KAS TAI?
„TikTok“ yra trumpų
vaizdo įrašų kūrimo, dalijimosi ir
stebėjimo socialinis tinklas.

PRIVALUMAI
Lengva naudoti ir kurti

KAS NAUDOJASI
„TIKTOK“?
„Tik Tok“ šiuo metu yra vienas
populiariausių socialinių tinklų, kuriuo
naudojasi vaikai ir jaunimas. Jie kuria
ir skelbia savo sukurtus vaizdo klipus,
dažnai turinį kuria pagal kitų vartotojų
skelbiamus iššūkius. Didžiajai daliai
vartotojų tai yra būdas pramogauti,
o kitiems – išgarsėti. Dažnai savo
sukurtuose klipuose paaugliai tiesiog
mėgdžioja atlikėjų dainavimą tartum
naudodami fonogramą.

Kūrimo procesas labai smagus
Didelė auditorija

„TIKTOK“
POPULIARUMAS
„TikTok“ sukurta patogiai, lengvai ir greitai
sukurti savo vaizdo klipą. Vartotojui
tereikia suteikti prieigą prie savo telefono
kameros ir mikrofono, pasirinkti dainą iš
katalogo ir įrašyti savo vaizdą. Sukurtą
klipą galima įvairiausiai redaguoti –
karpyti, uždėti filtrus ir vaizdo efektus.
Vaikams ir jaunimui tai puiki platforma
leisti laiką ne tik kuriant, bet ir stebint
daugiausiai šmaikštaus pobūdžio kitų
vartotojų sukurtus klipus. Populiariausių
įrašų skiltyje galima praleisti ne vieną
valandą.

GRĖSMĖS
Dažnai populiarios dainos ir
vaizdo klipai pilni abejotino turinio,
todėl „TikTok“ sukurtuose vaizdo įrašuose
netrūksta angliškų keiksmažodžių ir
erotinio pobūdžio įrašų. Norėdami
pritraukti daugiau sekėjų ir gerbėjų,
paaugliai tiesiogiai kopijuoja muzikos
žvaigždes. O taip padaryti lengviausia,
kai vartotojo paskyra yra atvira ir visi
socialinio tinklo naudotojai gali matyti
įkeltą turinį.

KAIP IŠTRINTI IR
UŽBLOKUOTI JUS
SEKANTĮ VARTOTOJĄ?
- Nueiti į savo paskyrą
- Paspausti ant gerbėjų (angl. „Fans“)
- Surasti reikiamą vartotoją ir pasirinkti
ištrynimo mygtuką

DAUGIAU
INFORMACIJOS
IR PATARIMŲ TĖVAMS

KAIP PRANEŠTI APIE
NETINKAMĄ TURINĮ?
Pastebėjus netinkamą vaizdo įrašą arba
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.
Netinkamu turiniu „TikTok“ laiko:
- Brukalą, netinkamas reklamas
- Savęs žalojimą ar susižalojimą
- Priekabiavimą ir patyčias, grasinimus
- Nuogumą ar pornografiją, įskaitant vaikų
apsinuoginimą
- Smurtą ir kitas nusikalstamas veikas
Taip pat, reikėtų pranešti, jei vartotojas:
- Dalinasi netinkamu turiniu
- Tiesiogiai priekabiauja ar persekioja
- Naudoja netinkamą profilio nuotrauką
pagal aukščiau išvardintus netinkamo
turinio požymius
- Naudoja netinkamą vartotojo vardą pagal
aukščiau išvardintus netinkamo turinio
požymius
- Vartotojo aprašyme yra netinkamo turinio
požymių
- Apsimeta kuo nors kitu

https://support.tiktok.com/en/

www.draugiskasinternetas.lt

