KAS YRA „ROBLOX“?
„Roblox“ yra internetinė platforma, skirta žaisti ir kurti žaidimus.
Didžioji dauguma „Roblox“ platformoje paskelbtų žaidimų yra sukurti
pačių vartotojų, todėl žaidimai yra patys įvairiausi ir skirtingų tipų –
nuo picų išvežiojimo, karalystės užkariavimo ar dalyvavimo madų šou.
Žaidimų įvairovė sąlygoja platformos populiarumą tarp vaikų.
„Roblox“ žaidimus galima žaisti kompiuteriuose, išmaniuosiuose
įrenginiuose bei dalyje žaidimų konsolių. Platformos naudojimas ir
didžioji dauguma žaidimų yra nemokami (kai kurie mokami žaidimai
atitinkamai pažymėti).

„ROBLOX“ ŽAIDĖJAI
„Roblox“ tikslinė auditorija – 8-18 metų vaikai ir jaunimas. Norėdami
žaisti, vartotojai turi susikurti paskyrą, tačiau ji gali būti sukurta
naudojant slapyvardžius ir taip žaidėjai išlieka anonimiški. Kuriant
paskyrą nėra jokio amžiaus apribojimo, tačiau naudojantis platforma iš
„Android“ ar „iOS“ įrenginių rekomenduojama tėvų kontrolė jaunesniems
nei 13 metų vartotojams.
Platformoje galima ne tik žaisti, ji suteikia galimybę užmegzti
kontaktus tarp žaidėjų ir bendrauti tarpusavyje – tiek susirašinėti
žinutėmis, tiek bendradarbiauti vartotojų grupei žaidžiant ar kuriant
naujus žaidimus.

GRĖSMĖS

SAUGUMO PATARIMAI

vaiko amžiui netinkamas turinys –
kadangi „Roblox“ žaidimus kuria patys
vartotojai, kai kurie žaidimai gali būti
netinkami jaunesnio amžiaus vaikams
dėl smurtinių ar kitų žalingų scenų;

įdiegiant platformą vaiko įrenginyje
pasinaudoti tėvų konktrolės
funkcija, kuri sumažina tikimybę
vaikui pasiekti netinkamus jo
amžiui žaidimus;

bendravimas su nepažįstamaisiais –
žaidėjams nėra amžiaus apribojimų ir
jie yra anonimiški;

sukuriant žaidėjo profilį nurodyti
tinkrą amžių – platforma ir pati
taiko tam tikrus turinio apribojimus
jaunesniems nei 13 metų
vartotojams;

netinkamo turinio žinutės,
priekabiavimas ir patyčios – dėl
anonimiškumo platforma pritraukia ir
blogų ketinimų turinčius vartotojus;
pirkimas platformoje – didžioji
dauguma žaidimų yra nemokami,
tačiau žaidėjai gali susigundyti žaisti
mokamus žaidimus ar nusipirkti tam
tikrus žaidimų aksesuarus;

atsargiai bendrauti su kitais
žaidėjais – neatskleisti savo
asmeninės informacijos,
nustoti bendrauti prasidėjus
įžaidinėjimams ar patyčioms.

laiko nuovokos praradimas – dėl
žaidimų įvairovės, platformoje galima
nepastebimai praleisti daug laiko.

Daugiau informacijos ir patarimų: Parents, Safety, and Moderation – Roblox Support
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