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Screenshot

 Sursa şi copyright imagini: http://ublitere.srw.ro/



Ce apreciez la blog?

 1. Îmi place ideea cu chatul;

 2. Pur şi simplu faptul că blogul există e un lucru 

extraordinar în sine!

 3. Folosiţi multe imagini;

 4. Îmi place multipaginarea;

 5. Postaţi constant;



Exemple



Ce s-ar putea îmbunătăţi? – partea I

 1. Temă de sărbători de iarnă? Ewww!

 2. Două opţiuni de a căuta în site? De ce două?

 3. Aş pune blogroll separat;

 4. Nu văd ce rost are să te înregistrezi pe un blog; 

Dacă am de lăsat un comentariu, e mai simplu să 

scriu doar utilizator şi parolă;

 5. Nu apreciez counter-ele publice;

 6. Nu apreciez 4 counter-e publice pe un site;

 7. Nu apreciez counter-ele publice care ocupă 

mult spaţiu;

 8. Nu apreciez counter-ele publice care sunt în 

Flash;



Exemple



Ce s-ar putea îmbunătăţi? – partea a II-a

 9. Lista de posturi vizitate nu ar trebui să mai afişeze 

mesaje expirate: Afişarea Rezultatelor / Admitere 

2009 / Liste buget 31 iulie 

 10. Cum adică "Browser Web Recomadat"? Ar 

trebui să pot vedea blogul în orice browser; Şi nu e 

necesar să puneţi un banner pentru a promova 

FireFox, puneţi cel mult un link; Şi nu e necesar să 

puneţi acel banner side wide; Apropo, lipseşte o 

literă în "recomadat" :P

 11. Tema nu e tradusă complet; Ca soluţie, fie 

instalaţi WordPress în limba română (e un fel de add 

on), fie traduceţi din temă ce nu e tradus cu soluţia 

anterioară; Eu fac de obicei ambele lucruri; :)



Exemple



Ce s-ar putea îmbunătăţi? – partea a III-a

 12. Când citesc un articol, am opţiunea să îl adaug

pe:

 a. Digg (site exclusiv în limba engleză, care sunt 

şansele să ajungi pe homepage?);

 b. StumbleUpon, Delicious - sunt Ok, dar mult mai 

Ok ar fi fost ftw.ro, problogger.ro, Yahoo! Messenger, 

email; Astea sunt folosite mult mai mult;

 c. Reddit, My Web de la Yahoo! şi Google 

Bookmarks - foarte foarte puţin folosite în România;

 13. De găsit soluţii alternative la bannerul de sus:

a. Cum obţii hosting gratuit?

b. Cum obţii materiale printabile gratuit?



Exemple



Ce s-ar putea îmbunătăţi? – partea a IV-a

 14. Ar trebui ca site-ul să fie ceva de genul

http://www.ublitere.ro/, nu http://ublitere.srw.ro/

 15. ublitere e un acronim nu foarte uşor de reţinut şi 

tastat;

 16. Hi5 are o percepţie mai puţin pozitivă (să zicem 

că nu are o percepţie de reţea elitistă), dar e Ok că 

sunteţi prezenţi acolo; V-aş recomanda şi Facebook

şi LinkedIn; Iconurile sunt mult prea mari;

 17. Aveţi prea multe meniuri: meniu pe două 

rânduri în header, meniu în sidebar, meniu în footer; 

Şi toate diferite unul de celălalt, deşi unele informaţii 

se repetă; Foarte confuz totul;



Ce s-ar putea îmbunătăţi? – partea a V-a

 18. Pe pagina "Ce ieşi de aici" pot ajunge în trei 

locuri: în meniul de sus, în meniul din stânga, în 

meniul din footer; Sunt prea multe meniuri, e 

redundant; Aş promova în schimb o hartă a site-ului, 

dar să pun aceleaşi lucruri de trei ori într-o pagină e 

inutil; La fel, la chat ajung prin mai multe metode, la 

RSS mă pot abona prin mai multe linkuri; Daţi-mi un 

link, atât; Daţi-mi un link atât; Repetiţia nu e bună;

 19. Puteţi reduce numărul de comentarii recente 

afişate la 5;

 20. În general, ca să preiei o poză, chiar gratuită, de 

pe Internet, trebuie să dai link înapoi (copyright); N-

am văzut link, deşi e un site oficial;
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