Hvad betyder PLONK?
PLONK!
Den som i en nyhedsgruppe modtager ordet PLONK ved, at han nu er blevet
tilføjet 'kill-filteret' hos den læser som har afsendt ordet. Årsagen til et PLONK er
normalt den, at modtageren af PLONK - af en eller anden grund - har hidset
ordets afsender så meget op, at denne er blevet godt træt af at læse synderens
evigt irriterende eller tåbelige indlæg.
PLONK! skal forestille at være den lyd, som modtageren af ordet hører, når
han eller hun falder ned i afsenderens imaginære gulvspand (det såkaldte killfilter) og rammer bunden! Plonk! Plonk er med andre ord et onomatopoietikon,
dvs. et lydefterlignende ord som fx klask, blop, dingdong osv.
(Redigeret citat fra http://klid.dk/kde/da/docs/kdepim/knode/usenet-slang.html)
____________________

PLONK!
i Facebook - bl.a. i forbindelse med gruppediskussioner
Er man utilfreds med at læse gentagne chikanerende eller sarkastiske indlæg
eller personlige angreb fra en given person, kan man blokere vedkommende. Det
vil derefter ikke være muligt for de to parter at få kontakt med hinanden eller se
hinandens Facebook-profil, gruppe-medlemsskaber og synes godt om'er.
Vil man af høflighedshensyn eller for at drille fortælle vedkommende, at han
eller hun nu bliver blokeret og lander i ens kill-filter, kan man sende et PLONK! vel at mærke inden blokeringen udføres. Men man kan også lade være og så
bare tie den formastelige ihjel ...
En PLONK-blokering svarer til når man i sit e-mail-program blokerer for
modtagelse af spam-post m.m. fra nogle personers og firmaers mailadresser.
Men i Facebook er blokeringen altså gensidig.
/JG
____________________

Killfil
Nogle newsreadere [da.: nyhedsgrupper under Usenet] har indbygget en
funktionalitet der automatisk filtrerer bestemte indlæg væk, så brugeren af
programmet ikke ser dem. Man kan filtrere på mange ting, så hvis man f.eks.
ikke kan lide indlæg med mere end tre udråbstegn i overskriften, kan man slippe
for at se disse.
Reglerne der sorteres efter samles ofte i en fil der kaldes en killfil. Såfremt en
person bliver godt træt af en anden og smider denne i sin killfil, sender
førstnævnte person nogle gange en kort besked med indholdet *PLONK*. Plonk
skal forestille at være den lyd det giver når en person rammer bunden af et
killfilter. Lidt mere praktisk fortæller *PLONK* at man som læser ikke mener at
den anden person er værd at spilde tid på.
(Citat fra http://www.usenet.dk/?side=ordforklaring)
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