Gagnlegt – að geta
Deilt lífinu með vinum og kunningjum
Fylgst með fólki
Eytt tíma
Horft á hluti
Póstað myndum
Skoðað gamlar myndir sem búið var að gleyma
Talað við aðra
Fljót samskipti
Hringt í fólk
Horft á myndbönd
Fengið hugmyndir frá öðrum
Deilt fréttum
Fengið fréttir af öðru fólki
Fundið fólk
Fundið upplýsingar
Tekið skjáskot
Þú ræður hverja þú talar við
Tala við fólk sem er langt í burtu
Hlusta á tónlist
Gera videó
Búa til hópa með fólki
Bjóða fólki á viðburði
Live videos
Skipulagt viðburði og annað
Skoðað tilboð á fötum og öðrum vörum
Fengið aðstoð
Komið skilaboðum um allan heim á nokkrum
sekúndum á ódýran hátt
Tjáð skoðanir sínar
Rifja upp minningar
Hægt að finna nánast allt sem langar að finna
Fylgjast með fræga fólkinu
Hægt að læra hvað sem er
Auglýst

Hvað ber að varast
Að fólk steli myndum
Perra
Hakkara
Stalkera
Að deila ekki of miklu
Að senda nektarmyndir
Það er hægt að fylgjast með þér
Neteinelti er auðvelt
Að allir geta séð myndirnar þínar
Hver sem er getur reynt að tala við þig
Það sem þú setur á netið verður alltaf þar
Samfélagsmiðlar eru ávanabindandi
Leiðinleg skilaboð
Aðrir deila stundum einhverju sem þér finnst
vera þitt einkamál
Að samþykkja fólk sem þú þekkir ekki
Nafnlausar spurningar
Fólk sem þykist vera einhver annar
Haturs ummæli
Óþægilegar myndir
Þrýsting
Ókunnuga
Fólk sem þykist vera börn
Að gefa of miklar persónuupplýsingar
Getur verið auðvelt fyrir alla að finna þig
Skjáskot
Vírusar
Peningaþvætti og betl
Þú veist aldrei við hvern þú ert að tala
Ekki hitta neina sem þú veist ekki hverjir eru
Að deila óviðeigandi hlutum
Allt getur komist í dreifingu
Að láta reiði sína bitna á öðrum
Fljótfærni, mikilvægt að hugsa sig um áður en
maður deilir
Þau áhrif sem hægt er að hafa á ungt fólk með
útlitsdýrkun
Ekki trúa öllu sem þú sérð og heyrir
Það er hægt að fylgjast með öllu sem þú gerir
Dreifingu mynda sem maður vill ekki láta dreifa
Að senda eða fá nektarmyndir
Rifrildi
Að senda öðrum ljót skilaboð
Að láta myndir blekkja sig
Ekki er hægt að taka til baka það sem maður
hefur sent

