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Co zrobić, żeby moje zdjęcie było 
na Wikipedii?



  

Na Wikipedię nie ładujemy zdjęć.

Miejscem dla plików multimedialnych 
(grafik, nagrań audio i wideo itp.) jest 

Wikimedia Commons.

http://commons.wikimedia.org 

http://commons.wikimedia.org/


  

● Plik na Commons ładujemy raz i staje się 
on od razu dostępny we wszystkich 
Wikipediach we wszystkich językach oraz 
w innych projektach jak np. Wikibooks.



  

● Wikipedia i Commons to osobne projekty - 
mając konto na Wikipedii, trzeba jeszcze 
utworzyć konto na Commons, żeby móc 
przesyłać pliki (wkrótce powinno 
wystarczyć jedno logowanie).

● Edycje na Wikipedii nie są widoczne na 
Commons i odwrotnie.



  

● Commons to projekt międzynarodowy, 
spotykają się tam ludzie z całego świata. 
Chociaż niektóre komunikaty są 
przetłumaczone na polski, znajomość 
angielskiego jest bardzo przydatna.



  

Jakie zdjęcia nadają się na 
Commons, a jakie nie?

● Commons zbiera przede wszystkim 
grafiki, które mają walory edukacyjne - 
można ich użyć do objaśnienia czegoś, 
np. w jakimś haśle na Wikipedii.

● Nie są potrzebne: n-te zdjęcia zachodu 
słońca, prywatne galerie, zdjęcia o bardzo 
niskiej jakości.



  

Znaki wodne

● Niektórzy fotografowie umieszczają na 
swoich zdjęciach „znaki 
wodne” (Copyright by ...).

● Na Commons jest to źle widziane.
● Dane o autorze i licencji można umieścić 

np. w metadanych EXIF.



  

Przycinanie

● Miejsca na serwerach jest dużo - nie 
zmniejszamy niepotrzebnie rozdzielczości 
zdjęcia tylko po to, by oszczędzić na 
rozmiarze. Natomiast kadrowanie jest jak 
najbardziej ok.

● Raczej akceptowane są drobne poprawki 
programami graficznymi (wyostrzanie, 
usuwanie szumu, poprawa kontrastu).



  

Zrozumiałe nazwy

● Nie zostawiamy nazw typu DSC 001.JPG!
● Jeśli przedmiot zdjęcia jest wymieniony w 

nazwie grafiki, łatwiej znajdzie tę grafikę 
wyszukiwarka. Nie należy się bać nawet 
długich nazw, spokojnie można (a nawet 
lepiej jest) używać polskich liter.



  

Licencje

● Podstawą Commons, podobnie jak 
Wikipedii, jest "wolna zawartość" (free 
content).

● Wszystkie pliki na Commons muszą być 
tak udostępnione, by można było bez 
pytania autora o zgodę kopiować je, 
modyfikować, tworzyć z nich dzieła 
pochodne, komercyjnie i niekomercyjnie.



  

● Licencja  to zgoda udzielona przez 
właściciela praw autorskich na 
wykorzystanie dzieła.

● Wszystkie licencje na Commons są 
bezterminowe ("na zawsze", nie można 
ich cofnąć) i niewyłączne (autor 
zachowuje pełnię praw do dzieła).

● Żeby móc nadać licencję trzeba być 
właścicielem praw autorskich (nie: 
fotografowie z agencji fotograficznych, 
skany).



  

Ważniejsze licencje na Commons

● GFDL - taka, jak tekstu Wikipedii 
(niewygodna w druku)

● Creative Commons - warianty: podanie 
autora, podanie autora + zachowanie 
licencji

● public domain - rezygnacja z praw 
autorskich



  

● Licencje można łączyć, wtedy użytkownik 
wybiera sobie tę licencję, która bardziej 
mu odpowiada.

● Popularne (i zalecane) połączenia: GFDL 
+ CC-BY (podanie autora), GFDL + CC-BY-
SA (podanie autora, zachowanie licencji)



  

Jak zorganizowane są zdjęcia na 
Commons?

● Kategorie
– Office equipment

● Stationery
– Pencils
– Pens

● Strony (galerie wybranych, dobrych 
fotografii)

● W kategoriach są grafiki, strony oraz inne 
kategorie



  

Trochę technikaliów: przestrzenie 
nazw

● Jeśli nazwa strony zaczyna się od 
Category: - jest to kategoria.

● Jeśli od Image: - jest to grafika.
● Jeśli od User: - jest to strona użytkownika.
● itp.



  

● Nazwy kategorii powinny być w języku 
angielskim, jednak dla roślin i zwierząt 
nazwy są w języku łacińskim; np. 
chrabąszcz majowy:
– Melolontha melolontha w kategorii 

Melolonthinae w kategorii Scarabaeidae itp.



  

Ładujemy pierwszy plik

● Najpierw – polski interfejs



  



  



  



  



  



  



  



  

Najczęstsze błędy

● niewypełnione pole "Źródło" (Source) - 
powinno być own work/praca własna

● niepodana licencja



  

Kategoryzacja

● Każda grafika musi być dostępna z jakiejś 
kategorii lub galerii, żeby można było ją 
znaleźć.

● Zazwyczaj dodajemy grafikę do kategorii. 
Czasem nie ma kategorii, wtedy 
dodajemy do galerii na stronie (przypadek 
chrabąszcza majowego).



  



  



  

Jak znaleźć odpowiednią 
kategorię?

1.Wpisujemy nazwę po polsku (niektóre 
kategorie mają polskie podpisy)

2.Wpisujemy nazwę po angielsku

3.Szukamy kategorii nadrzędnej (nie 
możemy znaleźć Zielonek - wpisujemy 
Powiat krakowski)

4.Wchodzimy na Wikipedię i kierujemy się 
linkiem na Commons



  

Komunikacja na Commons

● Wcześniej czy później na pewno zdarzy 
się, że ktoś napisze do nas zwracając 
uwagę, że o czymś zapomnieliśmy.



  



  

● Wchodząc na stronę użytkownika (klikając 
na jego nazwę), powinniśmy zobaczyć, 
jakimi językami się posługuje.

● Odpisujemy na stronie dyskusji 
użytkownika.



  



  



  

● W razie kłopotów zawsze możemy kliknąć 
na link "Bar" i spytać się Polaków o 
rozwiązanie problemu.



  

Pomyłki

● Jeśli załadowaliśmy zdjęcie pod złym 
tytułem, nie ma możliwości jego zmiany - 
trzeba zdjęcie załadować jeszcze raz a 
stare usunąć.

● Żeby zaznaczyć plik do usunięcia, 
wchodzimy do jego edycji i dodajemy 
następujący kod ("szablon"):

● {{duplicate|Image:Stara nazwa.jpg}}



  

● Ogólny szablon zaznaczania do 
skasowania:
– {{speedy|Powód skasowania}}



  

Jak wykorzystać zdjęcie na 
Wikipedii?

● odpowiednia rubryka w szablonie (hasło 
Chrabąszcz majowy)
– |Obrazek=Maybug.jpg

|Opis_obrazka=

● bezpośrednie wstawienie grafiki (hasło 
Chrabąszcz majowy)
– [[Grafika:Samiec.jpg|thumb|200px|samiec 

chrząszcza majowego]]

● link do galerii na Commons
– {{commons|Melolontha melolontha}}

http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrab%C4%85szcz_majowy


  

Organizacja pracy

● Najlepiej napisać na swojej stronie 
użytkownika, że jest się uczestnikiem 
projektu akademickiego.

● Więcej na Wikipedii:
– http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projekty

_szkolne_i_akademickie



  

Zamówienia na grafiki

● strona Wikipedia:Zamówienia na obrazki
● strona Commons:Zamówienia na grafikę


