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Θα μιλήσουμε για...
Τι είναι η Βικιπαίδεια

Βικιπαίδεια και άλλα εγχειρήματα

Πνευματικά Δικαιώματα CC-BY-SA

Απαγορεύεται....

Επιτρέπεται.....

.....με όρους BY-SA

Έλεγχος για τα πνευματικά δικαιώματα

…και παράδειγμα

Κόστος: 00

Βικιπαίδεια: Μια ανοιχτή προσφορά

Πλεονεκτήματα από μια «δωρεά αρχείων»

Παράδειγμα: Η Νίκη της Σαμοθράκης

Παραδείγματα δωρεών αρχείων



  

● Η Βικιπαίδεια ή Wikipedia είναι μία 
πολυγλωσσική Διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια 
ελεύθερου περιεχομένου

● Η Βικιπαίδεια γράφεται σε συνεργασία από 
εθελοντές από όλο τον κόσμο. 
Οποιοσδήποτε  μπορεί να επεξεργαστεί 
λήμματα απλώς πατώντας στη σύνδεση 
επεξεργασία  που εμφανίζεται στην κορυφή 
της κάθε σελίδας

  Τι είναι η Τι είναι η ΒικιπαίδειαΒικιπαίδεια



  

Άλλα εγχειρήματα

● Βικιθήκη, μια συλλογή κειμένων που είναι κοινό κτήμα. (από Όμηρο μέχρι 
Παπαδιαμάντη και Καβάφη)

● Βικιλεξικό, ένα πολύγλωσσο λεξικό (με 149.000 λήμματα)

● Βικιβιβλία, ένα εγχείρημα για την δημιουργία ανοιχτών εγχειριδίων

● Βικιφθέγματα, μια συλλογή αποφθεγμάτων

● Βικινέα, μια ελεύθερη δεξαμενή ειδήσεων (ελεύθερο πρακτορείο ειδήσεων)

● Commons, ένα “αποθετήριο” πολυμέσωνCommons, ένα “αποθετήριο” πολυμέσων

Βικιπαίδεια Βικιπαίδεια και όχι μόνο...και όχι μόνο...



  

● Σύμφωνα με την πολιτική της Βικιπαίδειας, δεν 
επιτρέπεται η ανάρτηση υλικού που δεν μπορεί να 
υπαχθεί στην άδεια Creative Commons CC-BY-SA 
3.0

Βικιπαίδεια και Βικιπαίδεια και 
Πνευματικά ΔικαιώματαΠνευματικά Δικαιώματα



  

● Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται απαγορεύεται 
γενικάγενικά η δημοσίευση υλικού του 
οποίου κάποιος τρίτος έχει τα 
πνευματικά δικαιώματα, ακόμη και 
όταν το διανέμει δωρεάν

Creative Commons CC-BY-SA 3.0

Απαγορεύεται....



  

Η άδεια της Βικιπαίδειας είναι ελεύθερη:

● για διανομή,  αναπαραγωγή, παρουσίαση στο κοινό 
του Έργου

● για διασκευή - για να τροποποιηθεί το Έργο

● για εμπορική χρήση του Έργου

 

Creative Commons CC-BY-SA 3.0
Επιτρέπεται.....



  

● ΒΥ Αναφορά Δημιουργού —  Θα πρέπει να γίνει αναφορά 
στο έργο με τον τρόπο που έχει οριστεί από τον δημιουργό 
ή αυτόν που χορηγεί την άδεια (χωρίς όμως να εννοείται με 
οποιονδήποτε τρόπο ότι εγκρίνουν εσάς ή τη χρήση του 
έργου από εσάς)

● SA Παρόμοια Διανομή — Εάν αλλοιώσετε, τροποποιήσετε 
ή δημιουργήσετε περαιτέρω βασισμένοι στο έργο, θα 
μπορείτε να διανέμετε το έργο που θα προκύψει μόνο με 
την ίδια ή παρόμοια άδεια. 

Creative Commons CC-BY-SA 3.0
.....με όρους



  

● ΒΥ Αναφορά Δημιουργού —  Θα πρέπει να γίνει αναφορά 
στο έργο με τον τρόπο που έχει οριστεί από τον δημιουργό 
ή αυτόν που χορηγεί την άδεια

● SA Παρόμοια Διανομή — Εάν αλλοιώσετε, τροποποιήσετε 
ή δημιουργήσετε περαιτέρω βασισμένοι στο έργο, θα 
μπορείτε να διανέμετε το έργο που θα προκύψει μόνο με 
την ίδια ή παρόμοια άδεια. 

Creative Commons CC-BY-SA 3.0
.....με όρους



  

● Στη Βικιπαίδεια δεν παραμένει 
περιεχόμενο που καλύπτεται από Π.Δ. Ο 
εντοπισμός παρόμοιου περιεχομένου δεν 
γίνεται από έναν αλλά από σχεδόν όλους 
τους χρήστες της.

● Η επισήμανση περιεχομένου με Π.Δ. 
οδηγεί στη διαγραφή του

Έλεγχος για τα πνευματικά Έλεγχος για τα πνευματικά 
δικαιώματαδικαιώματα



  

Έλεγχος πνευματικών δικαιωμάτων - Έλεγχος πνευματικών δικαιωμάτων - 
παράδειγμαπαράδειγμα



  

● Χωρίς κανένα κόστοςκανένα κόστος για τον οποιονδήποτε φορέα, δωρεάν, η Βικιπαίδεια μπορεί να 
προσφέρει:

● αποθήκευση στους υπολογιστές του ιδρύματος Wikimedia,  για κάθε εικόνα / 
φωτογραφία που επιφορτώνεται στα Commons. Δεν θα χρειάζεται να απασχολούν 
υπολογιστές και servers οι φορείς για ό,τι διαθέσουν στα Commons.

●  ταξινόμηση

● κατηγοριοποίηση ανά θέμα

●  νέες λέξεις κλειδιά- μεταδεδομένα αλλά και εμπλουτισμός, διόρθωση τους

● μετάφραση για τις λέξεις κλειδιά - μεταδεδομένα από εθελοντές σε όλες τις γλώσσες για 
όσα θέματα θεωρηθούν αρκετά ενδιαφέροντα  

ΚόστοςΚόστος



  

● Τι μπορεί να προσφέρει η Βικιπαίδεια 
και τα υπόλοιπα εγχειρήματά της σε 
έναν αρχειακό φορέα;

Βικιπαίδεια: Μια ανοιχτή προσφοράΒικιπαίδεια: Μια ανοιχτή προσφορά



  

● προβολή σε οποιαδήποτε βικιπαίδεια, σε οποιαδήποτε γλώσσα - εύκολη εμφάνιση 
από τις μηχανές αναζήτησης

● απαραίτητα θα παρέχεται σύνδεση προς το σχετικό αρχείο που θα βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα του φορέα

● προβολή του φορέα, αφού αυτός θα αναφέρεται σε κάθε περίσταση που κάποιος θα 
εξετάζει το κάθε αρχείο (εικόνα, πολυμέσο) προερχόμενο από αυτόν

● και το πιο σημαντικό από όλα: Ανάδειξη των αρχείων, χρήση τους, χρησιμοποίησή 
τους στη μεγαλύτερη και την καλύτερη  σύγχρονη εγκυκλοπαίδεια (και πέραν αυτής), 
αφού ο καθένας θα μπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση σε αυτά.

●  ΔΗΛΑΔΗ, Η Βικιπαίδεια παράγει αξίαΗ Βικιπαίδεια παράγει αξία

Πλεονεκτήματα από μια «δωρεά Πλεονεκτήματα από μια «δωρεά 
αρχείων»αρχείων»



  

Ένα παράδειγμα

Πόσες Νίκες της Σαμοθράκης Πόσες Νίκες της Σαμοθράκης 
υπάρχουν;υπάρχουν;

Ό,τι αποταμιεύεται στη Βικιπαίδεια ανήκει στον κόσμο



  

● http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Bundesarchiv

● http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_by_Rob_Lavinsky

Η Βικιπαίδεια αξιοποιεί το περιεχόμενο που της κατατίθεται

Παραδείγματα δωρεών αρχείωνΠαραδείγματα δωρεών αρχείων

http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Bundesarchiv
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_by_Rob_Lavinsky


  

Συμπέρασμα

* Η Βικιπαίδεια παράγει αξία, 
διευρύνει την αλληλεπίδραση με τη 
γνώση.

* Ό,τι αποταμιεύεται στη Βικιπαίδεια 
ανήκει στον κόσμο, όχι στον 
οργανισμό που τη φιλοξενεί στους 
server του.

* Η Βικιπαίδεια αξιοποιεί το 
περιεχόμενο που της κατατίθεται.
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