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توسط تردز می توانید پیام، فیلم و عکس های خود را به سرعت برای
مخاطبان ارسال نما�د. در این مقاله قصد داریم که قابلیت های

مختلف برنامه Threads را مورد بررسی قرار دهیم.

با برنامه Threads آشنا شوید

با توجه به این که اینستاگرام یکی از پرطرفدارترین شبکه های
اجتماعی در سراسر دنیا محسوب می شود، روز به روز بر قابلیت های

این اپلیکیشن محبوب افزوده می گردد.

یکی از امکاناتی که برای اینستاگرام تعریف شده است، برنامه
Threads from Instagram می باشد.نرم افزار هوشمند تردز

امکان ارتباط آسان تر با کلوز فرندز یا همان دوستان نزدیک را در
اینستاگرام فراهم کرده است. در واقع هدف اصلی اینستاگرام این
است که کاربران بتوانند یک ارتباط آسان و باکیفیت را با دوستان و

آشنایان خود داشته باشند، تردز نیز گامی مهم در جهت رسیدن به
این هدف برداشته است.

تردز در حال حاضر بالغ بر یک میلیون بار توسط کاربران دانلود شده
که این خود بیانگر محبوبیت این اپلیکیشن می باشد. توسط این
نرم افزار به راحتی می توانید عکس، فیلم و پیام های خود را سریع تر از

نسخه عمومی اینستاگرام برای دوستان صمیمی تان بفرستید. در
کنار تمام این قابلیت ها، امکان انتشار استاتوس خودکار نیز در تردز

وجود دارد.

از جمله قابلیت ها و امکانات برنامه Threads می توان به این موارد
اشاره کرد: 

· برقراری ارتباط آسان و سریع با فالوورهای صمیمی در کلوز فرندز 
· قابلیت ارسال بسیار سریع پیام ها، تصاویر و فیلم برای دوستان

نزدیک 

· شخص سازی آیکون و تم نرم افزار 
· قابلیت مشاهده استاتوس، پیام ها و استوری مخاطبان نزدیک در
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کوتاه ترین زمان ممکن 
· ارائه قابلیت فوق العاده استاتوس برای برقراری ارتباط نزدیک تر با

دوستان صمیمی

Threads نحوه دانلود اپلیکیشن

امکان استفاده از نرم افزار تردز در هر دو سیستم عامل اندروید و آی
او اس وجود دارد. برای دانلود در سیستم عامل ios کافیست که در

اپ استور عبارت Threads from Instagram را بنویسید، تا به
برنامه دسترسی پیدا کنید. اگر گوشی شما از نوع اندرویدی است،
توصیه می شود که نام اپلیکیشن را به طور کامل در گوگل پلی تایپ

کنید، تا در نتایج جستجو نمایش داده شود. 
 Threads آموزش نحوه کار با اپلیکیشن

پس از این که برنامه Threads را نصب کردید، می توانید برای ورود
به آن از اکانت اینستاگرام خود استفاده نما�د. در این شرایط برای
Login شدن نیازی به یوزرنیم و پسورد جدید نخواهید داشت. اما

چنانچه بخواهید با اکانت دیگری در نرم افزار الگین شوید، الزم است
روی گزینه Switch Accounts کلیک کنید.

پس از آن باید نام کاربری و پسورد خود را در کادرهایی که در تصویر

زیر نشان داده شده است، بنویسید.در صفحه بعدی از شما خواسته
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می شود که بین اینستاگرام و نرم افزار Threads یکی را انتخاب
کنید، تا اعالن مربوط به پیام های دایرکت به آن اپلیکیشن فرستاده

شود. هر کدام از برنامه ها را که خواستید، می توانید برگزینید. سپس
روی گزینه Done ضربه بزنید.

پس از سپری کردن این مراحل با صفحه ای مطابق شکل زیر روبرو

می شوید که در قسمت باالیی آن آیکون های مختلفی وجود دارد.
برای مثال آیکون چرخ دنده برای تنظیمات مربوط به برنامه

Threads به کار می رود. به کمک آیکون دوربین می توانید برای
فالوورهای خود عکس ارسال نما�د و از طریق آیکون پروفایل نیز

امکان گذاشتن استاتوس برایتان فراهم است.

Threads نحوه انجام تنظیمات برنامه

همان طور که گفته شد از طریق آیکون چرخ دنده می توانید تنظیمات

مربوط به برنامه تردز را اعمال کنید. پس از ضربه زدن روی آیکون
تنظیمات، به این آیتم ها دسترسی خواهید داشت: 

§ گزینه شماره ۱ (Notifications): برای تنظیمات مربوط به اعالن
پیام ها به کار برده می شود. 

§ گزینه شماره 2 (Camera ): می توانید تصاویری را که با دوربین

خود گرفته اید، ذخیره کنید. 
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§ گزینه شماره 3 (Themes): برای تغ�ر دادن تم های مربوط به
برنامه استفاده می شود. 

§ گزینه شماره 4 (Privacy ): توسط آن مواردی نظیر نمایش
آنالین بودن را مشاهده می کنید. 

§ گزینه شماره 5 ( Help Center): برای دستیابی به گزارش های
مشکالت مورد استفاده قرار می گیرد. 

§ گزینه شماره 6 (Log Out): چنانچه بخواهید از اکانت خود خارج

شوید، این گزینه به کارتان می آید.

Threads آموزش ساخت استاتوس در اپلیکیشن

یکی از امکاناتی که برنامه Threads در اختیار کاربران قرار داده،
امکان ساخت استاتوس می باشد. برای این کار الزم است که ابتدا

روی آیکون پروفایل خود ضربه بزنید. 

سپس الزم است که روی آیکون استیکر که در قسمت پا�ن صفحه
قرار دارد، کلیک کنید و از لیست ایموجی های موجود یکی را

برگزینید.
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در قسمتی که در تصویر زیر نشان داده شده است، متن مورد نظر

خود را بنویسید و آیکون تیک را انتخاب کنید. 
اکنون استاتوس بر روی پروفایل قرار می گیرد. این استاتوس عالوه بر
نرم افزار Threads در اکانت اینستاگرام نیز در کنار تصویر پروفایلتان

نمایش داده می شود.

Threads نحوه فرستادن عکس در
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همان طور که گفته شد، یکی از بخش های اصلی نرم افزار تردز، آیکون
دوربین است. توسط این ابزار می توانید عکس های مورد عالقه خود

را برای دوستان و آشنایان خود ارسال کنید. برای این کار کافیست
مطابق مراحل زیر عمل نما�د:

نخست روی آیکون دوربین که در صفحه اصلی نشان داده می شود،
ضربه بزنید. 

پس از آن به صفحه ای هدایت می شوید که برای گرفتن عکس باید

بر روی آیکون موجود در قسمت پا�ن آن کلیک کنید. البته
می توانید تصاویر آماده موجود در گالری را نیز به کار ببرید.

اکنون تنظیمات مربوط به عکس را مطابق با دستورالعمل زیر انجام
دهید: 

§ برای نوشتن متن بر روی تصویر خود از آیکون شماره یک استفاده

کنید. 
§ آیکون شماره دو نیز برای اضافه کردن ایموجی به کار برده

می شود. 

§ برای استفاده از قلم نقاشی نیز کافیست روی آیکون شماره سه
ضربه بزنید. 

§ تنظیمات مربوط به تعداد دفعات نمایش عکس هم توسط آیکون
شماره چهار انجام می گیرد. 

§ از طریق آیکون شماره پنج نیز قادر به ذخیره عکس خواهید بود. 

§ آیکون شماره شش هم برای فرستادن تصاویر مورد استفاده قرار
می گیرد.
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نتیجه گیری

برنامه Threads یک پیام رسان اختصاصی برای شبکه اجتماعی

اینستاگرام است. این اپلیکیشن عالوه بر فرستادن پیام، به منظور
ارسال تصاویر و فیلم برای دوستان نزدیک هم استفاده می شود.

برای ورود به تردز نیازی به حساب کاربری جدید ندارید و می توانید

یوزرنیم و پسورد اکانت اینستاگرام خود را به کار ببرید.به پایان مقاله
سایت دیجی ممبر رسیدیم سایت دیجی ممبر مرجع فروش خدمات

اینستاگرام می باشد که با خرید فالوور و الیک به بهترین کیفیت
میتوانید مخاطبان پیجتان را افزایش دهید.با خرید ویو اینستاگرام

برای پست هایتان مسیر را برای رفتن پست به اکسپلور کوتاه کنید.
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