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Co to jest Wikipedia 

Wikipedia to wielojęzyczna, wolnodostępna encyklopedia 
internetowa, która jest tworzona przez internautów-ochotników i 
pozwala na edycję artykułów każdemu użytkownikowi dowolnej 
przeglądarki internetowej. Nikt nie dostaje pieniędzy za pisanie ale 
pisać może każdy. Nie są wymagane formalne kwalifikacje, edytować
można całkowicie anonimowo.

Cała jej zawartość jest dostępna na wolnej licencji GNU FDL 
zezwalającej na dowolne rozpowszechnianie i edycję już istniejących 
artykułów. Każdy może bezpłatnie korzystać z tej encyklopedii. Można 
też dowolnie wykorzystywać teksty i grafiki z niej pochodzące, nawet w 
celach komercyjnych, bez potrzeby pytania o zgodę. Jedyny warunek 
to przestrzeganie licencji GNU FDL, która wymaga objęcia wszystkich 
pochodnych tekstów tą samą licencją oraz podania źródła i autorów. 



Podstawowe Fakty

Polska Wikipedia została zapoczątkowana 26 września 2001 roku. 

ok. milion odwiedzin dziennie polskiej Wikipedii
ok. 25 milionów odwiedzin dziennie angielskiej Wikipedii
ponad 200 000 artykułów w polskiej Wikipedii
ok. 2 miliony artykułów we wszystkich Wikipediach

Wikipedia jest jednym z 10 najchętniej oglądanych serwisów w Polsce 
(Gemius, grudzień 2005).

Najczęściej odwiedzana polskojęzyczna strona w kategorii „Edukacja, 
nauka, informacja” (Netoskop, luty 2006), wyprzedając takie strony jak: 
„portal wiedzy” Onetu, serwis edukacyjny Interii, gazety.pl, encyklopedii i 
słowników PWN, Encarty i Kopalińskiego.



Dlaczego Wikipedia jest wyjątkowa

Każdy może ją redagować natychmiast po wejściu na stronę.
Sprzyja współpracy - każdy tekst może pisać wiele osób, z których 
każda może do niego wnieść inne spojrzenie.
Jest prosta w edycji - nie trzeba znać języka HTML, całą składnię
formatowania tekstu można poznać w kilka minut, ponieważ jest 
oparta na intuicyjnych, łatwych do zapamiętania znacznikach.
Treść jest własnością ogółu - nikt nie może sobie rościć do niej 
praw.
Jako pierwsza na świecie łączy w sobie całkowitą swobodę edycji 
stron i zawartość stricte encyklopedyczną.
Jest aktualna - można uaktualniać w niej zapisy nawet w ciągu 
godziny od zaistnienia nowego zdarzenia, oraz umieszczać hasła, 
które są „na czasie" np. Kazimierz Marcinkiewicz.
Zarządzana przez społeczność – dba o nią spontanicznie 
powstająca społeczność autorów, której nikt z zewnątrz nie narzuca 
ani kierunku prac ani doboru tematów, choć obowiązują pewne reguły, 
zaproponowane przez założycieli.



Jak to działa - oprogramowanie

MediaWiki to oprogramowanie, dzięki któremu działa Wikipedia. Jest 
to rozbudowana aplikacja PHP działająca na bazie MySQL.
Jest to oprogramowanie bezpłatne, udostępniane na licencji GNU, 
które każdy może zaadaptować do własnych celów.
Oprogramowanie to wprowadziło nowy „wymiar” w stronach WWW –
w prosty sposób grupa osób może wspólnie tworzyć strony i od razu  
widzieć efekty swojej pracy, bez udziału zawodowego webmastera.
MediaWiki umożliwia szybkie edytowanie stron i nie wymaga od 
edytującego szczególnych kwalifikacji. Klika się na zakładkę „edytuj”, 
wprowadza tekst i grafiki przy użyciu stosunkowo prostego języka 
znaczników, wciska  przycisk „zapisz” i od razu wprowadzone treści są
widoczne – WikiWiki to w języku Hawajczyków „szybko, szybko”.
Oprogramowanie dostarcza narzędzi umożliwiających komunikację
między członkami społeczności tworzącymi projekt – strony 
dyskusyjne, strony użytkowników, lista ostatnich zmian.
Oprogramowanie MediaWiki – podobnie jak Wikipedia – jest rozwijane 
przez spontanicznie tworzącą się społeczność.



Kto tym zarządza?

Fundacja Wikimedia z siedzibą na Florydzie opłaca i zarządza siecią
serwerów, w oparciu o które działa Wikipedia i inne projekty zrzeszone 
pod szyldem „Wikimedia”. 
Fundacja nie ingeruje bezpośrednio w działanie projektów, chyba że 
projekt przechodzi kryzys.
Członkowie Zarządu Fundacji wybierani są przez ogół społeczności
wszystkich projektów.
Środki na utrzymanie serwerów pochodzą głównie od indywidualnych 
darczyńców z całego świata. Część dochodów pochodzi od firm, które 
wykorzystują nazwę i logo Wikipedii. 
Zbiórki pieniędzy są organizowane z wykorzystaniem Wikipedii i 
innych projektów Wikimedia. Zbiórka z listopada-grudnia 2005 
przyniosła ok. 250 000 USD przychodu. Roczne koszty działania 
serwerów są szacowane w tym roku na ok. 1 milion USD.
Google, Yahoo, Netsprint i kilka innych firm wspomagają Fundację
swoimi serwerami.



Sieć serwerów Wikimedia



Architektura sieci serwerów

Razem ok. 150 serwerów dużej mocy.



Sukces, który może zabić:

Przyrost liczby użytkowników i edytorów jest samonapędzającym się
mechanizmem. Więcej edytorów = więcej haseł = więcej czytelników = 
więcej edytorów. Wzrost Wikipedii jest zbliżony do wykładniczego

Mniej więcej 0,2-0,3% czytelników staje się stałymi edytorami Wikipedii 
– ok. 1% edytuje ją okazjonalnie – społeczność polskiej Wikipedii liczy 
ok. 300-500 osób, 80 z nich posiada status administratora

Wzrost jest na tyle duży, że nie sposób nadążyć z rozbudową sieci 
serwerów i stale grozi ich zatkanie

Tempo zdobywania funduszy jest wolniejsze od potencjalnego tempa
rozwoju – za wolne serwery, awarie i inne czynniki ograniczają rozwój i 
powodują, że krzywa wzrostu się „wypłaszcza”



Sukces, który może zabić 2:



Encyklopedia wielojęzyczna

Aktualnie jest 213 wersji
językowych Wikipedii. Polska 
jest jedną z największych. 
Łącznie pod auspicjami 
Wikimedia działa ponad 
500 różnych projektów. 

Między poszczególnymi 
wersjami językowymi 
Wikipedii można łatwo 
przeskakiwać – artykuły na 
ten sam temat w różnych 
wersjach językowych mogą
się różnić, ale mogą być też
własnymi tłumaczeniami.



Wygląda to na zupełne szaleństwo, jak 
to się dzieje, że jednak działa…

Częste zarzuty: 
Możliwość dowolnej modyfikacji – wandalizmy. Internet pełen jest wariatów, 

wandali i oszołomów, którzy będą ciągle psuli dobrze napisane artykuły.
Brak systemu recenzowania i kontroli – Wikipedia nie ma żadnego systemu 

merytorycznej kontroli swojej zawartości, więc większość tekstów będzie kiepskiej 
jakości, a nikt poważny nie zaangażuje w pisanie artykułów.
Odpowiedź:

System recenzji i korekty zastępuje skutecznie naturalny system wzajemnego 
poprawiania swoich tekstów przez członków społeczności. W Wikipedii każdy jest 
jednocześnie autorem, recenzentem i korektorem. 

Oprogramowanie Wiki wspiera ten naturalny system ciągłej korekty i 
recenzowania przez:

– strony dyskusji do każdego artykułu – gdzie można dyskutować o jego 
ostatecznym kształcie;

– mechanizm historii hasła – wszystkie wersje z kolejnych edycji hasła są
przechowywane na serwerze i można (np. w razie aktu wandalizmu) łatwo 
wrócić do ostatniej dobrej jego wersji;

– specjalną stronę „ostatnie zmiany” – gdzie znajduje się aktualna lista 
ostatnich edycji, dzięki czemu można śledzić na bieżąco, kto co edytuje 
oraz szybko zapobiegać przypadkom „psucia artykułów”.



Historia hasła



Ostatnie zmiany



Społeczność i konflikty

WikiLove to termin stworzony na listach dyskusyjnych Wikipedii, odnosi się do 
ducha koleżeństwa i wzajemnego zrozumienia. Ponieważ ludzie o zupełnie 
różnych światopoglądach pracują razem nad Wikipedią, tak fundamentaliści 
religijni, jak zatwardziali humaniści, konserwatyści, lewicowcy i inni, to dyskusja 
łatwo może się przerodzić w kłótnię. Ale wszyscy jesteśmy tu z jednego 
powodu: uwielbiamy zbierać, porządkować, strukturalizować i udostępniać
wiedzę, którą posiadamy, za pomocą wolno dostępnej encyklopedii o 
niespotykanej dotąd wielkości. Jeśli utrzymamy przed oczami ten cel, 
umiłowanie wiedzy, jeśli skoncentrujemy się na neutralnym punkcie widzenia, 
nawet jeśli to trudne, jeśli spróbujemy naprawdę zrozumieć, co druga strona 
ma do powiedzenia, to osiągniemy stan „WikiLove"...

WikiLove to pewien ideał. Dyskusje i konflikty między Wikipedystami są często 
bardzo ostre i stresujące. Praca na Wikipedii wymaga albo unikania tego 
rodzaju konfliktów, albo dużej odporności psychicznej. Dyskusje w Wikipedii 
mają jednak inny charakter niż dyskusje znane z ogólnych list dyskusyjnych i 
forów internetowych – ich celem jest tworzenie projektu, a nie tylko jałowa 
wymiana poglądów. Osoby, które koncentrują się wyłącznie na dyskutowaniu, 
są ignorowane lub eliminowane z projektu. 



Społeczność i konflikty

Najbardziej przydatne „gatunki” Wikipedystów:

Wikignomy: osoby które po cichu wykonują żmudne prace 
porządkowe, np. w postaci poprawiania błędów ortograficznych i 
zupełnie nie angażują się w dyskusje.

Wikipedyści-tematycy: specjalizujący się w jednej tematyce, 
systematycznie ją rozwijający i nie interesujący się innymi częściami 
Wikipedii.

Meta-Wikipedyści: specjalizujący się w organizowaniu, ustalający 
ogólne reguły i zasady, scalający i motywujący do wspólnych, 
zaplanowanych „wikiprojektów”, a także zajmujący się uspokajaniem 
sporów i rozwiązywaniem konfliktów.



Podstawowe zasady decydujące o 
encyklopedyczności tekstów

Neutralny punkt widzenia: „bezstronne prezentowanie różnych 
poglądów bez wskazywania, który jest słuszny”.

Zakaz umieszczania twórczości własnej, t.j. opisów rozmaitych 
nieopublikowanych teorii, danych, hipotez, argumentów czy pomysłów, 
które można nazwać „twórczością literacką czy swobodną
interpretacją historii”. 

Podstawowym kryterium umieszczania treści w Wikipedii jest jej 
weryfikowalność, a nie jakaś absolutna prawdziwość. Oznacza to, że 
publikujemy tylko taki materiał, który da się zweryfikować w oparciu o 
wiarygodne, opublikowane źródła.  



Linkowanie i multimedialność

W odróżnieniu od innych encyklopedii dostępnych w Internecie Wikipedia od 
samego początku była tworzona z wykorzystaniem możliwości jakie dają
najnowsze technologie multimedialne:

Linki między artykułami – tworzy się je bardzo prosto poprzez zamknięcie w 
podwójny [[nawias kwadratowy]] słowa lub frazy, tak utworzony link po kliknięciu 
przenosi do odpowiedniego hasła. W przeciętnym haśle w Wikipedii występuje ok. 
10 linków do innych haseł, co tworzy swoistą sieć dynamicznych powiązań
podobną do sieci neuronowej.

Kategorie – na dole każdego hasła znajduje się jego jedna lub kilka kategorii,  
które są dodawane do haseł przez piszących. Klikając na link kategorii, otrzymuje 
się automatycznie wygenerowaną listę haseł na dany temat. Kategorie tworzą
spontanicznie rozrastającą się strukturę katalogową haseł, która nie jest narzucana 
przez nikogo z góry i stale ewoluuje. Aktualnie w Wikipedii jest ok. 10 000 kategorii.

Grafika – użytkownicy mogą przesyłać na serwer własnoręcznie wykonane grafiki 
i zdjęcia, a następnie w prosty sposób dodawać je do artykułów. Przeciętnie w co 
drugim haśle jest jedna grafika, w wielu są całe galerie.

Inne pliki multimedialne – możliwe jest też umieszczanie innych plików 
multimedialnych: animacji, muzyki, plików z wymową nazw i nazwisk.



Inne projekty Wikimedia

Commons - wielojęzyczne repozytorium grafik i mediów: 
http://commons.wikimedia.org  
 

 
Wikibooks  -  projekt rozpowszechniający darmowe, otwarte do edycji treści 
podręczników szkolnych, akademickich i innych: http://www.wikibooks.pl  
 

 
Wikicytaty  -  kolekcja cytatów:  
http://www.wikicytaty.pl  
  
Wikinews - internetowy serwis informacyjny oparty na zasadach Wiki:  
http://www.wikinews.pl  
  
Wikisłownik - słownik wielojęzyczny:  
http://www.wikislownik.pl  

 
Wikispecies - wielojęzyczny katalog gatunków biologicznych: 
http://species.wikipedia.org  
  
Wikiźródła  - wielojęzyczny serwis udostępniający źródłowe dokumenty tekstowe, 
teksty literackie, statystyki i tabele: http://www.wikizrodla.pl 

 
 



Elementy hasła Łódź



Portal Łódź



Przykład solidnego zalążka



Łódź w Wikipedii - statystyki

Polska Wikipedia posiada ok. 800 haseł, w których występuje słowo 
Łódź w kontekście miasta.

Kategoria Łódź liczy 91 haseł i 7 podkategorii – 223 haseł biogra-
ficznych, w tym 25 o prezydentach Łodzi, 10 haseł o klubach sportowych, 
35 haseł o zabytkach, 9 o uczelniach – razem ok. 400. 

Kategoria województwo łódzkie liczy 12 haseł i 25 podkategorii (dla 
każdego powiatu). W podstawowy sposób opisane są prawie wszystkie 
miejscowości.  Kilkanaście ma obszerniejsze hasła.

Hasło Łódź liczy ok. 4000 słów i zawiera 32 grafiki + link do Commons, 
gdzie znajduje się ok. 200 zdjęć. W Wikinews są 24 artykuły na tematy 
związane z Łodzią, w Wikicytatach - ok. 100 cytatów dotyczących Łodzi. 
Oprócz tego, w Wikitravel zawarty jest obszerny tekst w języku 
angielskim.



Przykład hasła o gminie wykonany 
przez tzw. bota  



Łódź w innych encyklopediach

Britannica – hasło Łódź w pełnej formie liczy 467 słów i jedno zdjęcie, 
wyszukiwarka kontekstowa wyświetla 46 haseł ze słowem „Lodz”.
WIEM Onetu – 391 słów w haśle Łódź i jedno zdjęcie + galeria 3 zdjęć, 
124 artykuły ze słowem „Łódź” jako nazwą miasta.
Internautica (encyklopedia Interii) – w haśle Łódź jest 443 słów i 1 
zdjęcie, 130 artykułów.
PWN on-line – 1500 słów w haśle Łódź, 0 grafik; ok. 500 artykułów.
PWN na DVD (1999 r.) – liczba słów: 1500 (tekst jest identyczny z tym z 
wersji on-line), ok. 500 artykułów, link do mapy, jedno zdjęcie i herb; 
liczbę haseł trudno ustalić z powodu braku kontekstowej wyszukiwarki.
WE PWN – Wielka Encyklopedia (12 tomowa) – ok. 2500 słów w haśle 
Łódź, 6 zdjęć, schematyczny plan miasta, herb i jedna tabela.

Hasło w Wikipedii jest mniej więcej 1,5 x dłuższe od hasła z 
WE PWN i zawiera wielokrotnie więcej grafik niż w PWN.



Inne encyklopedie



Wikipedie w innych językach

Wikipedia Łódź Kategoria Wyszukiwarka Uwagi
anglojęzyczna 2000 słów, 11 zdjęć, 15 300 Opisane wszystkie miasta 

powiatowe

niemiecka 5000 słów, 18 zdjęć 17 392 Hasło o Łodzi jest obszerniejsze od 
polskiego !!!

hiszpańska Ok. 50 słów 14 20

francuska 500 słów, 3 zdjęcia - 100

włoska Ok. 50 słów, 1 grafika - 18

szwedzka Ok. 50 słów, 1 grafika - 14

niderlandzka Ok. 300 słów, 3 grafiki 63 114 Nieduże, ale zgrabne hasło

japońska Ok. 300 słów, 2 grafiki - 4 Statystyka niepewna z powodu 
trudności językowych

portugalska Ok. 100 słów, 1 grafika - 17

polska 4000 słów, 32 grafiki 400 800



Wikipedia w innych językach



Podziękowania

Hubar – twórca portalu Łódź
Arewicz – autor wielu haseł na temat Łodzi
Julo, Zero – pomoc przy analizie innych encyklopedii
Nova, Maire – korekta i cenne uwagi
Moja żona – anielska cierpliwość do męża



Krótki instruktaż edytowania 
Wikipedii



Struktura panelu Wikipedii Link do logowania

Kliknij i edytujdyskusja hasła

Historia edycji hasła

Komunikat

Powiększenie
zdjęciaLink węwnętrzny

(hasło istnieje)
Hasło nie
istnieje



Struktura panelu 2

Linki do innych projektów
Wikimedia

Szablon zalążkaKategorie

Linki do innych wersji językowych



Edytujemy

Piszemy Portal:Łódź

Klikamy na „Festiwal”

Okno edycji



Edytujemy 2:

Pogrubienie Link do hasła w Wikipedii

Lista

Śródtytuł

Link zewnętrznyKategorie



Zapisujemy i już…

Opisujemy edycję
Klikamy na zapisz



Modyfikacja istniejącego hasła

Ups… wstawiłem nieistniejącą kategorię…

Klikam więc na edytuj



Zmiana istniejącego hasła

Zmiana kategorii

Opis dokonanej zmiany
Zapis i…

… teraz jest już dobrze !

Klikam na historię…

Klikam na porównaj

Na czerwono zmiana



Logowanie i zakładanie konta



Strona osobista

Strona dyskusyjna



Uwaga, to uzależnia !!!

Wikipedioholizm to ciężka choroba, która może doprowadzić do wielu
nieszczęść osobistych. Jak pisze anonimowy wikipedioholik-poeta:

Po nocach robię linki, korekty.
W pracy nie słucham żadnych dyrektyw,
Bo w dzień układam artykuł nowy,
Na inne rzeczy nie mam już głowy.
Żona mówiła: „Oj, ci się zbiera:
Czy Wikipedia czy ja – wybieraj!”
Mniejsze by były moje udręki,
Gdybyś się upił, szedł na panienki,
Gdybyś mnie obił i wąchał proszek,
Lecz Wikipedii żywcem nie znoszę!”

Wczoraj mi sąsiad szepnął na boku:
„Wiedz, że nie mieszkasz z żoną od roku.”
Gaz mogą odciąć, palec u dłoni,
Lecz Wikipedii ja będę bronić.
Bez Wikipedii me życie blade
Więc wkrótce pewnie od was odjadę
Z dłońmi w rękawach związanych z tyłu,
Gdy mnie wydadzą, że mi odbiło.
Przez ściany z gąbek, przez drzwi bez klamek
Też mój artykuł się wydostanie.
Wejdzie w komputer, wniknie do sieci
Na Wikipedii go odnajdziecie. 


	Łódź w największej wolnej encyklopedii internetowej - Wikipedii
	Co to jest Wikipedia 
	Podstawowe Fakty
	Dlaczego Wikipedia jest wyjątkowa
	Jak to działa - oprogramowanie
	Kto tym zarządza?
	Sieć serwerów Wikimedia
	Architektura sieci serwerów
	Sukces, który może zabić:
	Sukces, który może zabić 2:
	Encyklopedia wielojęzyczna
	Wygląda to na zupełne szaleństwo, jak to się dzieje, że jednak działa…
	Historia hasła
	Ostatnie zmiany
	Społeczność i konflikty
	Społeczność i konflikty
	Podstawowe zasady decydujące o encyklopedyczności tekstów
	Linkowanie i multimedialność
	Inne projekty Wikimedia
	Elementy hasła Łódź
	Portal Łódź
	Przykład solidnego zalążka
	Łódź w Wikipedii - statystyki
	Przykład hasła o gminie wykonany przez tzw. bota  
	Łódź w innych encyklopediach
	Inne encyklopedie
	Wikipedie w innych językach
	Wikipedia w innych językach
	Podziękowania
	Krótki instruktaż edytowania Wikipedii
	Struktura panelu Wikipedii
	Struktura panelu 2
	Edytujemy
	Edytujemy 2:
	Zapisujemy i już…
	Modyfikacja istniejącego hasła
	Zmiana istniejącego hasła
	Logowanie i zakładanie konta
	Strona osobista
	Uwaga, to uzależnia !!!

