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Trình bày hết các kỹ thuật xử dụng Twitter, có lẽ phải cần một cuốn sách. Trong phạm vi bài 
viết này, chúng ta sẽ bắt đầu bằng những việc đơn giản nhưng cần thiết nhất như được chỉ 
dẫn trên trang nhà của Twitter bao gồm việc tạo một tài khoản, theo dõi tin cập nhật từ các 
nguồn mà bạn quan tâm và gởi ra một Tweet  đầu tiên. 

Điều kiện đầu tiên để dùng Twitter là có một tài khoản Twitter. Nhưng trước hết bạn phải có 
một địa chỉ email. Nếu bạn chưa bao giờ xử dụng email thì nên thiết lập một email trước vì 
Twitter cần có một địa chỉ email để xác định bạn là chủ của tài khoản Twitter. Nếu bạn đã 
từng thiết lập một email rồi thì việc thiết lập tài khoản trên Twitter sẽ không khó khăn gì 
nhiều. Mỗi email chỉ có thể dùng cho một tài khoản Twitter mà thôi. Điều đó cũng có nghĩa 
bạn có thể dùng nhiều email để tạo nhiều tài khoản Twitter. 

Có email xong, bạn vào trang nhà www.twitter.com và  bấm vào hàng chữ “Sign Up” màu 
vàng phía bên phải. Ở đó, bạn sẽ chọn một tên riêng cho mình, chọn khẩu lệnh và điền địa 
chỉ email vào để Twitter làm hồ sơ lưu. Xong, bấm Create my account.  Bước kết tiếp là 
Interests (Quan tâm). Twitter sẽ giới thiệu hàng loạt những thể loại như văn học, chính trị, 
âm nhạc, thức ăn v.v.. Bạn quan tâm thể loại gì thì bấm vào thể loại đó. Không nên chọn hết 
vì Twitter sẽ theo đó mà giới thiệu bạn những tweets thích hợp, và như vậy sẽ quá nhiều. 
Bước kế là thêm bạn Friends. Bạn có thể tạm gát mục này cho đến khi thành thạo hơn. 

Sau khi nối được vào Twitter,  bước kết tiếp là thiết lập các điều kiện an toàn, kỹ thuât cho 
trang nhà mới của bạn trên Twitter. Để làm điều này bạn chọn Settings (phía dưới tên tài 
khoản twitter của bạn) để cập nhật vào đó những thông tin cần thiết về bạn. Lưu ý, trong 
phần này, nếu bạn chọn Protect my tweets người theo dõi sẽ không đọc được tweets của bạn 
trừ phi bạn cho phép họ. Trong lúc không nên báo cho cả thế giới biết địa chỉ nhà ở, số điện 
thoại nhà, những dữ kiện khác liên quan đến sở thích, quan tâm trong đời sống nên cho người 
khác biết. Giả thiết, tin nhắn “Bịnh viện đang cần máu” ở trên mà chỉ dành cho những người 
được phép đọc thì sẽ không có tác dụng rộng rãi. Tương tự, nếu bạn đang ở dưới đường và 
kêu gọi mọi người cùng xuống đường với bạn mà dùng Protect my tweets sẽ không được 
nhiều người đáp ứng.  Trong lúc còn ở lại khu Settings, bạn cũng có thể bấm vào Design để 
chọn một giao diện mình thích.  

Đến điểm này, Twitter có thể vừa gởi cho bạn một email để xác nhận. Bạn đăng nhập vào 
email của bạn và bấm vào đường link do Twitter gởi để xác định mình là chủ của Twitter chứ 
không ai khác. Nếu không có gì trở ngại, bạn sẽ nhận một email chào mừng là thành viên mới 
của Twitter. Việc thiết lập tài khoản Twitter xem như thành công. 

Bạn có thể thông báo cho bạn bè biết quý danh Twitter của bạn và như thế cuộc vận động bắt 
đầu. 

Tweet là một tin tối đa là 140 ký tự do bạn gởi ra trên blog của bạn. Bạn có thể viết 
bằng tiếng Anh hay tiếng Việt. Tin này sẽ được tự động xuất hiện trên blog của những người 
đang theo dõi (followers) bạn và có thể được nhận bằng Twitter tìm kiếm (Twitter search). 
Khi bạn đánh, con số 140 ký tự sẽ giảm dần. Nhớ cố gắng viết ngắn gọn. Cách hay nhất để 
chuyển những bài dài là dùng link để nối bài vào. 

Nếu gặp một tin bạn thích, bạn cũng có thể Retweet tức là chuyển một tweet của người 
khác để phổ biến trên blog của bạn để những người theo dõi (followers) bạn có thể đọc được 
tin. Để Retweet, bạn chỉ cần bấm vào chữ Retweet phía dưới tweet của người đó.  Chẳng 



những bạn không lo về chuyện bản quyền mà còn được cám ơn vì Tweet mà bạn Retweet vẫn 
mang tên của người Tweet đầu tiên chứ không phải là bạn. 

Theo dõi (follow) hay được theo dõi là cả một nghệ thuật. Chức năng chính của Twitter 
là  theo dõi (follow). Có 3 tình trạng theo dõi: Theo dõi (follow), đang theo dõi (following) và 
ngưng theo dõi (unfollow). Dù khi bạn đang ngồi trước máy tính hay chỉ có điện thoại di động 
trong tay đều có thể theo dõi được. Theo dõi đơn giản là việc nhận những tin cập nhật. 

Để theo dõi hoạt động của một người nào, bạn chỉ cần đăng nhập vào blog của bạn, mở 
khung Who To Follow và đánh tên người mà bạn muốn theo dõi vào khung. Tất cả những cập 
nhật công cộng của người đó sẽ xuất hiện trên blog của bạn. Ví dụ, bạn điền khung Who To 
Follow chữ Obama, Twitter sẽ đưa bạn đến trang của Tổng Thống Obama, ở đó bạn chỉ cầm 
bấm follow để theo dõi các hoạt động của tổng thống thứ 44 của Mỹ được công bố trên 
Twitter. 

Với các tweets có tính tập thể bạn chỉ cần đánh vào khung Who To Follow tên của nhóm đó. 
Ví dụ  Phong Trào Thanh Niên Libya với Tweet của họ là ShababLibya thì bạn đánh vào khung 
chữ ShababLibya, Twitter sẽ mang bạn tới các hoạt động của phong trào. Dĩ nhiên không phải 
ai cũng biết ShababLibya là Twitter đại diện cho phong trào thanh niên Libya. Để vượt qua 
khó khăn này, bạn chỉ cần vào trong Twitter Search và đánh vào đó những chữ Libya 
protests, thì ShababLibya và hàng trăm nguồn tin khác sẽ xuất hiên. Thông thường, bạn nên 
chọn những nguồn có đông người đang theo dõi (followers). 

Tương tự, nếu bạn muốn biết tình hình Cách Mạng Hoa Nhài ở Trung Quốc tới đâu rồi, bạn có 
thể đánh vào khung Who To Follow chữ  China protests  hay China Jamine Revolution.  Bạn 
cũng có thể chọn các chủ đề rộng rãi về chính trị, văn hóa, xã hội, cách sống bằng cách đánh 
vào khung những nguồn tin mà bạn muốn theo dõi. Theo dõi là một nghệ thuật và cần chút ít 
thời gian xử dụng cho quen với nếp sống của Twitter. 

Sau khi chọn đúng nguồn bạn thích, bấm Follow để theo dõi. Nguồn đó sẽ xuất hiện 
trên blog Twitter của bạn như Following. Và khi không muốn theo dõi nữa, bấm vào chữ 
unfollow. 

Không những theo dõi người khác mà bạn cũng cần được theo dõi. Không giống như trong các 
xã hội độc tài, bị theo dõi là chuyện không ai muốn, trong Twitter được theo dõi là một vinh 
dự. Càng nhiều người theo dõi càng chứng tỏ blog Twitter của bạn hấp dẫn, có khả năng thu 
hút cao và được nhiều người tin tưởng. Để được nhiều người theo dõi, ngoại trừ việc tìm kiếm 
và thông báo cho thân hữu biết, bạn có thể cập nhật hồ sơ cá nhân trong khu Settings để 
thêm vào tên, sở thích, tiểu sử, ý thích, nơi ở. Những tin tức này giúp người khác dễ nhận ra 
các đặc tính riêng của bạn. 

Khả năng di động là một đặc điểm nỗi bật khác của Twitter. Để nối kết Twitter với điện 
thoại di động, bạn vào ô Settings, chọn Mobile, sau đó thêm số phone của bạn kể cả 
số vùng vào sau dấu +1.  Twitter sẽ yêu cầu bạn gởi một tin nhắn đến số 40404 với nội 
dung là một chữ Go. Nếu Twitter nhận được tin nhắn, sẽ nhắn trả lời “Your device is verified! 
…”. Từ đó về sau, bạn có thể Tweet thẳng từ  điện thoại di động bằng cách gởi nội dung 
Tweet đến 40404. Số phone của bạn đã có sẵn khi đăng ký Mobile, nên Twitter sẽ biết đó là 
bạn. Cũng trong khu Mobile, bạn có thể chọn những phương thức xử dụng phone và giờ giấc 
nhận tin. Sau khi chọn xong nhớ bấm Save để lưu. Những người theo dõi bạn cũng nhận được 
tin từ máy vi tính hay một dụng cụ thông tin nào mà họ đã đăng ký xử dụng. 

Đi ra khỏi Twitter: Bấm vào tên của bạn trên góc phải, sẽ thấy 4 khả năng để chọn. Đi ra là 
chọn lựa thứ tư. Ngoài ra, vì lý do gì đó bạn không muốn xử dụng tài khoản này nữa, bấm 
vào chữ “Deactivate” ở phía dưới blog twitter của bạn để xóa hẳn blog.  

Đây chỉ là những hướng dẫn căn bản để ai cũng có thể tạo một tài khoảng và sử dụng 
Twitter. Trên Twitter có một trang dành để hướng dẫn trong trường hợp bạn gặp trở ngại kỹ 



thuật. Trong Google cũng có nhiều bài viết chỉ dẫn cách xử dụng Twitter, bạn có thể đọc và 
tìm câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Học hỏi về kỹ thuật cũng giống như đi làm cách 
mạng là một tiến trình vừa học và vừa hành, không nhất thiết chờ học đầy đủ mới bắt đầu xử 
dụng. 
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