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Want to display your photos?
Donate them to Wikipedia! Want to use pictures?



Tänk dig en värld där varje människapå den här planeten får fri tillgång tillmänsklighetens samlade kunskap.
Jimmy Wales, Wikipedias grundare

Wikimania är en årlig konferens
där deltagare och talare är
användare på de olika wikiprojekt
skapade av Wikimedia, samt
människor intresserade av wiki i
allmänhet. Den första konferensen
hölls i Frankfurt am Main år 2005.
Washington, D.C., USA, vann
budgivningen för 2012.

Wikimania är en årlig konferens
där deltagare och talare är
användare på de olika wikiprojekt
skapade av Wikimedia, samt
människor intresserade av wiki i
allmänhet. Den första konferensen
hölls i Frankfurt am Main år 2005.
Washington, D.C., USA, vann
budgivningen för 2012.

Wikibooks är ett projekt tillhandahåller böcker under fri
licens. Till skillnad från Wikipedia, som publicerar
uppslagsverksartiklar, publicerar Wikibooks böcker
eller kompendier, likaså skrivna av användare själva.
Det kan röra sig om så olika ämnen som hur man
installerar Windows, receptsamlingar, eller hur man
klarar av ett datorspel.
Wikibooks finns på olika språk. Engelskspråkiga
Wikibooks är störst med över 38 000 artiklar av olika
längd. Svenskspråkiga Wikibooks hade februari 2010
över 1000 sidor fördelade på strax över 100 böcker,
varav en del mer eller mindre färdiga, andra under
arbete.

Wikiquote är en fri citatsamling.
Projektet startades i juni 2003,
och fanns då endast i en engelsk
version. I juli 2004 lades nya
språk till och i dagsläget finns
Wikiquote tillgängligt på 24 språk,
däribland, svenska.
Svenskspråkiga Wikiquote hade
februari 2011 över 1 000 artiklar..

Meta är en wikiwebbplats som skapats
för samordning mellan stiftelsen
Wikimedias olika projekt. Webbplatsen
skapades i november 2001, och var då
helt på engelska samt inriktad på
engelskspråkiga Wikipedia. Idag tjänar
Meta som ett flerspråkigt
diskussionsforum för alla Wikimedias
projekt, på alla olika språk.

Wikispecies är en fri faktabas över arter
och i förlängningen av det även över
släkten, familjer, och så vidare.
Wikispecies skall omfatta alla riken, alltså
djurriket, växtriket och svampar, såväl
som eubakterier, arkéer och protister.
Wikispecies är öppet för alla men riktar
sig främst till forskare, snarare än till den
breda allmänheten.

MediaWiki är en fri wikimotor
utvecklad av Wikimedia
Foundation, och används bland
annat av Wikipedia och dess
systerprojekt. Den är skriven i
PHP och kräver en
databashanterare för att fungera.

Wikimedia Inkubator är en plats
där potentiella Wikimedia projekt
språk av Wikipedia, Wikibooks,
Wikinews, Wikiquote och
Wiktionary kan förberedas, srivas
testas och visas viktig (proven
worthy) att bli ett nytt Wikimedia
Foundation projekt.

Wikiversity är en wiki med syftet att låta
användare skapa, dela och ta del av
öppna läromedel och
forskningspublikationer.
Projektet startades 15 augusti 2006. Det
är flerspråkigt och finns för närvarande
på 10 språk, inklusive svenska. På en
särskild betawebbplats finns information
på ytterligare 43 språk.

Wiktionary är projekt vars syfte är att skapa
en fri ordbok med mål är att skapa en fri
mångspråkig ordlista på alla språk genom
frivilliga bidrag från dess läsare. Projektet finns
på över 170 olika språk. De flesta upplagorna
av Wiktionary innehåller definitioner och
översättningar på ett hundratal språk, och
vissa uppslagsord innehåller dessutom
ytterligare information som kan återfinnas i
synonymordböcker eller lexikon.

Wikinews är en nyhetstjänst
baserad på wikiteknik. En
demoversion av nyhetstjänsten
lanserades under november 2004.
Förut fanns det bara en
tyskspråkig och en engelskspråkig
version av sidan. Nu finns det
även på andra språk.

Wikisource är ett systerprojekt till
Wikipedia som startades den 24
november 2003. Det är ett arkiv för
tidigare publicerade texter, såsom böcker
och historiska dokument, som det är fritt
att använda, i allmänhet för att
upphovsrättsskyddet upphört. Vid sidan
av faksimilversioner tillhandahåller
Wikisource bearbetade versioner med
korrekturläst och sökbar text, eventuellt
med kommentarer, samt
bakgrundsinformation, såsom
bibliografier.
2010 fanns det egna wikier för 53 olika
språk. Dessutom finns det ett flerspråkigt
Wikisource, som rymmer flera mindre
språk som inte har en egen wiki. Det
största delprojektet är det
engelskspråkiga med över 140 000
texter.

Wikimedia Commons är en databas för fria bilder,
videofilmer samt musik och ljud startad den 7
september 2004. Filer som laddas upp kan användas
direkt på olika Wikimediaprojekt, såsom Wikipedia,
Wiktionary och Wikibooks, och alla deras olika
språkversioner. Wikimedia Commons är språkneutral
och accepterar material på alla språk.
När Wikimedia Commons introducerades behövde
man inte längre återuppladda bilder på varje enskild
Wikipediadomän, vilket var fallet tidigare. Det
sparade både tid och lagringsutrymme. En stor
bildcentral underlättar sammanställning av bilder,
vilket görs med ett kategorisystem och gallerisidor.
År 2011 tillhandahöll Wikimedia Commons över 11
miljoner filer.

Wikipedia är ett flerspråkigt webbaserat uppslagsverk med fritt och
öppet innehåll som utvecklas av sina användare. Wikipedia drivs av
den icke vinstinriktade stiftelsen Wikimedia Foundation med stöd av
privata donatorer. Projektet bygger på programvaran Mediawiki, som
är uteslutande fri och har öppen källkod. Wikipedia finns tillgänglig på
många olika språk; 272 språkversioner har mer än 70 artiklar. På 36
språk har Wikipedia fler än 100 000 artiklar och på 3 språk fler än en
miljon artiklar. Den engelskspråkiga versionen är störst, med omkring
3.8 miljoner artiklar. Totalt innehåller Wikipedia över 17 miljoner
artiklar, varav den svenska versionen har 414 977 artiklar.
Wikipedia lanserades den 15 januari 2001 av Jimmy Wales och Larry
Sanger och är den största och mest populära uppslagsboken på
Internet. Wikipedia är rankad som nummer sju av Alexa, som listar de
populäraste webbplatserna.




