KAS TAI?
„YouTube“ yra „Google“
bendrovės socialinis tinklas
vaizdo įrašų įkėlimui, dalijimuisi
ir transliavimui. Šiame
socialiniame tinkle apsilanko
daugiau nei 1,5 milijardo
vartotojų per mėnesį, o per
vieną minutę įkeliama maždaug
300 valandų vaizdo įrašų. Jis
pasiekiamas 76 kalbomis, tarp jų
ir lietuvių kalba.

PRIVALUMAI
Nemokama ir lengvai pasiekiama
Kasdien įkeliama daug naujo turinio
Daug edukacinio turinio
Vartotojas turi daug kontrolės – ką ir
kada žiūrėti, ką praleisti ar kokią dalį
prasukti

KAS NAUDOJASI
„YOUTUBE“?
„YouTube“ vartotojai plačiai išsidėstę
visose amžiaus grupėse. Nepaisant to,
tiksliai nustatyti vaikų grupės procentą
nėra įmanoma, nes dažnai jaunesni vaikai
žiūri įrašus neprisijungę arba prisijungę
savo tėvų paskyromis.

„YOUTUBE“
POPULIARUMAS
„YouTube“ suteikia galimybę
vartotojams įkelti, peržiūrėti, įvertinti,
dalintis, komentuoti vaizdo įrašus,
pridėti prie mėgstamų ir sekti kitus
vartotojus. Apklausos duomenimis
(“The Values of YouTube” Study,
Oct. 2017) dažniausiai „YouTube“
yra naudojamas kaip patarimų
šaltinis įvairiose situacijose – ką
nors taisant namuose, automobilyje,
telefone ir kitur. Taip pat, „YouTube“
yra naudojamas tiesiog pramogai,
mokymuisi, problemų sprendimui
ir smalsumui patenkinti – iš tokios
gausos vaizdo įrašų galima rasti
beveik viską. Dalis vartotojų naudoja
tiesioginės transliacijos funkciją, kuri
leidžia transliuoti iš bet kurios vietos
naudojant tik telefoną ir internetą.

PATARIMAS
Kiekviename savo namuose
esančiame įrenginyje galima pasirinkti,
kad „YouTube“ nerodytų netinkamo
turinio. Netinkamas turinys gali būti
pažymėtas „YouTube“ arba „YouTube“
vartotojų. Norint tai padaryti, reikia
nueiti į Nustatymuose esančią parinktį
„Bendra“ ir įjungti „Ribotą režimą“.
Tą galima padaryti tiek prisijungus
prie „YouTube“ savo paskyra, tiek
neprisijungus pvz. bendro naudojimo ar
darbiniuose įrenginiuose.

PRIVATUMO
NUSTATYMAI
https://www.youtube.com/account_privacy

GRĖSMĖS
Mažai taisyklių turinio kokybei
Galima labai greitai prarasti laiko nuovoką
Netikrų naujienų, nepatikrintų faktų ir
propagandos įrašai
Sunkiai valdomos autorinės teisės
Paaugliai gali kelti netinkamą turinį be
apribojimų

KAIP PRANEŠTI APIE
NETINKAMĄ TURINĮ?
„YouTube“ leidžia visiems vartotojams
pranešti apie netinkamą turinį, jeigu vaizdo
įraše yra:
• Seksualinio turinio
• Smurtinio turinio
• Kupino neapykantos arba užgaulus turinio
• Žalingų ir pavojingų veiksmų
• Prievartos prieš vaikus
• Skatinamas terorizmas
• Šlamšto arba klaidinančio turinio
• Pažeidžiamos vartotojo teisės
Pastebėjus netinkamą vaizdo įrašą, ekrano
apačioje dešinėje reikia 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.

www.draugiskasinternetas.lt

