SNAPCHAT
KAS YRA
SNAPCHAT?
Snapchat yra socialinis tinklas,
paremtas visapusišku išmanaus
telefono kameros naudojimu –
bendravimui, pramogoms, nuotraukų
ir vaizdo įrašų kūrimui.
Socialinis tinklas skirtas ne
jaunesniems nei 13 metų amžiaus
asmenims. Vadovaujantis statistika,
didžioji šio socialinio tinklo vartotojų
dalis yra paaugliai ir jaunimas iki
24 metų. Snapchat puikiai išnaudoja
visas telefono kameros ir naujų
technologijų galimybes – jų vartotojai
Snapchat tinkle susirašinėja
naudodami apipavidalintas
nuotraukas ir vaizdo įrašus.

SNAPCHAT
PATRAUKLUMAS
Naudojant Snapchat turiniu dalintis
smagu – nuotraukos papildomos pridedant
piešinį, užrašą, vietos žymę ir daugybę
kitų dalykų. Labiausiai pasiteisinusios
funkcijos yra filtrai, pritaikyti naudoti
nuotraukoms ir vaizdo įrašams, o
papildomai vaizdo įrašams galima naudoti
judančius grafinius elementus ir objektus.
Kasdien Snapchat yra sukuriama net 400
milijonų žinučių, kurios peržiūrimos 10
milijardų kartų. Paaugliai mėgsta fiksuoti
savo dieną reguliariai ir nuotraukas
arba vaizdo įrašus siųsti visiems savo
sekėjams.

GRĖSMĖS
Privatumo iliuzija ir duomenų
nutekėjimas.
Nesupratimas ir nežinojimas ko geriau
nepublikuoti.

PRIVALUMAI
Vartotojo sąsaja specialiai
sukurta paaugliams ir jaunimui.
Lengva naudotis ir prisiregistruoti.
Smagios nuotraukų redagavimo
funkcijos ir filtrai.
Galima pranešti apie netinkamai
besielgiančius vartotojus.

Erotinis turinys ir erotinio pobūdžio
susirašinėjimai (angl. sexting).
Kadangi Snapchat siunčiamos teksto ir
vaizdo žinutės turi savo peržiūros ir galiojimo
laiką, po kurio tiesiog išnyksta, vartotojams
sukuriama iliuzija, kad jų turinys dingsta.
Dėl to paaugliai prikuria netinkamo turinio ir
Snapchat sau leidžia daugiau, nei įprastuose
socialiniuose tinkluose, ryžtasi publikuoti
gėdingas ar vulgarias savo nuotraukas, taip
sukurdami aplinkybes patyčioms.

KĄ NAUDINGO
IR ĮDOMAUS VERTA
PAMATYTI?
- @natgeo – akimirkos iš mus supančio
pasaulio
- @LacMa – įdomiausias meno muziejus
- @Vogue – stiliaus ir mados patarimai
- @redbull – nuotykiai ir adrenalinas

DAUGIAU
INFORMACIJOS
https://www.snap.com/en-US/safety/
safety-center

PRIVATUMO
NUOSTATOS
Pradiniuose paskyros nustatymuose,
tik vartotojo pridėti draugai gali
tiesiogiai bendrauti ir matyti skelbiamą
informaciją. Svarbu periodiškai
peržiūrėti savo privatumo nuostatas, taip
pat pasirinkti, kas gali matyti skelbiamą
informaciją, kas gali siųsti žinutes,
kas gali matyti vartotojo buvimo vietą
ir pan. Tai galima padaryti pasirinkus
nustatymų (angl. Settings) skiltyje.

KONTAKTŲ ŠALINIMAS
IR BLOKAVIMAS
Tai labai svarbi funkcija, siekiant
apriboti nepageidaujamus paskyros
sekėjus. Nuėjus į savo kontaktų sąrašą ir
pasirinkus norimą kontaktą, papildomame
veiksmų sąrše galima ištrinti draugą
iš savo kontaktų sąrašo (angl. Remove
friend) arba jį užblokuoti (angl. block).

www.draugiskasinternetas.lt

