
Kas tai?

Tik Tok including 
musical.ly yra trumpų 
vaizdo įrašų kūrimo, 
dalijimosi ir žiūrėjimo 

socialinis tinklas.

Kas 
naudoja?

Pagrindiniai naudotojai 
yra paaugliai ir 

jaunimas, kurie dalį 
turinio kuria pagal 

nustatytas temas ar 
iššūkius. 

Pavyzdžiui, Tik Tok
socialiniame tinkle 
populiarios laidos 
vedėjos sukurtą 

užduotį gali įgyvendinti 
bet kuris vartotojas, o 
geriausi vaizdo įrašai 

gali būti panaudoti 
laidoje. 

Daliai vartotojų tai yra 
būdas pramogauti, o 

kitiems būdas 
išgarsėti. 

Dažnai savo 
sukurtuose klipuose 

paaugliai tiesiog 
mėgdžioja atlikėjų 
dainavimą, tartum 

naudodami 
fonogramą.



Kodėl naudoja?
• Tik Tok sukurta patogiai, lengvai ir greitai 

sukurti savo vaizdo klipą. 

• Vartotojui tereikia programėlei suteikti prieigą 
prie savo telefono kameros ir mikrofono, 
pasirinkti dainą iš katalogo ir įrašyti.Vaizdą 
galima karpyti, uždėti filtrus ir vaizdo efektus. 

• Jaunimui, tai puiki platforma leisti laiką ne tik 
kuriant, bet ir stebint daugiausiai šmaikštaus 
pobūdžio kitų vartotojų sukurtus klipus. 



Privalumai Grėsmės

Dažnai populiarios dainos ir 
vaizdo klipai pilni abejotino turinio

Tik Tok sukurtuose vaizdo įrašuose 
netrūksta angliškų keiksmažodžių ir 

erotinio pobūdžio įrašų. 

Norėdami pritraukti daugiau sekėjų ir 
gerbėjų, paaugliai tiesiogiai kopijuoja 

muzikines žvaigždes. 

O taip padaryti lengviausia, kai vartotojo 
paskyra yra atvira ir visi socialinio tinklo 

naudotojai gali matyti įkeltą turinį. 

Kūrimo procesas 
labai smagus.

Lengva naudoti ir 
kurti.

Didelė auditorija.



Vartotojo paskyroje pasirinkus nustatymus 
galima pažymėti, kad tik vartotojo draugai 

galėtų rašyti asmenines žinutes (angl. Only 
Friends Can direct.ly Me) ir kiti vartotojai 

negalėtų matyti vartotojo įkelto turinio (angl. 
Private Account). 

Kaip ištrinti ir užblokuoti jus 
sekantį vartotoją?

• Nueiti į savo paskyrą;

• Paspausti ant gerbėjų (angl. Fans);

• Surasti ir palaikyti ilgiau paspaudus ant 
vartotojo pasirinkti ištrynimo mygtuką 
Delete (Android įrenginiuose);

• Surasti reikiamą vartotoją ir ant jo 
perbraukus kairėn pasirinkti ištrynimo 
mygtuką Delete (Apple įrenginiuose).

Rekomenduojama naudotis privataus vartotojo paskyra



Netinkamas turinys

Tik Tok

Brukalas, 
netinkamos 
reklamos.

Savęs 
žalojimas ar 

susižalojimas.

Nuogumas ar pornografija, 
įskaitant vaikų 
apsinuoginimą.

Priekabiavimas
ir patyčios, 
įskaitant 

grasinimus.

Smurtas ir kitos 
nusikalstamos 

veikos.

Žiūrint netinkamą vaizdo įrašą arba 

matant kenkėjišką vartotoją reikia 

ekrane ieškoti trijų taškų simbolio, 

kuris dažniausiai suteikia galimybę 

pasirinkti papildomas funkcijas. 

Paspaudus ant šio simbolio, viena iš 

funkcijų (angl. Report) bus skirta 

pranešti apie netinkamą turinį ar jį 

skleidžiantį vartotoją.  



Už šį leidinį atsakingas tik autorius. Europos Sąjunga neatsako už galimą jame pateiktos informacijos naudojimą.

Taip pat, reikėtų pranešti, jei 
vartotojas:

• Dalinasi netinkamu turiniu.

• Tiesiogiai priekabiauja ar 
persekioja.

• Naudoja netinkamą profilio 
nuotrauką ar vartotojo 
vardą pagal anksčiau 
išvardintus netinkamo 
turinio požymius.

• Vartotojo aprašyme yra 
netinkamo turinio požymių.

• Apsimeta kuo nors kitu.

Netinkamas
turinys

Tik Tok

Daugiau informacijos ir 

patarimų tėvams:

http://support.tiktok.com/

?ht_kb=for-parents


