
Naujausios susirašinėjimo platformos 

Susirašinėjimo platformos tokios kaip Whatsapp, Viber, Messenger ir kt. 
perėmė susirašinėjimo funkciją iš standartinių SMS žinučių. 

Jos pritaikytos visapusiškam susirašinėjimui tekstu, nuotraukomis, vaizdo 
ir garso įrašais bei skambinimu su garsu ar vaizdu. 



Kas naudoja?

Susirašinėjimo platformų tarpe populiariausia yra Whatsapp, kurią 
aktyviai per mėnesį naudoja 1,5 milijardo vartotojų visame pasaulyje!

Iškart po jos seka Faceebok Messenger su maždaug 1,3 milijardo 
vartotojų ir Viber su 900 milijonų.



Kodėl naudoja jaunimas?
Susirašinėjimo platformos yra kur kas 

pranašesnės už įprastinius 
susirašinėjimus SMS žinutėmis.

Žinutės ir skambučiai yra apsaugoti 
ištisiniu šifravimu, o susirašinėti galima 

tiek individualiai tiek grupėmis. 

Dažniausiai registracijai reikia įrašyti 
savo telefono numerį ir platforma 
skambučio arba žinutės pagalba 

susieja vartotoją su telefono numeriu. 
Facebook Messenger telefono 

numeris nėra būtinas, registracijai 
užtenka turėti Facebook paskyrą.

Paaugliai dažnai naudoja ir susirašinėjimą 
garsu - tam kad susirašinėjimo ekranas 

nebūtų fotografuojamas. O taip pat, garso 
žinutę patogu išklausyti diskretiškai -

pridėjus telefoną prie ausies.



Privalumai

Naudojimui tereikia interneto ryšio ir 
galima bendrauti su draugais Lietuvoje ar 
užsienyje. Galima naudoti ir kompiuteryje 

naudojant naršyklę arba programėlę

Pokalbių šifravimas yra saugus

Galimybė patogiai susirašinėti grupėje žmonių



Grėsmės ir trūkumai

Nėra vaikų kontrolės. Tik visai 
neseniai Whatsapp padidino 

minimalų naudojimosi amžių nuo 
13 iki 16 dėl pokyčių. Tačiau net ir 

dabar, jaunesni nei nurodyta 
žmonės gali be vargo 

užsiregistruoti ir naudotis šiomis 
platformomis.

Prisijungus prašo leisti 
programėlei pasiekti 

kontaktus ir kviesti draugus 
parsisiųsti susirašinėjimo 

pogramėlę

Platformos imlios 

telefono baterijai

Nėra žinučių išnykimo 

funkcijos, kurią taip mėgsta 

paaugliai

Profilio nuotrauką matys 

kiekvienas, kuris turės 

telefono numerį



Viber - Nustatymuose (angl. 
Settings) pasirinkti punktą 

Privatumas (angl. Privacy) ir 
nužymėti varnelę nuo 

punkto Rodyti jūsų 
nuotrauką (angl. Show your 
photo). Taip pat, čia galima 
pasirinkti ar kiti gali matyti 

kada vartotojas buvo 
prisijungęs ir ar jis jau 
perskaitė gautą žinutę.

Privatumo nustatymai

1

3

2



Whatsapp - pasirinkus 
Nustatymus -> Paskyra -> 

Privatumas 
rekomenduojama pakeisti 
visų leidimų nustatymus, 

kad juos matytų tik 
vartotojo kontaktai. Tokiu 

atveju, vartotojas bus 
apsaugotas nuo profilio 
nuotraukos, būsenos, 

aprašymo ir kitų nustatymų 
viešumo.

Privatumo nustatymai

1

2

3



Facebook Messenger -
privatumo nustatymai pagal 

Facebook programėlę.
Jei kurioje nors platformoje 

norite užblokuoti kontaktą, tą 
galima padaryti per kontaktų 
sąrašą pasirinkus trijų taškų 
simbolio, kuris dažniausiai 
suteikia galimybę pasirinkti 

papildomas funkcijas. 
Paspaudus ant šio simbolio, 

viena iš funkcijų (angl. Block) 
bus skirta užblokuoti vartotoją.

Privatumo nustatymai

1

2

3



Daugiau informacijos:
WhatsApp saugumas - https://www.whatsapp.com/security/

WhatsApp privatumo politika -
https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

Viber saugumas - https://www.viber.com/security/

Viber privatumo politika - https://www.viber.com/terms/viber-privacy-
policy/

Facebook Messenger - https://www.facebook.com/policy.php

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