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برنامھ threads چیست و نحوه کار با آن چگونھ است؟

aynaz سپتامبر 28, 2022دستھ بندی نشده 

تقریبا می توان گفت کھ حدود 1 سال پیش یھ شرکت بھ نام شرکت متای فیسبوک برنامھ  را با عنوان تردز

طراحی و ارائھ بازار کرد و بھ مجموعھ اپلیکیشن ھای خود تردز را نیز اضافھ کرد.

در واقع اگر بخواھیم بھ صورت کلی بررسی کنیم تردز یک برنامھ ای است کھ جنبھ پیام رسانی دارد. سازندگان

این برنامھ معموال می گویند کھ ھدف ما از ایجاد این برنامھ ایجاد کردن یک فضای بھینھ برای برقراری ارتباط

بیشتر میان کاربران اینستاگرامی و یا دوستان نزدیک و آشنایان می باشد.

خوب است بدانید کھ بزرگترین مزیتی کھ تردز دارد این است کھ برای ھر دو سیستم عامل اندروید و یا آی او

اس کاربرد دارد و بر روی ھر دو سیستم قابل اجرا می باشد.

تمامی کاربران اینستاگرامی قادر ھستند کھ با دانلود و نصب کردن تردز بر روی گوشی موبایل بھ راحتی از آن

استفاده کنند. ھمچنین استفاده کردن از این برنامھ بسیار ساده و آسان می باشد. بھ این دلیل کھ دارای رابط

کاربری آسان و ساده می باشد.

در مورد تردز بسیاری از کاربران اینستاگرام تصور می کنند کھ یک قابلیت جدید و تازه برای اینستاگرام می

باشد. در حالی کھ اصال چنین نیست و تردز یک برنامھ کامال مجزا و مستقل می باشد کھ برای استفاده کردن از

آن حتما باید آن را دانلود کنید و بھ صورت جداگانھ بر روی گوشی موبایل خودتان نصب کنید.

اما با این کھ تردز یک برنامھ جداگانھ می باشد، ولی برای استفاده کردن از آن باید بھ اکانت اینستاگرام متصل

شود. با استفاده از این گزینھ می توانید دایرکت اینستاگرام خود را روی این برنامھ این مشاھده کنید.

اما بسیاری از کاربران می پرسند کھ علت متصل بودن تردز بھ اینستاگرام چھ می باشد؟ خب مشخص است کھ

ایجاد تعامل بھتر و بیشتر با دیگر کاربران اینستاگرامی.
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یکی از جالب ترین قابلیت ھایی کھ این برنامھ دارد گذاشتن بخشی با عنوان  می باشد. در واقع با استفاده کردن

status از برنامھ تردز می توانید استاتوس

ھای 6 تا 24 ساعتھ اشتراک گذاری کنید. اما جالب تر از آن این است کھ با استفاده از تردز زمانی کھ استاتوس

می گذارید تنھا آن ھا را برای مخاطبان شما نشان می دھد کھ آن ھا ھم از این برنامھ استفاده می کنند. اما اگر

بخواھید با نحوه گذاشتن استاتوس در این برنامھ آشنا شوید می توانید ادامھ مقالھ را مطالعھ نمایید.

برای این کھ بتوانید استاتوس در این برنامھ ایجاد کنید می توانید مراحل زیر را طی کنید:

1.در ابتدا روی آیکون پروفایل ضربھ بزنید.

2.سپس برای ایجاد کردن استاتوس مورد نظرتان آیکون استیکر مانند را در پایین صفحھ فشار دھید.

3.سپس لیستی از انواع ایموجی ھای مختلف برایتان باز می گردد کھ می توانید استیکر مورد نظرتان را انتخاب

کنید.

4.در آخر کافی است کھ یک متن را در قسمتی کھ برایتان مشخص شده است تایپ کنید و سپس آیکون تیک را

فشار دھید.

close friends 5.حتی می توانید لیستی از دوستان صمیمی خود را بھ قسمت

اضافھ کنید.

 Threads نحوه ایجاد استاتوس در برنامھ
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6.حتی این قابلیت وجود دارد کھ می توانید از برخی استاتوس ھای آماده کھ از طرف خود برنامھ برایتان آماده

شده است استفاده کنید.

ھمان طور کھ در  بخش ھای باال تر ھم گفتھ شد، از این برنامھ برای ایجاد تعامل بیشتر نیز استفاده می کنند. بھ

این علت آیکونی وجود دارد کھ از طریق آن می توانید عکس ھای مورد نظرتان را با دوستان خود اشتراک

گذاری کنید. برای ارسال کردن عکس در این برنامھ میتوانید مراحل زیر را طی کنید:

1.در ابتدا روی آیکونی کھ بھ شکل دوربین است کلیک کنید.

2.سپس صفحھ ای برایتان باز می گردد کھ در این صفحھ برای این کھ بتوانید عکس بگیرید آیکونی کھ در پایین

صفحھ وجود دارد را لمس کنید. البتھ می توانید در این قسمت از بخش گالری ھم عکس مورد نظرتان را انتخاب

کنید.

3.بعد از انتخاب کردن عکس مورد نظرتان، اکنون در صفحھ ای کھ برایتان باز شده است می توانید انواع متن

ھای مورد نظر خود را بر روی عکس تایپ کنید. می توانید ایموجی ھای مورد نظرتان را روی عکس قرار

دھید. حتی می توانید از قلم ھای نقاشی موجود در صفحھ، نیز استفاده کنید.

4.در نھایت برای ارسال کردن عکس، گزینھ ای کھ در پایین صفحھ وجود دارد را لمس کنید.

برای وارد شدن بھ بخش تنظیمات برنامھ تردز می توانید گزینھ ای کھ شبیھ بھ چرخ دنده است را از باالی

صفحھ انتخاب نمایید.

سپس انواع گزینھ ھای تنظیمات مختلف برایتان باز می گردد کھ این موارد عبارتند از:

1.جھت تنظیم کردن اعالن پیام ھا کافی است گزینھ نوتیفیکیشن را انتخاب نمایید.

2.برای این کھ عکس ھای گرفتھ شده بھ صورت خودکار ذخیره شوند گزینھ  را انتخاب نماید. سپس کافی است

  camera:کھ گزینھ زیر را فشار دھید

Save original photos

3.شاید بخواھید تم موجود برنامھ را عوض کنید. در این صورت کافی است  را انتخاب نمایید.themes گزینھ

4.در صورتی کھ با مشکلی مواجھ شده اید و یا سوالی دارید می توانید از گزینھ ھایی ھمانند:

Help center.و… کمک بگیرید 

اشتراک گذاری عکس در برنامھ تردز

threads from Instagram  تنظیمات برنامھ
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  حتما باید اکانت جدید داشت؟threads آیا برای استفاده کردن از

خیر. برای استفاده کردن از این برنامھ نیازی بھ ایجاد اکانت تازه نیست و می توانید با استفاده از اکانت فعلی

اینستاگرامتان از آن استفاده کنید.

اصلی ترین تفاوت تردز با اینستاگرام چیست؟

در این برنامھ می توانید دوستان خودتان را از موقعیت مکانی خود با خبر کنید.

در این مقالھ از وب سایت بانک فالوور سعی کردیم بھ تمامی مشخصات و ویژگی ھای برنامھ تردز اشاره کنیم.

سایت بانک فالوور بااراعھ خدمات بزرگ ترین شبکھ اجتماعی اینستاگرام بھ کاربران زیادی در افزاش فالوور و

الیک کمک کرده تا کاربران خود را افزایش دھند و بھ درامد ھای باالیی برسند شما ھم با خرید فالوور واقعی

اینستاگرام مخاطبان خود را افزایش دھید. امیدواریم کھ این مطالب برایتان مفید بوده باشد.
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