A designváltás már nem újdonság, de nem csak ez változott.
Megújult a Fórum is. Ennek keretében a régi megszűnt, de nem maradt ott megválaszolatlan
kérdés. Változás, hogy a Fórumokon belül mindenki létrehozhat Témákat. Ez azért jó, mert
adott témát megnyitva, lehet látni, hogy milyen kérdések fordultak már elő. Ha a kérdésed
kapcsolódik valamelyikhez, akkor érdemes ott körülnézni, hátha meg is találod a választ. Ha
válasz ugyan nincs, de a téma azonos, akkor abban a Témában kérdezz. Ha új, ami érdekel,
nyiss új témát. Fontos, hogy olyan címet adj neki, amivel a többiek számára is egyértelmű,
hogy miről van szó, hisz ők is ez alapján keresgélnek majd. Így ugyan biztos sok téma lesz,
de más fórumokon tapasztaltak alapján, ez jól működik, mert gyorsan megtalálható az
érdekelt dolog, és nem kell átrágnod magad olyan részeken, amik nem érdekelnek.
Mivel a kért ötletekre eddig csak egy választ kaptam, egyelőre az alábbi Fórumokat
indítottam:
Photoshop
Gimp
Oldal ügyes-bajos
CeWe Fotókönyv
Minden egyéb
Továbbra is várom a javaslatokat.
Nagy örömmel és egyben köszönettel szeretném megemlíteni, hogy a Gimp vezetését Ányi
és Rainbow vállalták, mivel én ahhoz sajnos nem értek. Ők viszont nagy tudorai a témának ,
és egyben kiváló screppelők is. Természetesen bárki más is válaszolhat a kérdésekre, hisz
ettől fórum a fórum:))
Az oldal ügyes-bajos-ba várom a hibajelzéseket, az ötleteket és javaslatokat az oldallal

kapcsolatban.
A Galériában is nyitottam egy új kategóriát az ingyenes letöltések között. Ez a Tagok saját
ingyenes készletei nevet viseli. Ha készítettél valamit, és szívesen megmutatnád itt is, töltsd
fel az előnézeti képet, és írd be a blogod linkjét. Így a sok-sok szuper készlet egy helyen is
megjelenik, könnyen nézegethető, megtalálható, akkor is, ha a blogodban már az újabb
bejegyzések vannak elől.
Szóval, nézelődj, kommentezz, fórumozz kedvedre!
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