
TWITcH

 Erőszakos tartalmak, vulgáris beszéd: bár a megje-
lenített tartalommal kapcsolatosan vannak korlátozá-
sok és szabályok, a videók tartalmaz(hat)nak ilyene-
ket.

 Trollkodás, cyberbullying nem jellemző, a Twitch 
más felhasználói kultúrával rendelkezik, mint pl. Fa-
cebook, Instagram – a Twitch-trollok csak a figyelmet 
szeretnék magukra felhívni, rosszindulatúság nincs 
jelen mögöttes motivációként, továbbá moderátorok 
figyelik a streamet (közvetítést) és a cset-et is.

 Pénzköltés: lehetőség van csatornánként eltérő 
összegben és módon az előfizetésre illetve adomá-
nyozásra, amelyek extra jogosultságokkal járnak a 
platformot és a csatornákat illetően (ennek célja a 
személyes kapcsolat növelése a tartalomkészítő és a 
néző között). Ebben a helyzetben a tartalomszolgálta-
tó is kiszolgáltatott lehet, hiszen az adományozó érez-
heti úgy, hogy a fizetésért szolgáltatás jár neki, extra 
kéréseinek a teljesítése is elvárható.

  Túlhasználat, függőség kialakulása: félelem a kima-
radástól; a közvetítések időtartamának korlátozatlan-
sága miatt felborulhat a felhasználó napirendje, idő-
beosztása

KOcKÁZATOK

 A felhasználó proaktívan részt vehet a saját védel-
mében: biztonsági beállításokkal korlátozható a profil 
és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek nyilvánossá-
ga.

 Tartalomszűrés: a felnőtt tartalom moderálása, au-
tomatikus moderálás (kikapcsolható), a cset-be írt lin-
kek korlátozása (ennek reklám- spamszűrő funkciója 
van).

 Lehetőség van a nem kívánatos tartalmat megosztó 
személyek blokkolására.

 Biztonság:  
https://help.twitch.tv/s/topic/0TO1U000000Cj-
nZWAS/moderation-safety?language=en_US 

BIZTONSÁG

STReAM PLATFORM

 13 éves kortól

HÁNy ÉveS KORTÓL?

 A Twitch egy olyan platform, ahol élő közvetítéseket 
lehet sugározni (vagyis „streamelni”), illetve nézni; fő 
területe a videójáték, az e-sport, a podcast, de zene és 
talkshow is megjelenik a felületen. Böngészőben és mo-
bilalkalmazáson keresztül is elérhető.

 A platformon 46.000 angol nyelvű, és több, mint 300 
magyar nyelvű csatorna található.

 A Twitch lehetőséget ad a kommunikációra és interak-
cióra a tartalomkészítő és közönsége között (csetbox, 
reakciók, feliratkozás)

 freemium – a funkciók nagy része ingyenes, regiszt-
rációhoz kötött, de előfizetés ellenében opcionálisan el-
érhetőek extra tartalmak és funkciók is; lehetőség van a 
reklámpreferenciák beállítására, ugyanakkor a felületen 
rengeteg szponzorált tartalom is megjelenik.

 Lehetőség van az egyéni közvetítésre, egyéni csatorna 
indítására

 A platform üzemeltetője az Amazon

JeLLeMZŐK

 A hasonló érdeklődési körrel rendelkezők egymásra 
találhatnak: közös rajongás, közös téma, közös szemé-
lyiség – közösségi érzet kialakítása

 Interaktív: élő kommunikáció és kapcsolattartás a tar-
talomkészítő és a felhasználók között

 Demo: a potenciális videojáték-vásárló más néző-
pontból láthatja a játék belső működését, eldöntheti vé-
tel előtt, hogy valóban ezt szeretné-e beszerezni

 Élmény: sokaknak nem adatik meg egy erősebb gép 
vagy egy asztali PC, játékkonzol, így ők is részesei lehet-
nek más perspektíváján keresztül a játékélménynek

 Tartalomkészítők: érdekes, megkapó karakterek, akik-
kel azonosulni is lehet és akikért lehet rajongani.

LeHeTŐSÉGeK
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