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Propòsit

RedditWho és una pàgina web 

que incorpora una selecció de 

subreddits de la pàgina Reddit. 

D’aquests subreddits, es 

seleccionen les publicacions 

amb un mínim de 500 vots 

positius. 

Els usuaris visitants de 

RedditWho tenen a la seva 

disposició, contingut altament 

curat i organitzat per matèries.



Usuaris

La web ha estat 

dissenyada de 

manera que diferents 

usuaris, amb 

diferents tipus de 

necessitats, puguin 

fer-ne ús i treuren un 

profit.

Usuari

casual

Creador de

contingut

Usuari de

Reddit



Disseny Adaptatiu
La web ha estat dissenyada pensant en els diferents dispositius en que serà visualitzada. 

Així a banda de la versió d’escriptori, la web s’adaptarà a d’altres dispositius amb una 

mida de pantalla més petita.

Tauletes Mòbils



Plana d’inici

Al visitar la pàgina http://www.redditwho.com, es carregarà la taula de subreddits

seleccionats segons el nombre de subscriptors. Les columnes que s’hi poden veure són 

les següents:

• Subreddit (El nom del fòrum).

• Description (La descripció proporcionada pel creador del fòrum).

• Created (Data de creació del fòrum).

• Subscriptors (Nombre total de subscriptors).

• Publicacions (Nombre total de publicacions).

• SFW (En termes generals, NSFW indica que el contingut no és per menors).

http://www.redditwho.com/


Plana específica de cada subreddit 1

En fer clic a un dels noms dels subreddits de la plana principal, es carregarà una nova 

plana, on es podran consultar totes les publicacions amb més de 500 vots, corresponents 

únicament a aquest subreddit. La taula carregada té un total de 6 columnes:

• Title (El títol de la publicació).

• Author (Qui és l’autor).

• Score (Vots que ha rebut la publicació).

• Comments (Nombre de comentaris a la publicació).

• Domain (Domini on s’emmagatzema el contingut).

• Created (Data de creació).



Plana específica de cada subreddit 2

Dalt de tot veiem el nom del subreddit, 

que és clicable i apunta a la pàgina 

específica de Reddit on es pot trobar.

Just a sota hi ha el nombre de 

publicacions amb més de 500 vots.

Els títols també són clicables i apunten a la publicació a Reddit.

Els noms dels autors apunten al perfil de l’usuari a Reddit.

Finalment, les adreces de la columna Domain, apunten al domini extern on 

s’emmagatzema el contingut, si es que el hi ha.



Navegació comuna

A la part superior de cada plana està disponible la barra de navegació, que permet 

desplaçar-se entre els resultats de les taules.

El logotip de l’alien i el text de la capçalera són clicables i apunten a la plana inicial.



redditwho.com


