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Wersja statyczna projektu

To taka, która jest umieszczona na stałym nośniku i nie 
podlega dalszym zmianom

drukowane, na CD/DVD, pdf-y i inne nieedytowalne pliki, 
wplecione w inne oprogramowanie i usługi

zrzuty bazy danych i pochodne na PDA/WAP/Palmtopy

częściowo przygotowane/wyselekcjonowane automatycznie

silnie zmodyfikowane – dokładny fact-checking/dostosowanie 
do konkretnego zadania 

komercyjna/społeczna/mieszana
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Wikimedia static subcommitee

Podkomitet specjalnych projektów Fundacji Wikimedia.

Cele:
Obserwacja i wspomaganie wszystkich tych, którzy próbują
tworzyć statyczne wersje projektów Wikimedia we wszelkich 
formatach 

Koordynacja wysiłków na rzecz tworzenia i dystrybucji zrzutów 
baz danych projektów oraz służącego do tego oprogramowania

Wspieranie badań mających na celu udostępnianie treści 
projektów w wersji off-line i semi-off-line

Skład:  Frieda, Kpjas, sj, Mathias Schindler, Martin Walker
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http://meta.wikimedia.org/wiki/Special_projects_subcommittees/Static_content

http://meta.wikimedia.org/wiki/Special_projects_subcommittees/Static_content
http://meta.wikimedia.org/wiki/Special_projects_subcommittees/Static_content


Projekty

PDA/mobile:
TomeRider – na PocketPC - 900 000 art. 4 GB – 25$ + 
38$ (za czytnik) – prosty zrzut bazy – bez żadnej selekcji 
– do pobrania w jednym „kawałku”

Lexipedia – na PocketPC – 500 000 art. 14$ - pousuwane 
niektóre kategorie – reszta pobrana „jak leci” – do 
pobrania w „jednym kawałku”

iPedia – na PalmOs i iPoda - 400 000 art. – semistatyczna
– art. selekcjonowane przez zespół redakcyjny, do 
pobrania w „jednym kawałku” - zbankrutowała

QuickPedia – na PalmOS – semistatyczna – prosty dostęp 
do dumpa Wikipedii, bez grafik – pobieranie z serwera 
firmy

Wapedia i 7val – bezpłatny dostęp do aktualnych 
artykułów przez Wap.
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http://www.wapedia.org/en/Wapedia_Screenshots
http://www.sevenval-fit.com/FITme/sevenval?url=http://mobil.welt.de/
http://infodisiac.com/Wikipedia/index.html
http://revolution.cx/Lexipedia/Lexipedia.htm
http://www.arslexis.com/palm/ipedia/encyclopedia.html
http://standalone.com/palmos/quickipedia/


Projekty

CD/DVD:
Niemiecka 2002/2003/ 2004/2005 – ok. 300 000 artykułów 
– format digibib – DirectMedia – 2002/2003 – selekcja i 
korekta przez ludzi, 2004/2005 – botem - whitelista

CD SOS Children (UK) – 2200 wyselekcjonowanych i 
dokładnie sprawdzonych art. – html - bez wyszukiwarki

Wikipedia 0.5/1.0 – US/Francja – Linterweb + społeczność
wikiprojektu – 2000 dokładnie sprawdzonych i 
wyselekcjonowanych art. – html + wyszukiwarko/browser: 
kiwix – w planach francuska i inne oraz angielska 1.0 – ok. 
10 000 wyselekcjonowanych art.

Wikipedia PL z Helionem – 240 000 art. – częściowo 
sprawdzonych przez ludzi częściowo botami z whitelistą –
html + wyszukiwarka wikiminer współpracująca ze zwykłą
przeglądarką użytkownika
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http://www.soschildrensvillages.org.uk/charity-news/education-cd.htm


Projekty

Inne:
Wikiready – pakiety tematyczne, drukowane lub na CD –
robione zwykle w ramach wikiprojektów – WikiPress –
Directmedia – kilkanaście książek po 300-500 stron każda 
– pdfy – na Wikipedii-en, fr, zaczątki na polskiej

Pakiety webaroo – kilkadziesiąt różnych – od pełnego 
zrzuty Wikipedii-en, po szczegółowe tematycznie po 
kilkaset artykułów

Wykorzystanie jako źródła słownikowego – answers.com, 
ask.com, babylon, netsprint

Setki mirorów przestrzegających i nie przestrzegających 
GFDL
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Narzędzia

MWDumper (java) – przekształca dumpy XML do HTMLa
Wikix (java)– ściąga z projektów grafiki, do których istnieją
odwołania z dumpów XML lub HMTL
WikiToDict (python) – przekształcanie dumpów XML do 
formatu Dict
Wikiminer (java)  – wyszukiwarka plików HTLM wysyłająca 
wyniki do przeglądarki WWW – polskie DVD
Kiwix (?) – przeglądarka i wyszukiwarka Ksearch w jednym –
Wikipedia 0.5 en.
Digibib – czytnik książek elektronicznych w formacie „Digitale
Bibliothek” – niemieckie DVD 2002-2005
ZenoReader (?) – wyszukiwarka plików HTML – działa 
podobnie do Wikiminera, ale konieczne są różne odmiany do 
różnych systemów operacyjnych – niemieckie DVD 2006/2007 
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http://www.mediawiki.org/wiki/MWDumper
http://www.gossamer-threads.com/lists/wiki/foundation/89736
http://www.industree.org/guaka/wiki/Wik2dict
http://meta.wikimedia.org/wiki/WikiMiner
http://www.kiwix.org/index.php/Main_Page
http://de.wikipedia.org/wiki/Digibib
http://wiki.directmedia.de/index.php/ZenoReader


Czy to ma sens?

Po co nam statyczne wersje off-line – skoro prawie każdy ma 
dostęp do internetu? Do czytania w pociągu?

Jakość i zwiększona wiarygodność – może wystarczy 
wersja stabilna wewnątrz projektów?

Technologie typu one-click? – wygodne – ale równie dobrze 
można użyć google toolbara…

Wersje dla dzieci i ubogich w krajach III świata? Czy dziecko, 
które ma gdzie wsadzić i odczytać CD – jest jeszcze biedne? 
Może lepiej te dzieci nakarmić i wyleczyć?

Czy wersje statyczne to nie jest krok wstecz? Po to mamy 
wiki, aby móc edytować a nie tylko czytać !!!
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