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A  vegades,  els  seus  membres  no 
només  el  fan  servir  per 
comentar-se fotos entre amics sinó 
que també ho utilitzen per insultar 
a gent des d'anònims. S'han arribat 
a  formar  baralles  per  culpa 
d' insults per fotolog. Cadascú pot 
agregar els seus amics favorits, per 
tal  de  que  no  passin  aquestes 
coses.

Què és ser gold càmera?

També  existeix  una  cosa 
anomenada  gold  càmera que 
consisteix en una forma de decorar 
el  teu  fotolog  millor  i  fer-te 
promoció. Té petits elements que 
fan que la gent pagui per aquestes 
coses.  Si  vols  ser  gold  càmera 
durant  dues  setmanes  has 
d'enviare  un doble  missatge  a  un 
número que et donen i t'arriba un 
codi  que  has   de  posar  per 
certificar  que  has  enviat  el 
missatge. Quan et fas gold camera 
tens  la  possibilitat  de  decorar 
millor  el  fotolog,  per exemple et 
deixen posar un títol personalitzat

Imatge principal del fotolog.

i  altres elements que fan que als 
membres  els  agafi  l'afició  i  així 
pagaran  i  es  convertiran  en 
consumidors  d'aquest  servei.   A 
part del fotolog  també existeixen 
altres  pàgines  web  d'aquest  estil 
com ara són:

www.metroflog.com

www.facebook.com

www.jotelog.com

 www.flogup.com 

El fotolog és el que els joves més 
utilitzen.  El  facebook  l'  utilitza 
gent de més edat i podríem pensar 
que són més conscients però no és 
així, perquè la possibilitat  que els 
anònims  et  robin  les  teves  dades 
personals  són  les  mateixes. 
Registrar-te a l' ordinador no és del 
tot segur.

             Parlem sobre el fotolog.Què   és    el 
fotolog ?
Un fotolog és una mena de 
diari en fotografies. En ell 
hi pots compartir tot tipus 
de  fotos,  des  d'  imatges 
tretes  del  google,  fins  a 
imatges  que  has  fet  tu 
amb  el  mòbil  o  una 
cámera.  Funciona  de  la 
següent manera: 

1. Inicies sessió des de la 
pàgina principal.

2.  Prems  carregar   una 
fotografia  i  s'obre  una 
pàgina on cal posar-hi una 
fotografia.

3. Escrius un títol, un text 
i  quan acabes et demana 
que per precaució, tornis 
a  posar  la  teva 
contrasenya. 

4.  Esculls  la  gent  que et 
vulgui  comentar  la  foto, 
pots  posar  que només  te 
la  comentin  els  teus 
amics,  pots  posar  que te 
la  comenti  qui  vulgui,  o 
pots  posar  que no  te  la 
comenti ningú. 

5.  A  sota  de  cada 
fotografia  hi  ha  un  link 
que posa: enviar foto per 
e-mail. 

Precaució:

Amb tota la manipulació 
de “hackers”  que hi ha 
a  la  xarxa   és  fàcil 
treure'n  informació 
privada.
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