
www.pokemonpl.net - Wersja do druku

+- Pokemon Valhalla Forum (http://forum.poke.pl)
+-- Dział: Inne (/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Dział: Fora i strony (/forumdisplay.php?fid=23)

+--- Wątek: www.pokemonpl.net (/showthread.php?tid=39)

www.pokemonpl.net - Berbel - 28.07.2010 10:11

Tu beda sie toczyc dyskusje na temat najwiekszego polskiego forum o pokemonach - POPL!

Kilka dni temu zaproszono nasze forum do unii forum pokemonowych zrzeszajacych fanow 

pokemon z calej europy(moze i swiata

)

Poczytac o tym mozna tu:
Click

adres naszego forum:

PokemonPolska

RE: www.pokemonpl.net - Hitsu. - 28.07.2010 10:14

To my!

RE: www.pokemonpl.net - p4key - 28.07.2010 10:16

Nie pamiętam danych do swojego konta i emailu jaki podałem, ale jestem za tym, abyście 

przystąpili do tej Unii, ponieważ jest to dobra promocja dla naszego kraju, a także nadzieja, 
że NINTENDO się nami zainteresuje.

A co do forum, to nieraz wchodzę tylko na IRC'a, bo wbrew spekulacją z niektórymi można 

pogadać ; )).

(28.07.2010 10:16)p4key napisał(a): nadzieja, że NINTENDO się nami zainteresuje.

RE: www.pokemonpl.net - PokeMan - 28.07.2010 10:43

Super pomysł, aby pozamykali polskie fora i strony, genialne p4.

Cytat:Super pomysł, aby pozamykali polskie fora i strony, genialne p4.

RE: www.pokemonpl.net - D'e - 28.07.2010 11:26

Super pomysl, ze jak zwykle nie masz o niczym pojecia i sie wypowiadasz...

Rev, Pokeman, Popl i inne
30 lipca 2010
17:03

   PPS Strona 1    

http://forum.poke.pl/showthread.php?tid=39
http://forum.poke.pl/
http://www.pokemonpl.net/
http://www.pokemonpl.net/
http://forum.poke.pl/member.php?action=profile&uid=9
http://pokemonpl.net/zaproszenie-do-united-european-pokemon-communities-t35731.0.html
http://www.pokemonpl.net/
http://www.pokemonpl.net/
http://forum.poke.pl/member.php?action=profile&uid=14
http://www.pokemonpl.net/
http://forum.poke.pl/member.php?action=profile&uid=7
http://www.pokemonpl.net/
http://forum.poke.pl/member.php?action=profile&uid=21
http://www.pokemonpl.net/
http://forum.poke.pl/member.php?action=profile&uid=45
http://www.pokemonpl.net/
http://forum.poke.pl/member.php?action=profile&uid=29


Cytat:NINTENDO się nami zainteresuje.

RE: www.pokemonpl.net - Kiwencjusz - 28.07.2010 11:35

Liczę i chyba wszyscy użytkownicy pokemonpl.net na to liczą

To naprawdę możliwe.

RE: www.pokemonpl.net - Vinc - 28.07.2010 11:44

Wy się cieszcie z oficjalnej karty Pikachu wydanej w Japonii po polsku. To i tak dużo. Poza 

tym w Polsce nie ma aż tak dużego zbycia gier Nintendo, toteż otwieranie polskiej filii nie za 
bardzo by im się opłacało.

(28.07.2010 10:11)Berbel napisał(a): Tu beda sie toczyc dyskusje na temat 

najwiekszego polskiego forum o pokemonach - POPL!

RE: www.pokemonpl.net - AtoMan - 28.07.2010 12:40

[[potrzebne źródło]]

(28.07.2010 10:11)Berbel napisał(a): Tu beda sie toczyc dyskusje na temat 

najwiekszego polskiego forum o pokemonach - POPL!

(28.07.2010 12:40)AtoMan napisał(a):

[[potrzebne źródło]]

RE: www.pokemonpl.net - Hitsu. - 28.07.2010 13:34

potrzebny ktos oprocz ciebie ktory sie tak przyczepi

RE: www.pokemonpl.net - AtoMan - 28.07.2010 13:42

Niepotrzebny. Jak się rzuca takimi sloganami, to wypadałoby je poprzeć jakimś dowodem, bo 

może i jestem krótkowidzem, ale na moje oko pokecollect ma większą "aktywność 
pokemonową" niż PoPL ;-)

(28.07.2010 13:42)AtoMan napisał(a): Niepotrzebny. Jak się rzuca takimi sloganami, 

to wypadałoby je poprzeć jakimś dowodem, bo może i jestem krótkowidzem, ale na 
moje oko pokecollect ma większą "aktywność pokemonową" niż PoPL ;-)

RE: www.pokemonpl.net - Hitsu. - 28.07.2010 13:44

A czy on mowil o "aktyrwnosci pokemonowej"? Nie.

RE: www.pokemonpl.net - AtoMan - 28.07.2010 14:00

Jak nie, jak tak?

Ech.

RE: www.pokemonpl.net - Berbel - 28.07.2010 16:15

PoPL:

Nasi użytkownicy napisali 315888 postów

Mamy 16847 zarejestrowanych użytkowników

Xipog:

Mamy 4325 zarejestrowanych użytkowników
Nasi użytkownicy napisali 130107 postów
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Nasi użytkownicy napisali 130107 postów

PokeCollect:

Mamy 3975 zarejestrowanych użytkowników
Nasi użytkownicy napisali 44502 postów

:-)

RE: www.pokemonpl.net - Legends - Wczoraj 8:07

PoPL: Od niepamiętnych czasów, ~6, ~7 lat. Ok. 45000 postów rocznie, 2406 userów rocznie.

Revival: Jakieś 4-5 lat. 28000 postów rocznie, 1000 userów rocznie : ].
PokeCollect: w listopadzie stukną dwa latka. 26000 postów rocznie, 2300 userów rocznie

.

Teraz policzmy bez liczenia archiw. Na razie tylko dogrywka o drugie miejsce.

Revival: 17000 postów rocznie.

Pokecollect: 20000 postów rocznie.

Werdykt: PC lepiej społecznie :]. W klasycznym "trybie" Rev nieznacznie lepiej w postach. 

Biorąc pod uwagę posty "aktywne", PC wygrywa

.

A PoPL owni resztę masakrycznie _^_.

(28.07.2010 13:42)AtoMan napisał(a): ale na moje oko pokecollect ma większą 

"aktywność pokemonową" niż PoPL ;-)

RE: www.pokemonpl.net - PokeMan - Wczoraj 8:29

(Wczoraj 8:07)Legends napisał(a): PoPL: Od niepamiętnych czasów, ~6, ~7 lat. Ok. 

45000 postów rocznie, 2406 userów rocznie.
Revivalopodobne coś: Jakieś 4-5 lat. 26000 postów rocznie, 1000 userów rocznie.
PokeCollect: w listopadzie stukną dwa latka. 28000 postów rocznie, 2500 userów 

rocznie.

I wychodzi rzecz nieprawdopodobna - PC rozwija się zarówno społecznie jak i pisemnie 

bardziej niż rev. :-)
Popl wygrywa. Jakby nie było. Możliwe że lata źle policzyłem poplowi, nie pamiętam z 

kiedy macie dane.

Kompromisując - równorzędną.

Prostuję

- PoPL - aktualna baza od 31 grudnia 2007, wcześniej od bodaj 2004 

r. http://wiki.pokemonpl.net/PPS:Forum_Pokemon_Valhalla
Revival - aktualna baza od lutego 2006 r., wcześniej od 2005 

r. http://wiki.pokemonpl.net/PPS:XIPOG
PC - aktualna baza od listopada 2008 r., wcześniej od lutego 

2007 http://wiki.pokemonpl.net/PPS:PokeCollect
oczywiście artykuły te są nieaktualne i przedstawiają wydarzenia DO 2008 r. potem, to już 

tylko w moich archiwach które kiedyś skataloguję i upublicznię.

RE: www.pokemonpl.net - Berbel - Wczoraj 8:41

Z tym stwierdzeniem ze PoPL ma równorzedną aktywnosc z PC bym sie nie zgodził. Z tego co 

ogarniam PokeCollect przyciaga ludzi swoim Downloadem ktory ma najwiekszy z calej sceny 
pokemon. Forum jest szczelnie zamkniete - nie zobaczysz nic poki sie nie zarejestrujesz. 

Dziala na zasadzie warezów - ludzie sie tam tylko rejestruja po to by cos sciagnac, rzadko kto 

zostaje na dluzej. Dlatego uzytkowników moze i rejestruje sie w przyblizeniu tyle samo co na 

PoPLu, lecz to sa konta widmo, jak widac - postów ma wiecej nawet xipog :-).
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(Wczoraj 8:41)Berbel napisał(a): Z tym stwierdzeniem ze PoPL ma równorzedną 

aktywnosc z PC bym sie nie zgodził. Z tego co ogarniam PokeCollect przyciaga ludzi 
swoim Downloadem ktory ma najwiekszy z calej sceny pokemon. Forum jest szczelnie 

zamkniete - nie zobaczysz nic poki sie nie zarejestrujesz. Dziala na zasadzie warezów -

ludzie sie tam tylko rejestruja po to by cos sciagnac, rzadko kto zostaje na dluzej. 

Dlatego uzytkowników moze i rejestruje sie w przyblizeniu tyle samo co na PoPLu, lecz 

to sa konta widmo, jak widac - postów ma wiecej nawet xipog :-).

RE: www.pokemonpl.net - PokeMan - Wczoraj 8:48

Chyba nie wchodzisz na PC. I tak tam już nikt nie wrzuca nic nowego, bo przez dłuższy czas 

było tak, że były zabronione rozmowy o plikach i uploader nie miał po co wrzucać, bo i tak nie 
zobaczyłby ewentualnych sugestii, pochwał. Forum nie jest zamknięte. Jest pełno działów, 

typu Anime, Manga itp. gdzie jest duża aktywność. Twoje wrażenie jest oparte na danych 

archiwalnych chyba z końca 2008 r. Zobacz sobie że toczą się tam też dyskusje o grach, 

dubbingu, pokestronach < w tym jesteśmy prekursorami, bo wcześniej niż Rev i te forum, 

rozsławiłem dział o PPS na PC, który nie jest działem do reklam, ale dywagacji np. nad 
rządzeniem Vulpa. Gdy jesteś niezalogowany, widzisz na PC to samo co zalogowany. Fakt, że 

nadal PC "tytułuje" się downloadem, ale jak już wspomniałem to jest niepotrzebne, bo i tak 

odc. wszystkie są online na np. blogu Mleki ( lepsze to, niż kreskoweczki.peel kt óre ni umieją 

kategoryzować odcinków ), sam Download jest nieaktualny tam, a życie forum toczy się 

wokół PBFu, PPSu, działu Anime i o V generacji. Co do postów...zobacz taki koszmarek 
jak http://www.pokogame.fora.pl/ gdzie mają 110 tys. postów - w większości dennych - i 

adminkę, co kasuje nieaktywne konta userów tam, a gdyby nie to, mieli by 5tys. users.

RE: www.pokemonpl.net - 4xI - Wczoraj 14:46

serio, niech ktoś uruchomi dawanie poczków czy innych bzdetów... berbel, legends i poke 

powinni dostać w cholerę uznania za te statystyki i badania <3

(SORRY ZA OT)

RE: www.pokemonpl.net - poxer - Wczoraj 15:26

Czyli fachowo mówiąc Beer Mode. Ja mówię innym, żeby się wzięli, ale ci nico.

Co do PoPla, może to największe spamowisko, ale żyć się tam da. Tylko szkoda, że więcej 

postów od Collecta.

RE: www.pokemonpl.net - AtoMan - Wczoraj 16:47

No ale skoro największe spamowisko to ciężko uznać liczbę postów za jakiś wyznacznik 

jakości ;-)

Cytat:w tym jesteśmy prekursorami, bo wcześniej niż Rev i te forum, rozsławiłem 

dział o PPS na PC

RE: www.pokemonpl.net - D'e - Wczoraj 22:14

Jakbys sie urodzil kilka lat wczesniej to bys wiedzial, ze juz XIPOG2 dzialal pod haslem 

'laczymy polska scene pokemon' i dzialy poswiecone innym stronom mial bardziej 
rozbudowane niz te twoje na PC. Bylo tam tez oficjalne forum Rulza. Takze uwazalbym ze 

stwierdzeniem 'prekursorami' a tym bardziej 'rozslawilem' ...

(Wczoraj 14:46)4xI napisał(a): legends i poke powinni dostać w cholerę uznania za te 

statystyki i badania <3

(SORRY ZA OT)

RE: www.pokemonpl.net - PokeMan - Dzisiaj 7:52

Ak, wolałbym wydłużenie doby do 48 h, abym wreszcie zdążył skończyć stronę o całym PPS, 
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Ak, wolałbym wydłużenie doby do 48 h, abym wreszcie zdążył skończyć stronę o całym PPS, 

która i tak z powodu braku czasu, będzie na początku przypominać stronę Doktora, choć 
danych dam więcej niż on

Cytat:w tym jesteśmy prekursorami, bo wcześniej niż Rev i te forum, 

rozsławiłem dział o PPS na PC

(Wczoraj 22:14)D'e napisał(a):

Jakbys sie urodzil kilka lat wczesniej to bys wiedzial, ze juz XIPOG2 dzialal pod haslem 

'laczymy polska scene pokemon' i dzialy poswiecone innym stronom mial bardziej 
rozbudowane niz te twoje na PC. Bylo tam tez oficjalne forum Rulza. Takze uwazalbym 

ze stwierdzeniem 'prekursorami' a tym bardziej 'rozslawilem' ...

Tak, wiem to. Tylko teraz już tak ni ma, a Vulp leje na Reva, bo nie chce mu się zdjąć 

nieaktualnych ogłoszeń ( lackey i radyjko ) i w ogóle.
Ba, nawet te działy nadal tam są, tylko że głęboko zakopane, zresztą i tak nie były one do 

końca wypałem, bo np. w dziale Anime na podforum Rulza było pusto < przynajmniej z tego 
co widziałem na WA. Poza tym, teraz to już nikt chyba tam nie będzie chciał forum swojego 

projektu [ całe forum może w każdej chwili zniknąć przez humory admina, 

nieodpowiedzialność, bałagan zamiast jego sprzątnięcia robi się nowe ( zazwyczaj 

niepokemonowe ) projekciki z czego jak dotąd tylko jeden wypalił - ROA ].

Cytat:[ całe forum może w każdej chwili zniknąć przez humory admina, 

nieodpowiedzialność, bałagan zamiast jego sprzątnięcia robi się nowe ( zazwyczaj 
niepokemonowe ) projekciki z czego jak dotąd tylko jeden wypalił - ROA ]

RE: www.pokemonpl.net - D'e - Dzisiaj 12:51

A co, boli cie az tak, ze nie potrafisz zadnego takiego projekciku zrobic, a jak juz robisz to nie 

wypala? I dlatego pewnie musisz sie chwalic swoimi pseudo-osiagnieciami w sygnaturze,,,

Cytat:nie potrafisz zadnego takiego projekciku zrobic, a jak juz robisz to nie wypala?

RE: www.pokemonpl.net - PokeMan - Dzisiaj 13:24

Pomyślmy...
Konkurs Pokeball ? Miały być kolejne edycje ( info z ROA ) i nima.

Czat ?
Też ni wypalił...Zapomnieliście, że coś takiego jest od początku w skrypcie forum, i przez 

wiele mies. był czat z jakiego zewn. skryptu na którym każdy mógł się podszyć pod każdego -
ot, wada IRCa/czatów. Upadł, bo mieliście problem z serwerem którego zasoby marnowaliście 

na coś, co było jak RAM - ulotne. Przez co pożytku z tego, ni było żadnego. Ot, p_s jak ni było 

Vulpa to mi dawał tam moda

abym przez godzinkę miał radochę.

FIŚ ?
Blog na którym pojechano głównie po mnie, PokeRangu i moich sprzymierzeńcach. Znikł po 

którejś tam z kolei awarii Reva.
I masa innych chwilowych projektów które były niepotrzebne. Też robiłem dużo podobnych, a 

do dzisiaj jeden z nich mi procentuje - konto na YT gdzie codziennie jestem zawalany 
zaproszeniami itp. i nie nadążam z akceptowaniem tego

Cytat:dlatego pewnie musisz sie chwalic swoimi pseudo-osiagnieciami w sygnaturze,,,
Zawsze takie coś umieszczam, wszędzie. Poza tym, nowe forum Vall, to nowi użytkownicy 

którzy kompletnie nic nie wiedzą ( i niektórzy nie chcą wiedzieć), więc póki co, coś takiego 
będę miał. Ot, jako nieliczna osoba, zebrałem mały kawałek dorobku do kupy, aby było jasne 

co i jak.

Cytat:każdy mógł się podszyć pod każdego - ot, wada IRCa

RE: www.pokemonpl.net - AtoMan - Dzisiaj 13:46

O nickservie waćpan nie słyszał?
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(Dzisiaj 13:46)AtoMan napisał(a): O nickservie waćpan nie słyszał?

RE: www.pokemonpl.net - PokeMan - Dzisiaj 13:49

Mało kto oprócz PoPLowców zna komendy IRCa

a, że klientelą tego czata były ludzie z strony ( był też na Vall ) i ludzia z Reva, no to...

Cytat:Mało kto oprócz PoPLowców zna komendy IRCa

RE: www.pokemonpl.net - D'e - Dzisiaj 16:02

Cytat:Zawsze takie coś umieszczam, wszędzie

sugerujesz tez, ze malo kto umie cos wpisac w google, albo sie spytac?

Cytat:zebrałem mały kawałek dorobku do kupy, aby było jasne co i jak.

No bo wszedzie sie trzeba pochwalic

Słucham reszty...

Wklejono z <http://forum.poke.pl/printthread.php?tid=39> 
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