Kaip naudotis

Twitter
Toliau pateiktos instrukcijos padės
jums naudojantis Twitter

Ko reikia norint nautotis Twitter?
•

Kompiuterio

•

Interneto

•

Twitter paskyros

Kas yra Twitter?
Twitter yra socialinis tinklapis leidžiantis vartotojams skaityti ir talpinti žinutes vadinamas “Tvitais”. Autorius gali talpinti atnaujinimus ar žinutes
savo profilio puslapyje pasakodamas žmonėms ką jis veikia ar galvoja bet kuriuo konkrečiu momentu. Ši informacija yra rodoma autoriaus
prenumeratoriams kitaip dar vadinamiems “Sekėjams”. Ši paslauga yra nemokama.

Kas naudojasi Twitter’iu?
Twitter’iu naudojasi daug įvairių žmonių tarp kurių
yra įžymybių ir viešų asmenų. Jie naudojasi Twiterriu
norėdami palaikyti ryšį su draugais ir šeima ir pranešti
šviežiausias naujienas iš savo gyvenimo gerbėjams.
Verslo bendrovės naudoja Twitter’į reklaminiais
sumetimais, pranešti apie naujus produktus esamiems
klientams ar atlikti marketinginius tyrimus. Tai taip
pat puiki terpė verslo įmonėms ar individualiems
asmenims saveikauti su bendraminčiais.
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Kaip naudotis Twitter’iu?
•
Vienas dižiausių twitter’io pranašumų yra naudojimo paprastumas. Kai tik prisiregitruojate ir sukūriate paskyrą galite nedelsdami pradėti
naudotis twitter’iu. Nuėję į internetinę svetainę www.twitter.com pamatysite žemiau pavaizduotą puslapį. Reikia atlikti eilę veiksmų, kad pradėti
naudotis twitter:
1.

Sukurkite twitter paskyrą – paspauskite “Sighn up” mygtuką, esantį ekrano dešinėje.

2.

Užpildykite pasirodžiusią formą: vardą ir pavardę (full name), vartotojo vardą (Username), slaptažodį (password), elektroninio pašto adresą
(email) ir spauskite „sukurti paskyrą“ (“Create my account”). Atlikite iškreipto žodžio testą – į eilutę „tyte the word above“ įrašykite aukščiau
matomą iškraipytą žodį ir spauskite „Finish“.

3.

Patvirtinimo laiškas nusiųstas į jūsų el. pašto dėžutę. Vėliau įvykdykite instrukcijas nurodytas el. laiške (tereikės paspausti atsiųstą nuorodą).

4.

Paspaudę “Create my account” turėsite pereiti sritį  “Raskite jus dominančius šaltinius” (“Find sources that interest you”), kuri susideda iš trijų
puslapių “Pasiūlymai” (“Sugestions”), “Draugai” (“ Friends”) ir “Paieška” (“Search”). “Pasiūlymai” – šiame puslapyje pateikiamas temų sąrašas.
Pasirinkdami dominančias temas galite rasti žmonių, kurių įrašus norėtumėte skaityti ir juos “sekti” (follow). Kai ką nors “sekate” kiekvieną
kartą jam padarius įrašą žinutė pasirodo jūsų profilio pagrindiniame puslapyje. Jiems pranešama, kad juos “sekate”  ir jie yra rodomi jūsų
viešame profilyje. Pasirinkti “Sekti” (Follow) ar “Nesekti” (Unfollow) galite bet kada. “Draugai” – šiame puslapyje galite nuskanuoti savo el.
pašto adresų knygelę ir rasti draugus jau besinaudojančius twitter’iu. Galite “sekti” bet kuri iš savo draugų. Tereikia į laukelius “your email”
ir “password” įrašyti savo el. pašto adresą bei slaptažodį ir paspausti “Rasti draugus” (Find friends). “Search” – čia galite rasti visus ko dar
neradote. Paieškos laukelyje “Who are you looking for?” įrašykite vardą, pavardę, vartotojo vardą ar įmonės pavadinimą ir spauskite “Search”
Radę ko ieškojote spauskite “Follow” jeigu norite tą asmenį “sekti”.
Pastaba – Twitter yra saugį svetainė ir elektroninis paštas yra apsaugotas nuo virusų.
(galite praleisti šiuos žingsnius spaudami puslapio apačioje “Praleisti žingsnį” (Skip this step) ar “Kitas žingsnis” (Next step).
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Pastabos: Jeigu pasirinksite funkcija “Apsaugoti mano naujinimus” (“Protect my updates”) žmonės negalės skaityti jūsų pranešimų nebent jus
leisite. Tokiu atveju jums reikės pranešti draugams jog esate twitter’yje, pasakyti savo vartotojo vardą ar nusiųsti nuorodą į jūsų twitter puslapį.
Jūsų twitter’io puslapis yra ‘twitter.com/<čia įrašykite vartotojo vardą>’
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Profilio valdymas
Paspauskite “Profile”. Šalia jūsų vartotojo vardo matysis įkonėlė su užrašu Photo – paspauskite ir ją.
Čia galite įrašyti duomenis apie save ir/ar įkelti savo nuotrauką.

Raskite sekėjų ar tapkite sekėju
Norėdami twitter’yje rasti draugus ar sekti jus dominančias temas:
Spauskite “Rasti žmones” (Find people)
Čia jus galite paieškai naudoti aukščiau esančius skirtukus:
•

Naršyti interesus (Browse interests). Pateikiamas temų sąrašas. Išsirenkate norimą temą. Išsirenkate asmenį, kurį norite sekti. Spaudžiate
“Follow”

•

Pasiūlymai jums (Suggestions for you). Specialiai jums parengti pasiūlymai ką galite panorėti sekti.

•

Rasti draugus (Find friends) Randa jūsų draugus pagal el. pašto kontaktus. Įrašote el. pašto adresą. Įrašote slaptažodį. Spaudžiate “Find
friends”. Pasirenkate jau esančius twitter’yje draugus ir spaudžiate “Follow”.

•

Pakviesti el. paštu (Invite by email). Čia galite pakviesti į twitterį bet kurį draugą įrašę jo el pašto adresą ir paspaudę “Kviesti” “Invite”.

•

Rasti twitter’yje (Find on twitter) Paieškai naudoti paieškos laukelį, kuriame reikia įrašyti paieškos žodį ir spausti “Ieškoti” (Search).

Atsisakyti “sekti” bet kurį sekamą vartotoją galima bet kada paspaudus ant jo “nesekti” (unfollow).

Kaip sukurti twitter įrašą?
•

Paspauskite “Pagrindinis puslapis” (“Home”)

•

Paspauskite “Kas vyksta” (“What’s happening”) laukelyje ir parašykite ką tik norite (twitter žinutės yra ribojamos iki 140 ženklų)

•

Paspauskite “Tweet”

Dabar jūsų pranešimasd pasirodys jūsų sekėjų/draugų puslapiuose.
Čia pristatyti twitter pagrindai. Twitter turi daug daugiau funkcijų apie kurias sužinoti galite naudodami pagalbos skiltį “Help”.
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