
معرفی ابزارهایی برای توییتر



معرفی ابزارهایی برای توییتر

E-Collaborative for Civic Education :ناشر

تدوین: تواناتِک

© E-Collaborative for Civic Education 2013

h t t p : / / w w w . t a v a a n a . o r g

h t t p : / / w w w . e c i v i c e d . o r g

آمـوزشـکـدهالـکـتـرونـیـکـی
برایجامعهمدنیایران

پروژۀ



تواناتک: توییتر یکی ازابزارهای مهم و پرطرفدار در دنیای شبکه های اجتماعی است که کاربران 
زیادی دارد و شخصیت های سرشناسی در این شبکه عضو هستند. سایت توییتر متاسفانه نواقصی دارد 
که نمی تواند نیازهای کاربران حرفه ای خود را تامین کند، بنابراین کاربران از ابزارهای دیگری که در 
ارتباط با توییتر است و برای برطرف شدن نیازهایشان ساخته شده است، استفاده می کنند که این موضوع 
به شدت صدای مدیران توییتر را درآورده است. تا زمانی که توییتر نتواند نیازهای آن ها را برطرف کند، 

کاربران حرفه ای از برنامه های جانبی و اپلیکیشن های غیررسمی توییتر استفاده می کنند. 
 

Echofon
این اپلیکیشن با شعار، هیچ وقت توییتی را دو بار نخوانید، وارد فضای مجازی شد. اپلیکیشنی برای 
نشان دادن توییت های خوانده نشده  است. این اپلیکیشن برای آن دسته از کاربرانی است که دوست دارند 
همه  توییت های فالورهای خود را بخوانند. این اپلیکیشن دارای سیستم نوتیفیکیشن است، به این معنی 
که وقتی کسی شما را خطاب می کند، یا برای شما مسیج می گذارد، نوتیفیکیشن آن روی گوشی شما 
می آید، در صورتی که در توییتر وقتی می خواهید ببینید کسی شما را خطاب کرده است یا نه باید سرچ 
کنید. این اپلیکیشن برای آیپد، آیفون، مک بوک و سیستم اندروید طراحی شده است و ازطریق سایت 
فیس بوک  برای  قابلیت ها  همین  با  هم  اپلیکیشنی   "Echofon" است.  دانلود  قابل    "Echofon" رسمی 
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طراحی کرده است که البته فقط برای کاربران آیفون و آیپد قابل استفاده است. 
 

 TweetDeck
ابزاری مناسب برای ارسال ، دریافت و مدیریت توییت های شما است، توییت دک در سال ۲۰۱۱ 
به وب سایت  است،  و سبکی  بسیار طراحی ساده  توییتر خریداری شد. طراحی ظاهری آن که  توسط 
توییتر شباهت دارد . این نرم افزار برای کاربرانی که تعداد زیادی را در توییتر فالو می کنند، بسیار مفید 
است. به این دلیل که دیدن کلیه توییت ها در این شرایط بسیار سخت و دشوار می شود ، این نرم افزار 
بهترین راه حل است، چون امکان طبقه بندی توییت های فالورهای شما را برحسب محتوا به شما می دهد. 
در این صورت شما برحسب عالقه می توانید توییت های فالورهایتان را دنبال کنید. کافی است با کلیک 
بر روی گزینه  "Add column"، ستون دلخواه را ایجاد  کنید و محتوایی که می خواهید در آن قرار 
بگیرد را برای آن تعریف کنید و یا در آن قرار دهید. هدف این برنامه کمک به کاربران برای خواندن 
توییت های مورد عالقه  خود در میان انبوهی از توییت ها است و امکان جستجو برای پیگیری موضوعات، 
حوادث و هشتگ ها را برای کاربران فراهم کرده است. امکان مدیریت و اداره همزمان چندین اکانت 
توییتر را به همراه توییت کردن همزمان در همه  اکانت ها را دارد. شما می توانید برای استفاده ازاین ابزار 
به سایت  توییت دک مراجعه کنید. کاربران مک و کاربران ویندوز این ابزار را می توانند  به صورت 

رایگان دانلود کنند.
 

 HootSuite
قابلیت های کم  نظیری دارد و برای کاربرانی طراحی شده است که در دنیای مجازی  هوت سویت 
به شدت درگیر هستند و چندین اکانت در توییتر دارند و نیاز به کنترل و مدیریت همزمان بر آن ها را 
دارند. کاربران با این ابزار می توانند همزمان این اکانت ها را مدیریت و در آن ها توییت کنند. یکی دیگر 
از امکانات فوق العاده در این ابزار، دادن امکان مدیریت به طور همزمان در بقیه شبکه های اجتماعی  به 
شما است. یکی از جذابیت های این برنامه برای مردم ایران و کشورهایی است که فیلترینگ در آن ها 
نرم افزار توسط وب سایت  این   . قابل استفاده است  برای آن ها  فیلترشکن  انجام می شود، چرا که بدون 
بهترین  به عنوان  است،  اطالعات  فن آوری  در حوزه  آنالین  رسانه های  معتبرترین  از  که   "Mashable"
نرم افزار مدیریت شبکه های اجتماعی در سال ۲۰۱۰ برگزیده شد.اپلیکیشن این ابزار برای کاربران تلفن 

هوشمند، iOS در اپل استور و برای اندروید در گوگل پلی قابل دریافت است.


