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Czy Wikipedia zmieni świat?

Co to wCo to włłaaśściwie jest zakrciwie jest zakręęt historii? Kiedy na t historii? Kiedy na 
skrzyskrzyżżowaniach stojowaniach stojąą pojazdy opancerzone i dymipojazdy opancerzone i dymiąą
ogniska, w ktogniska, w któórych dopalajrych dopalająą sisięę stare prawdy stare prawdy –– to to 
jujużż nie jest zakrnie jest zakręęt historii, to jut historii, to jużż zaczzaczęłęła sia sięę nowa nowa 
historia. A zakrhistoria. A zakręęt to jest pochodna czasut to jest pochodna czasu. . 

ArkadijArkadij i Borys Strugaccy: i Borys Strugaccy: 

Niedoskonali, czyli czterdzieNiedoskonali, czyli czterdzieśści lat pci lat póóźźniejniej



Wikipedia – Projekt zgromadzenia sumy 
ludzkiej wiedzy – powtórka z historii

To, To, żże e WikiWikipediapedia zmienia zmienia śświat nie jest juwiat nie jest jużż żżadnym odkryciem adnym odkryciem –– pytanie pytanie 
powinno brzmiepowinno brzmiećć: W jaki spos: W jaki sposóób b śświat zostanie przez niwiat zostanie przez niąą zmieniony?zmieniony?

W historii wielokrotnie wynalazki przyczyniajW historii wielokrotnie wynalazki przyczyniająące sice sięę do rozwoju spodo rozwoju społłeczeeczeńństw, stw, 
przyczyniaprzyczyniałły siy sięę do gwado gwałłtownych zmian struktury spotownych zmian struktury społłecznej, wywoecznej, wywołływaywałły y 
rewolucje, chociarewolucje, chociażż nie w kanie w każżdym przypadku bydym przypadku byłły to wydarzenia krwawe.y to wydarzenia krwawe.

WikiWikipediapedia o ile zmieni o ile zmieni śświat to raczej nie zrewolucjonizuje wiat to raczej nie zrewolucjonizuje śświata kultury wiata kultury 
zachodniej, gdzie dostzachodniej, gdzie dostęęp do wiedzy nie jest ograniczany, a obywateli stap do wiedzy nie jest ograniczany, a obywateli staćć jest jest 
na wydawanie pienina wydawanie pienięędzy, aby dostdzy, aby dostęęp do wiedzy miep do wiedzy miećć..

Warto pamiWarto pamięętataćć, , żże projekty, kte projekty, któóre wyrosre wyrosłły na chwalebnych ideach y na chwalebnych ideach 
niejednokrotnie przyczynianiejednokrotnie przyczyniałły siy sięę (zazwyczaj po(zazwyczaj pośśrednio) do wydarzerednio) do wydarzeńń, kt, któóre z re z 
tymi ideami nie miatymi ideami nie miałły juy jużż wiele wspwiele wspóólnego. lnego. 



Alfabet fonetycznyAlfabet fonetyczny przyczynia siprzyczynia sięę do rozwoju do rozwoju 
pipiśśmiennictwa i pierwszej prmiennictwa i pierwszej próóby zgromadzenia wiedzy by zgromadzenia wiedzy 

óówczesnego wczesnego śświata w wiata w Bibliotece AleksandryjskiejBibliotece Aleksandryjskiej
Pismo fonetyczne przejęte przez Greków od Fenicjan 
przyczyniło się do nagłego rozwoju literatury oraz 
systemów filozoficznych. 

Wynalazek ten powstał w IX wieku. Pierwsi 
filozofowie greccy swoje teksty pisali ok.. VI wieku 
p.n.e. Ale filozofia rozkwitać zaczęła dopiero pod 
koniec V w p.n.e.

W połowie IV w. p.n.e. uczeń Arystotelesa był
pomysłodawcą budowy Biblioteki Aleksandryjskiej, 
jego pomysł zaaprobował jeden z generałów 
Aleksandra Wielkiego – także uczeń Arystotelesa.



Ruchoma czcionka i prasa drukarskaRuchoma czcionka i prasa drukarska pozwalajpozwalająą na na 
masowmasowąą produkcjprodukcjęę ksiksiążążek. Aby suma wiedzy byek. Aby suma wiedzy byłła bardziej a bardziej 

dostdostęępna, powstaje projektpna, powstaje projekt Wielkiej EncyklopediiWielkiej Encyklopedii
Pierwszą książką, masowo produkowaną
dzięki prasie drukarskiej była Biblia.

Dostępność Biblii spowodowała, że pojawiła 
się pokusa innej, odmiennej interpretacji 
Pisma Świętego.

W XVI wieku pojawiają się protestanci, a 
kolejny wiek jest wiekiem wojen religijnych.

Dzięki temu wynalazkowi zaczęło pojawiać
się tak wiele ksiąg, że aby zinwentaryzować
wiedzę, należało umieścić ją w zwięzłej 
formie. Tak powstała pierwsza encyklopedia.

Encyklopedyści, a przynajmniej część z nich, 
wzięła aktywny udział w Wielkiej Rewolucji 
Francuskiej



Klawiatura i Klawiatura i internetinternet pozwalajpozwalająą na tworzenie miliardna tworzenie miliardóów w 
stron internetowych. Na poczstron internetowych. Na począątku XXI wieku pojawia sitku XXI wieku pojawia sięę

WikipediaWikipedia, kt, któórej celem jest zebranie ogrej celem jest zebranie ogóółłu ludzkiej wiedzy.u ludzkiej wiedzy.
W drugiej połowie XIX wieku pojawił się
wynalazek pod nazwą maszyny do pisania. 

Dzięki zastosowaniu klawiatury w 
komputerach osobistych i upowszechnieniu 
dostępu do internetu ludzie mogli 
wprowadzać do sieci własne treści.

W krótkim czasie internet stał się miejscem, 
w którym istniały miliardy stron. Potrzebny 
był projekt, który ogół umieszczonej w 
internecie wiedzy (a także tej istniejącej poza 
nim) zgromadziłby w jednym miejscu.

Jakie bJakie bęęddąą tego konsekwencje?tego konsekwencje?



Wiki - bardzo skuteczny wirus umysłu
Treści, które nie są ograniczane 

restrykcyjnym prawem autorskim, łatwiej się
replikują.

Najsilniej infekującymi wirusami są jednak 
te, które głęboko zakotwiczyły się w 
umysłach samych wikipedystów – najczęściej 
są to metamemy (memy regulujące) 
odnoszące się do zasad projektu.

Wikipedyści stosując różnego typu 
szablony powitalne i inne środki, zarażają
tymi wirusami innych

Można dzięki specjalnemu narzędziu: 
WikiCharts i dzięki stronie specjalnej 
Mostlinked sprawdzić, które strony 
najczęściej są odwiedzane i które z nich są
najczęściej linkowane. (Liczniki odwiedzin 
strony zbytnio obciążały serwery).



Które wirusy najczęściej się rozprzestrzeniają? 
WikiWikiCharts, czyli co jest ostatnio modneCharts, czyli co jest ostatnio modne

papaźździernik 2006dziernik 2006 marzec 2007marzec 2007



WikiWikiCharts Charts -- Najmodniejsze metaNajmodniejsze meta--stronystrony

Na czerwono Na czerwono -- strony, do ktstrony, do któórych kierujrych kierująą linki ze strony glinki ze strony głłóównejwnej

papaźździernik 2006dziernik 2006 marzec 2007marzec 2007



WikiWikiCharts moCharts możże jeszcze miee jeszcze miećć wady, wiwady, więęc zobaczmy kolejne c zobaczmy kolejne 
narznarzęędzie dzie -- NajczNajczęśęściej ciej linkowanelinkowane

poczpocząątek 2006 rokutek 2006 roku poczpocząątek 2007 rokutek 2007 roku



Trzeba poszukaTrzeba poszukaćć innego narzinnego narzęędzia dzia -- najcznajczęśęściej edytowane strony ciej edytowane strony 
Na czerwono strony artykuNa czerwono strony artykułły pojawiajy pojawiająące sice sięę wczewcześśniej.niej.



Ewolucja Ewolucja WikiWikiprojektprojektóóww –– potencjalny rozwpotencjalny rozwóój j 
projektprojektóów Fundacji w Fundacji WikiWikimediamedia

Najlepiej rozprzestrzenia siNajlepiej rozprzestrzenia sięę
chyba sam chyba sam memmem wikiwiki..

PowstajPowstająą nowe projekty nowe projekty 
Fundacji Fundacji WikiWikimediamedia, a inne , a inne 
ssąą zgzgłłaszane jako propozycje.aszane jako propozycje.

PowstajPowstająą taktakżże nowe strony e nowe strony 
bazujbazująące na mechanizmie ce na mechanizmie 
wikiwiki

Fundacja Fundacja WikiWikimediamedia nie jest nie jest 
zapewne ostatnizapewne ostatniąą, dzi, dzięęki ki 
ktktóórej wirus rej wirus wikiwiki bbęędzie sidzie sięę w w 
przyszprzyszłłoośści rozprzestrzeniaci rozprzestrzeniaćć..



Scenariusze przyszScenariusze przyszłłoośści ci –– co sico sięę wwłłaaśściwie ciwie 
momożże zmienie zmienićć??
Scenariusz 1. OLPC

OLPC to inicjatywa przekazania dzieciom z 
wszystkich (szczególnie ubogich) krajów 
laptopów, na których m.in. znalazłaby się
Wikipedia.

Laptopy te bezpośrednio zakupione zostaną
przez rządy, które będą je następnie 
dystrybuować na terenie swoich państw.

Czy więc idea Jimbo, aby dotrzeć z 
Wikipedią do wszystkich ludzi na świecie 
może się urzeczywistnić?

Czy w Chinach Wikipedia nie zostanie 
zastąpiona Baidu Baike, liczącą już o wiele 
więcej haseł niż chińska Wikipedia?



Scenariusz 2. Zmiana systemu prawnego

We Włoszech telewizja publiczna swoje 
programy emituje na licencji Creative
Commons. Ale taka zmiana to niewiele.

Nie jest wykluczone, że w przyszłości także 
projekty uchwał będą tworzone przez 
wolontariuszy.Wiki się do tego dobrze 
nadaje, a część uchwał i tak jest co najmniej 
współtworzona przez zewnętrznych 
ekspertów.

Wybierani przedstawiciele władzy 
ustawodawczej mogą stać się zbyteczni i 
zacząć funkcjonować na tej samej zasadzie, 
jak dziś rodziny królewskie w monarchiach 
konstytucyjnych.

Czy jednak wszędzie taka zmiana zaszłaby 
gładko?



Scenariusz 3. Działania na otwartym kodzie botów

Mechanizm ewolucji biologicznej opiera 
się na replikacji i mutacji (modyfikacji) 
kodu DNA.

W ewolucji kulturowej analogiczny 
mechanizm nie został jeszcze rozpoznany, 
ale od czasu odkrycia alfabetu znacznie 
ona przyspieszyła.

Ewolucja biologiczna w odniesieniu do 
tempa ewolucji kulturowej stała się
praktycznie niezauważalna i choć ta 
pierwsza trzyma drugą na smyczy... 

W Wikipedii do modyfikacji treści 
wykorzystywane są boty, kontrolowane 
przez ludzi – biologiczne istoty. 

A jeśli kod botów stanie się otwarty dla 
nich samych?



W W WikipediiWikipedii boty stajboty stająą sisięę ggłłóównymi edytorami...wnymi edytorami...

Na początku 2006 roku wśród najbardziej aktywnych wikipedystów było kilka 
botów, rok później zdobyły znaczną przewagę...



Wikipedia – projekt rozrastający się
nieprzewidywalnie jak ameba

Na zadane rok temu pytanie: „Jak będzie 
wyglądała Wikipedia za 10 lat?” Jimbo
Wales odpowiedział innym pytaniem –
„Jak będzie wyglądać świat po 10 latach 
istnienia Wikipedii?”

Teraz Wikipedia to chaotycznie 
rozrastająca się struktura, co nie 
wyklucza narzucenia sobie w przyszłości 
przez społeczność wikipedystów
sztywnego porządku. Nie można jednak 
dziś przewidzieć kierunku tego procesu.

Najprawdopodobniej autostrada jaką
zaczną budować wikimrówki będzie 
wynikała z przyjętych reguł –
podstawowych zasad Wikipedii i ruchu 
otwartego oprogramowania Porządek na skraju chaosu



Wykorzystane w prezentacji grafiki pobrane zostaWykorzystane w prezentacji grafiki pobrane zostałły z zasoby z zasobóów w 
WikimediaWikimedia CommonsCommons. Poni. Poniżżej lista tych, ktej lista tych, któóre nie zostare nie zostałły umieszczone y umieszczone 
na licencji na licencji PublicPublic DomainDomain::

Na stronie tytułowej wykorzystane zostało logo Wikipedii oraz obraz 
Hieronima Hieronima BoshaBosha Ogród ziemskich rozkoszy

Grafika przedstawiająca pismo fonetycznepismo fonetyczne utworzona została przez 
użytkownika niemieckiej Wikipedii Korny78Korny78 i umieszczona w niej na 
licencji GFDL.

Zdjęcie prezydenta Brazylii Luli da Silvaprezydenta Brazylii Luli da Silva wykonał Ricardo Ricardo StuckertStuckert. 
Umieścił na stronie Agência Brasil na licencji Creative Commons
Atribuição 2.5 Brasil (http://www.agenciabrasil.gov.br/)

Grafika botabota wykonana została przez odderaoddera na bazie grafiki 
użytkownika FML FML ((FelipeFelipe MicaroniMicaroni LalliLalli) i umieszczona w Commons
na licencji Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5
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