسبی
داشته باشید

توئیتهای خوب را
ریتوئیت کنید

کوتاه و موثر بنویسید

بعضی کــاربــران بــه داشــتــن عکس
مناسب اهمیت نمیدهند امــا باید
بدانید کــه داشــتــن عکس خــوب در
شبکههای اجتماعی بسیار تاثیرگذار
اس ــت .عکس پــروفــایــل باید بتواند
بهاندازه کافی از روحیات و افکار شما
خبر بدهد .مثال اگر خیلی اهل سفر
هستید داشتن عکسی که حکایت از
بسیار سفر کردن شما باشد مهم است.
یا اگر فوتبالیست هستید قطعا عکس
با توپ و لباس ورزشــی قطعا جذاب
خواهد بود .حوا ستان باشد عکس
پروفایل تخته سیاه یا تابلوی اعالنات
نیست که در آن جمله یا شعاری را
منتشر کنید.

از امکان ری توئیت و بازنشر مطالبی
از دیگران که پسندید هاید به خوبی
استفادهکنید.دقتکنیدوقتیمطلب
خوبی گذاشته میشود به جای توئیت
کردن دوباره آن یا کپی کردنش اقدام
به ری توئیت آن کنید .در ضمن اگر
بخواهید چیزی هم به مسئله مطرح
شده در توئیت دیگری اضافه کنید
میتوانید از قابلیت «ری توئیت همراه
با گذاشتن کامنت» استفاده کنید
تا نظر خودتان را به آن اضافه کنید.
مطمئن باشید وقتی در ری توئیت
کردن دیگران خساست نورزید توسط
طرف مقابل هم دربــاره توئیتهای
خودتان اتفاق مشابه میافتد.

سوال طرح کنید
به زبانی ساده و قابل فهم سعی کنید
ســواالت کــاربــردی بپرسید تا توجه
دیگران را به خودتان جلب کنید .در
نظر داشته باشید که پاسخ ،آغاز یک
گفتوگو و گفتوگو ،آغــاز مخاطب
پذیری است.
بـا پاسـخهایی کـه بـرای تـان میآیـد
بحـث شـکل میگیـرد و شـکلگیری
بحـث باعـث حضـور افـراد بیشـتر و
طـرح دیدگاههـای مختلـف میشـود
طـوری کـه میتوانـد حتـی باعـث
جریانسـازی شـما در بیـن گروهی از
کاربـران شـود.

فالوئرها و صفحات همفکر
خودتان را دنبال کنید

مهمترین ویژگی توئیتر که آن را از بقیه
شبکههایاجتماعیمتمایزکردهاست،
تعداد محدود کلمات بــرای هر توئیت
اســت .بنابراین بــرای ایــن که بتوانید
دربــاره موضوعی نظرتان را بنویسید
یا خبری را اعــام کنید باید حتما با
تکنیکهای کوتاهنویسی آشنا باشید
تا بتوانید آن را در قالب محدود 280
کاراکتر خالصه کنید .معموال قطعه
قطعه کردن یک عبارت در توئیتهای
مختلف از موثر بودن آن میکاهد پس
خیلی اوقــات باید در یک توئیت آن را
خالصه کنید .بنابراین دقت کنید برای
هر موضوع به جای مقدمهچینی سریع
سراغ اصل موضوع بروید و به منحصر به
فردترینیاجذابتریننکتهآنبپردازید.

وقتی شما به عنوان مثال یک صفحه
سینمایی را دنــبــال میکنید و افــراد
دیگری هم آن صفحه را دنبال میکنند،
در واقع شما دارای یک دید مشترک و
عالیق خاص به آن موضوع هستید .فالو
کردن این افراد ،نقش مهمی در افزایش
مخاطب پــذیــری صفحه شما خواهد
داشتوشمادرواقعصاحبشبکهایاز
افراد مختلف با عالیق مشترک خواهید
شدکهدرموضوعاتگوناگون،میتوانید
باآنهاتبادلنظرداشتهباشید.همچنین
سعیکنیدصفحاتمربوطبهکارخانهها،
برندها ،اشخاص حرفهای و متخصصان
مختلف و مربوط به کسب و کار و عالقه
مندیهایحرفهایخودرادنبالکنید.

زمان مناسب را برای توئیت
انتخاب کنید
شاید آخر هفتهها برای توئیت کردن
مــنــاســب بــاشــنــد چ ــون افــــراد وقــت
بیشتری را در این شبکه اجتماعی
میگذرانند.
همچنیــن بــا مدتــی توئیــت کــردن
میتوانیــد متوجــه شــوید کــه در
چــه ســاعاتی کاربــران بیشــتری
حضــور دارنــد و توئیتهــای شــما
را میبیننــد بنابرایــن میتوانیــد
در آن ســاعات بیشــتر توئیــت کنیــد
و مطمئــن باشــید کــه بهتــر دیــده
خواهیــد شــد.

گ استفاده کنید
از هشت 
از هشتگها به طــور موثر استفاده
کــنــیــد .بــدانــیــد کــه هــشــتـگهــا در
شبکههای اجتماعی ،از فیس بوک
گرفته تــا اینستاگرام ،بــرای کسب
مخاطب بیشتر بسیار مــوثــر عمل
میکنند .البته باید دقــت کنید که
هشتگهای بی ربط با موضوع پست
و آدرس توئیتر خود را نگذارید چون
این کار نوعی کلک زدن و تقلب هست
و نتیجه معکوس بــرای شما دارد.
از طــرفــی ،قــرار دادن هشتگهای
غیر مرتبط با مطالب شما در پست
تــوئــیــتــری ،ســبــب مــیشــود تــا دیــد
فالوئرها درباره شما منفی و نامطلوب
شود.
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– اکسیر  -17صریح – احصائیه  -18ویتامین جدولی  -اولین مقتول تاریخ
 -باالپوش-19نوعیآچار -قسمتیازپا-آینده-20بن-کفیل

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

حل جدول شماره 485

11

ا
ن
د
ا
م

م د ر س ک ه ر ب
کب ر
س ر ا م د
ی ا سی
ر یش س و ا ل
ا ی م نی
م ج
م ا ن ا
م ا
ا س و د
یش م
ا
تک د ی ت ن فس خ ا ن م
و ه
ا شت ر ا ن س و ن د
کیس ه
ز
ح و ض شد ی د
نسك
ک ر ا ی
ک
سع ی د
بیچ ا ر ه
م ت د و
چ
ب ا
ب ر ی ل
ر ک ا ب ك و ر ه
ک د
ف ا ر
پك س ر م ا
ر ن د ه
ا ر ج
ر و ا یت
د م ا
م ین ا ب ی و ت ا
ی ر ق ا ن
ب ر ق
لس ا ن
ه ا م و ن

حل جدول شماره 7274

