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Co to jest Wikipedia?Co to jest Wikipedia?

„Wyobraź sobie świat, w którym każda osoba na planecie ma 
dostęp do sumy wiedzy całej ludzkości. Do tego właśnie 
dążymy”

Jimmy „Jimbo” Wales – założyciel Wikipedii

• encyklopedia bez ograniczeń papierowych odpowiedników

• treść udostępniana na wolnej licencji (GNU FDL)

• edytować może każdy, łatwa składnia, z poziomu przeglądarki



Technologia wikiTechnologia wiki



Rozwój WikipediiRozwój Wikipedii



Wikipedia obecnieWikipedia obecnie

• ponad 430 000 artykułów w polskiej Wikipedii
• niemal 2 miliony artykułów w angielskiej Wikipedii
• ponad 7 milionów artykułów we wszystkich językach
• ok. 2 miliony plików w Wikimedia Commons
• ok. 250 wersji językowych
• 9. pod względem popularności serwis w internecie (Alexa, 

26 lutego 2007)
• polska wersja - 4. pod względem liczby artykułów
• polska wersja – 9. najczęściej odwiedzana strona WWW, 

nr. 1 w kategorii „edukacja” (Internet Standard, 29 
stycznia 2006)



Kontrola merytoryczna…Kontrola merytoryczna…



…w oparciu o społeczność
i zasady

…w oparciu o społeczność
i zasady

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.  
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Projekty siostrzaneProjekty siostrzane



Wikimedia CommonsWikimedia Commons

• uruchomione 7 września 2004

• repozytorium mediów wspólne dla wszystkich 
projektów Wikimedia

• powstało w celu eliminacji dublowania zasobów 
między projektami – dzięki temu, zdjęcie, mapa, 
czy inny typ zasobu są umieszczane w ramach 
projektu raz, a wykorzystywane wielokrotnie

• aktualnie zawiera ponad 2 miliony plików – wszystkie 
na wolnych licencjach

• aktualnie szybszy rozwój niż Wikipedii anglojęzycznej



Serwery, łącza, baza, 
zatrudnienie

Serwery, łącza, baza, 
zatrudnienie

Ok. 150 serwerów – systematycznie wymienianych – planowane 
zakupy w I kwartale 2007: 280 000 USD – roczne zapotrzebowanie 
szacowane na ok. 1,5 mln USD w 2007 r.

Łącze: Tampa: 200-350 Mbps, 1000-3000 połączeń/s – ok. 35 000 
USD/miesiąc

Wielkość bazy: „raptem” 1,5 TB – sam hosting bazy to niewielki koszt

Zatrudnienie: 9 osób – CEO + 3 osoby w biurze na Florydzie, 2 
„oficerów”, 4 techników i programistów
i oczywiście tysiące wolontariuszy
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Teoretyczna wartość przestrzeni reklamowej: 
ok. 50 mln USD/rok

Wartość całego projektu, jeśli by był firmą: 
od 500 mln do 5 mld USD !!!!
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http://www.watchmojo.com/web/blog/?p=626



Wikipedia w edukacji ?Wikipedia w edukacji ?

• Korzystanie:
• niepożądane: ściągi i „gotowce”

• jako źródło „informacji pierwszego kontaktu”

• nauka krytycznego podchodzenia do źródeł – np: ćwiczenie ze 
znajdowania i poprawianie błędów

• Edytowanie:
• Kilka projektów na uczelniach i w szkołach średnich – gdy uczniowie są

zmuszani do pisania „na zaliczenie” – efekty są negatywne dla obu stron

• Pisanie serii artykułów (i może podręczników) dla studentów/uczniów –
zamiast trzymania swojej wiedzy „w szufladzie”

• Wspólne projekty w kółkach zainteresowań?

• Inne, twórcze pomysły – np; projekt „fotografujemy swoją miejscowość” ?

Stowarzyszenie Wikimedia Polska oferuje wszelką pomoc przy 
organizacji projektów edukacyjnych



Licencja i informacje prawneLicencja i informacje prawne

Slajd 2: Jimbo Wales – autor Brad Patric, źródło Wikimedia 
Commons, licencja CC-BY-SA 2.5

Slajd 3: Logo MediaWiki – domena publiczna, zrzuty ekranowe –
twórczość własna na licencji GNU FDL 1.2

Slajd 4: Wykres automatycznie wygenerowany ze strony Wikipedia 
Statistics – GNU FDL 1.2

Slajd 6: Zrzuty ekranowe własnej roboty – GNU FDL 1.2

Logo Wikipedii, Wikimedia Commons i innych projektów 
Wikimedia, a także logo Stowarzyszenia Wikimedia – użyte na 
zasadach dozwolonego użytku w celach edukacyjnych – za 
zgodą Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Logo Wikimedia oraz projektów Wikimedia są
zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do 
Wikimedia Foundation.
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