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Вовед во Twitter
Дознајте повеќе за платформата на социјалната мрежа Twitter, за што служи и како 
безбедно да создадете и да уживате во сопствена сметка на Twitter.

Што е Twitter?
Twitter е една од светски најголемите и најпопуларните 
апликации на социјални мрежи. Корисниците ги 
споделуваат нивните мисли со следбениците преку 
кратки текстови наречени твитови (tweets).

Твитовите:

• имаат најмногу 280 знака

• се состојат од текст, фотографии или кратки
видеозаписи.

Како да пристапите на Twitter
Twitter може да се употребува: 

• на декстоп или лаптоп

• со внесување на https//twitter.com во веб-прегледувачот

• на мобилни уреди, вклучително телефони и таблети

• со инсталирање на официјалната апликација.

Како функционира Twitter
Кога еден корисник објавува твит на Twitter:

• твитот може да го гледаат други корисници кои го
следат.

• твитот ќе се појави на Времепловот (Timeline)
на секој корисник, исто така познат и како
навестување на содржина (feed).

• корисниците можат само да го читаат твитот или
да вршат интеракција со него.

Текст, фотографии и слики се 
споделуваат на Twitter како 

„твит“

Твитовите се појавуваат во 
„Времепловот“ на корисникот 

или во „навестувањето на 
содржина“

beconnected.esafety.gov.au

https://twitter.com


2

Вовед во Twitter

Корисниците вршат интеракција со твитови со:

• Означување дека им се допаѓа (Liking): означување на твитот со палец нагоре

• Одговор (Replying): коментирање на нечиј твит

• Ретвитање (Retweeting): споделување на твитот со нивните следбеници

• Цитирање (Quoting): споделување на твитот и додавање сопствен коментар

• Споделување (Sharing): споделување на твитот надвор од платформата Twitter.

Преземајте апликации на мобилниот уред само од официјалната 
продавница за апликации за уреди Apple, или од продавницата 
Google Play за уреди со Android. Пред да преземете апликација, 
проверете ја нејзината автентичност, така што ќе го проверите 
издавачот на апликацијата, ѕвездичките и критиките дадени на 
апликацијата од корисници.

Времеплов
Твитовите на корисниците на Twitter кои ги следите се 
појавуваат на вашиот Почетен екран (Home screen) 
во Времепловот. Исто така, ќе видите содржина 
поврзана со интересите што ги наведовте кога се 
пријавивте на Twitter.

Некои од овие содржини може да вклучуваат реклами 
кои Twitter ги употребува за да заработи пари. Ако не 
ве интересираат реклами, можете да дознаете како да 
ги персонализирате подоцна во овој лист со совети. 

Следење и следбеници
Кога се пријавувате на Twitter ќе изберете неколку теми 
што ве интересираат, а потоа некои кориснички сметки 
што можеби сакате да ги Следите (Follow).

Другите корисници може да ве следат вас и ќе ги 
гледаат вашите твитови на нивните Времеплови. Тие 
се вашите Следбеници (Followers).

Навестувањата на содржина 
на Twitter ќе вклучуваат 

реклами што треба да 
бидат „скроени“ за вашите 

интереси

beconnected.esafety.gov.au
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Икони на Почетниот екран
Четирите главни икони на Почетниот екран на Twitter ви овозможуваат пристап до:

• Почетниот екран, каде ќе го најдете вашиот Времеплов

• Функцијата за пребарување (Search function), за да можете да најдете нова
содржина и корисници според клучни зборови или од теми што се во тренд

• Известувањата (Notifications), за да можете да видите пораки од Twitter за
корисници кои вршеле интеракција со вашите твитови

• Пораките, за да можете да комуницирате со други корисници преку приватни пораки.

Мени на профил
Менито на профил се наоѓа во горниот лев агол на 
екранот. Личи на три наредени хоризонтални линии. 
Покажува:

• колкумина корисници ве следат

• колкумина корисници следите

• врски до вашиот профил и лични информации

• врска до Центарот за помош (Help Center)

• врска до Поставки и приватност (Settings and
Privacy).

Како да создадете сметка на Twitter
Создавањето сметка на Twitter е слично на различни мобилни уреди, но некои чекори 
може малку да се разликуваат. Исто така, можете да создадете сметка на десктоп или 
на лаптоп. Ајде да дознаеме како безбедно да создадеме сопствена сметка на Twitter со 
мобилен уред. 

Како да почнете

За да ја преземете апликацијата Twitter употребете ја App store ако имате уред Apple 
или Google Play Store ако имате уред со Android. 

Внесете Twitter во Полето за пребарување (Search field) и изберете ја официјалната 
апликација Twitter од резултатите од пребарувањето.

За да пристапите до Twitter од десктоп или од лаптоп, внесете https://twitter.com во 
Лентата за пребарување (Search bar) во веб-прегледувачот и притиснете на Enter.

Менито на профил содржи 
информации за вашата 
сметка и некои корисни 

врски
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Како да создадете сметка

Откако ќе ја инсталирате апликацијата Twitter, најдете ја на Почетниот екран и допрете 
ја за да ја отворите.

Апликацијата ќе ви ги побара следните информации:

• име

• адреса на е-пошта или телефонски број

• датум на раѓање

Внесете ги деталите и допрете Следно (Next).

Не мора да го внесете вистинскиот датум на раѓање или целосното име и презиме во 
овие полиња ако не сакате. Можете да го додадете само името и фиктивен датум на 
раѓање кога регистрирате сметка на Twitter.

Запомнете, секогаш треба да го проверувате 
програмерот на апликацијата, нејзините критики и сите 
повратни коментари што другите луѓе ги оставиле за 
апликацијата пред да ја преземете на вашиот уред.

Како да го приспособите доживувањето

Twitter ќе ви понуди да го приспособи вашето доживување така што така што ќе 
дозволи апликацијата да ја следи историјата на пребарување на интернет. 

Ова не е неопходно за да се пријавите на Twitter, па ви препорачуваме да ја 
исклучите оваа опција со допирање на копчето или со избирање на Не (No). Ова 
можете да го измените подоцна во менито Поставки на сметка (Account Settings).

Како да регистрирате сметка 

Сега допрете на Создај сметка (Create account) ако користите уред Apple и Пријави 
се (Sign up) ако користите уред со Android. 

Twitter ќе ви прати уникатен код на назначената адреса на е-пошта или на 
телефонскиот број. Весете го во полето на екранот и допрете Следно (Next).

beconnected.esafety.gov.au
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Како да создадете лозинка за сметката на Twitter

Изберете силна лозинка што вие ќе ја помнете 
лесно, но на другите ќе им биде тешко да ја погодат. 
Силната лозинка вклучува:

• големи и мали букви

• бројки

• симболи или интерпункциски знаци.

Како да додадете слика на профил

Twitter ви овозможува да ги прескокнете сите чекори 
од оваа точка, но добра идеја е да го приспособите 
вашиот нов профил за да ја гледате содржината што 
ве интересира. 

Почнете со додавање фотографија на профил. Можете да употребите:

• фотографија што е веќе зачувана на уредот

• камерата на уредот за да сликате нови фотографии

• фотографија што не ве претставува вас, туку нешто што сметате дека ја
претставува вашата личност.

Ако ја користите камерата, Twitter ќе ве поттикне 
да ѝ дадете пристап до камерата и микрофонот на 
вашиот уред. Причината е фотографијата да може да 
се сподели со Twitter, па затоа безбедно е да дадете 
пристап. Можете да го измените овој пристап во 
Поставки и приватност подоцна.

Вашата лозинка треба да 
биде лесна, за да можете 
вие да ја помнете лесно, а 

останатите да не можат да ја 
погодат.

Кажете ѝ на апликацијата Twitter што ве интересира 

Twitter прашува кои жанрови, хобија или категории ве интересираат. Ова ѝ помага на 
Twitter да ја моделира содржината и корисниците што ви ги препорачува.

Прелистајте го списокот и допрете на она што ве интересира. Исто така, можете да 
пребарате специфични категории.

beconnected.esafety.gov.au
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Како да најдете луѓе кои ќе ги следите

Сега, Twitter ви покажува список со избрани корисници на Twitter од кои можете да 
изберете кои ќе ги следите. За да го прегледате овој список, допрете на Најдете луѓе 
кои ќе ги следите (Find people to follow).

Како да следите луѓе кои веќе ги познавате

Опцијата Најдете пријатели (Find friends) функционира ако ѝ дадете на Twitter пристап 
до Списокот со контакти (Contacts list) на вашиот уред. Ако ова не ви смета, допрете на 
Почни (Get started) и потоа допрете на Синхронизирај контакти (Sync contacts). 

Ако не сакате да ѝ дадете на Twitter пристап до контактите, прескокнете го овој чекор и 
најдете луѓе кои ќе ги следите врз основа на нивното корисничко име на Twitter.

Како да ги контролирате поставките за приватност на Twitter
Можете да ги користите поставките за приватност за да 
ги заштитите личните податоци. Еве како да почнете:

1. Иконата на мени (Menu icon) е секогаш 
видлива во горниот лев агол на екранот и личи 
на три наредени хоризонтални линии. Допрете ја 
иконата за да пристапите до поставките

2. Кога ќе се отвори главното мени, во долниот 
дел ќе видите ставка наречена Поставки и 
приватност (Settings and privacy). Допрете ја, а 
потоа допрете на Поставки и приватност за да 
видите неколку опции. 

Во главните поставки за Поставки и приватност се вклучени:

Заштита на вашите твитови 

Вклучете ја оваа функција со допирање на копчето. Твитовите ќе бидат видливи само 
за корисниците на Twitter кои ве следат.

Исто така, можете да ги прифатите или одбиете новите корисници кои сакаат да ве следат. 

Означување во фотографија 

Ако некој ве означи, ќе го видите знакот @, а по него ќе следи вашето име на Twitter. На 
пример @BeConnected.

Со опцијата за означување во фотографија можете:

• да го исклучите целосно означувањето во фотографија

Можете да пристапите до 
поставките за приватност 
со допирање на иконата на 

главното мени

beconnected.esafety.gov.au
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• да дозволите секому на Twitter да ве означува

• да им дозволите да ве означуваат само на луѓето кои
ве следат.

Видливост и контакти

Оваа опција контролира како другите корисници 
на Twitter ве наоѓаат на Twitter. Постојат две опции 
вклучени стандардно:

• да им дозволите на другите да ве наоѓаат според
адресата на е-пошта 

• да им дозволите на другите да ве наоѓаат според
телефонскиот број

Ако сакате, можете да го допрете копчето или полето за штиклирање што се наоѓа до 
секоја опција за да се смени неговата боја и да се исклучи.

Исклучување и блокирање контакти

Понекогаш, на Twitter може да наидете на навредлива содржина. Исто така, може да 
наидете на препорачана содржина што не ве интересира. Можете да го блокирате 
(Block) или исклучите (Mute) ова.

• Исклучување значи дека повеќе нема да ја гледате содржината на некој корисник

• Блокирање значи дека повеќе нема да ја гледате содржината на некој корисник и
корисникот нема да може да го гледа вашиот профил или содржина

Корисниците нема да добиваат известувања кога ги блокирате или исклучувате. 

Услуги за локација

Опцијата за Точна локација (Precise location) е исклучена стандардно, но можете да 
ја вклучите ако сакате да ја споделите вашата локација со Twitter. Бидејќи Twitter може 
да ја користи вашата локација за да ви праќа насочени реклами, добро е да ја оставите 
оваа функција Деактивирана (Disabled).

Персонализација и податоци

Можете да контролирате како Twitter ги насочува рекламите користејќи ги опциите во ова мени.

• Персонализирани реклами (Personalised ads). Twitter покажува реклами врз
основа на вашата активност на Twitter и историјата на пребарување на интернет

• Персонализирање врз основа на изведениот идентитет (Personalise based on
your inferred identity). Twitter ги употребува вашите информации за да погоди какви
реклами да ви покажува

• Персонализирање врз основа на местата што сте ги посетиле (Personalise
based on places you’ve been). Twitter ги насочува рекламите и содржината врз
основа на вашата тековна локација.

Можете да блокирате или 
исклучите твитови што 
се навредливи или не ве 

интересираат

beconnected.esafety.gov.au



8

Вовед во Twitter

Центар за помош на Twitter

Ако се загубите, Twitter има свој центар за помош. За да пристапите до него, допрете 
го менито во горниот лев агол на екранот.

Центарот за помош има информации за:

• Користење на Twitter

• Управување со сметката на Twitter

• Безбедност и сигурност

• Правила и политики за користењето на Twitter.

Најбезбедно е да ги исклучите сите опции за 
Персонализација и податоци со допирање на копчето 
или на полето за штиклирање што се наоѓа до секоја 
опција.

Исто така, ќе најдете и видеозаписи, професионални совети и написи како да ја 
искористите максимално Twitter. 

Како да објавите твит
Дознајте како да објавите твит и кои се различните типови содржина што можете да 
ги објавувате. Запомнете,  овој курс користи мобилен уред за да употребува Twitter и 
овие чекори се слични на компјутер.

Како да создадете нов твит

Објавата на Twitter е наречена твит (tweet). Твитовите може да бидат долги 
максимално 280 знака, вклучувајќи ги празните места и интерпункциските знаци. 

За да создадете нов твит:

• Почнете на Почетниот екран

• Допрете ја Иконата на твит (Tweet icon) во долниот десен дел

• Се појавува екранот на новиот твит

• Допрете го полето Што се случува? (What’s happening?) за да се појави тастатурата

• Напишете го твитот.

beconnected.esafety.gov.au
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Пред да го објавите твитот, можете да додадете друга содржина, како на пример:

• фотографија или видеозапис зачувани во уредот

• GIF, односно исечок од видеозапис

• анкета во која барате повратни коментари на прашање со два можни одговори

• аудиоснимка во живо

• вашата локација.

Ако во твитот сакате да спомнете друг корисник на Twitter, внесете го знакот @ проследен 
од корисничкото име на тој корисник на Twitter без празни места помеѓу нив.

Сега, допрете на текстот Секој може да одговори (Everyone can reply) за да поставите 
кој може да одговори на вашиот твит:

• Секој (Everyone): можат да одговорат сите други корисници на Twitter во светот (ова
е стандардно)

• Луѓето кои ги следите (People you follow): можат да одговорат само луѓето кои ги следите

• Само луѓето кои ги спомнувате (Only people you mention): можат да одговорат
само луѓето кои сте ги спомнале во твитот.

На крај, проверете го внимателно текстот и фотографиите или видеозаписите во 
вашиот твит, и потоа допрете на Твитај (Tweet) во горниот десен дел на екранот.

Вашиот твит се објавува штом ќе допрете на Твитај. Луѓето веднаш ќе можат да го 
читаат, да ги гледаат видеозаписите и коментарите.

Како да бришете твитови

Може да твитате случајно, или да забележите грешка 
премногу доцна. За да избришете твит:

• Одете на страницата на вашиот Профил (Profile)

• Најдете го твитот што сакате да го избришете

• Допрете ги трите хоризонтални точки што се
наоѓаат до твитот

• Допрете на Избриши твит (Delete Tweet).

Директни пораки

Можете да му пратите Директна порака (Direct 
Message) на друг корисник на Twitter, кој ќе ја гледа само тој. 

За да пратите Директна порака:

• Допрете ја Иконата со плик (Envelope icon) што се наоѓа во долниот десен дел на екранот

• Внесете нечие корисничко име на Twitter

Ако сте направиле грешка 
во твитот, можете да го 

избришете 

beconnected.esafety.gov.au
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• Внесете ја пораката во полето Почни порака (Start a message)

• Допрете ја иконата Прати (Send) (стрелката насочена десно).

Флитовите (Fleets) се твитови видливи само 24 часа. За да објавите флит од уред 
Apple, допрете ја иконата Додај (Add)  што се наоѓа во горниот десен дел на екранот. На 
уред со Android допрете го знакот + со вашата слика на профил.

Потоа, изберете ја содржината што сакате да ја објавите како флит:

• Текст (Text): Напишете порака

• Ролна на камера или Галерија (Camera roll or Gallery): споделете фотографии и
видеозаписи од мобилниот уред

• Долови (Capture): употребете ја камерата на вашиот уред за да сликате фотографија

• Видеозапис (Video): употребете ја камерата на вашиот уред за да снимите
видеозапис.

Составете го флитот на ист начин како и твитот, а потоа допрете го Копчето флит 
(Fleet button) во горниот десен агол за да го објавите. Флитовите можат да ги видат 
само корисниците кои ја следат вашата сметка на Twitter.

Како да се заштитите од вообичаените измами на Twitter
Измами за кражба на идентитет

Измамата за кражба на идентитет е измама што има 
за цел да ги натера луѓето да ги откријат личните 
и приватните информации, како што се лозинки, 
банкарски детали, даночен број и други детали.

Овие измами често функционираат така што ве мамат да 
кликнете или да допрете врска што ве носи на страница 
слична на страницата за најавување на Twitter.

Ако го внесете корисничкото име и лозинка, 
измамникот ќе ги сними.

Заштитете се од измамите за кражба на идентитет

Можете да бидете претпазливи за можни измами за 
кражба на идентитет така што:

• ќе внимавате на врските што луѓето ви ги праќаат

• нема да кликнувате на врски од непознати луѓе или компании.

Внимавајте на измами за 
кражба на идентитет што 

се обидуваат да ве натераат 
да ги дадете личните 

информации

beconnected.esafety.gov.au
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Ако сте кликнале на врска, проверете дали веб-страницата што ја гледате е 
легитимна така што ќе ја проверите УРЛ-адресата во адресната лента

Легитимната веб-адреса на Twitter е https://twitter.com, а лажната веб-страница 
веројатно има различна УРЛ-адреса.

Ако адресата изгледа лажно, можете да излезете од веб-прегледувачот така што ќе 
ја затворите страницата.

Парични измами

Некои измамници поставуваат лажна сметка на Twitter за да се претставуваат 
како некој кого го познавате, потоа споделуваат со вас приказна за нивниот тежок 
живот и бараат пари како помош.

Или, измамниците може да ви кажат дека сте победиле на некој натпревар и треба 
да ги пратите личните детали за да ја побарате наградата.

Како да се заштитите од парични измами

Ако ова изгледа премногу добро за да биде вистинито, тогаш често е така. Ако сте 
„победиле“ во натпревар во кој не сте учествувале, тогаш веројатно се работи за 
измама. Не одговарајте на пораката и пријавете го корисникот кај Twitter.

Ако некој корисник на Twitter, којшто тврди дека го познавате, контактира со вас и 
бара пари, едноставно повикајте го или пратете му е-пошта за да проверите.

Вируси и шпиунски софтвер

Измамниците понекогаш праќаат пораки со врски на кои треба да кликнете. Тие 
може да изгледаат како легитимни компании или луѓе кои ги познавате. 

Ако кликнете на некоја од овие врски, на вашиот уред може да се инсталираат 
вируси и шпиунски софтвер.

Како да се заштитите од вируси и шпиунски софтвер

Угледните бизниси и организации никогаш нема да ви пратат врска на која треба 
да кликнете во порака или е-пошта.

Ако пораката ви ја пратил пријател, повикајте го за да проверите дали е легитимна.

И, обезбедете дека на уредот или на компјутерот сте ги инсталирале најновите 
противвирусни софтвери што ќе ви помогнат да се заштитите од напад.

beconnected.esafety.gov.au

https://twitter.com
http://www.beconnected.esafety.gov.au
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