
  

LA VIQUIPÈDIA

UNA GUIA RÀPIDA VISUAL

Document d'ajuda per a 
viquimaratons



  Aquesta és la portada de la Viquipèdia. A la part superior dreta de la pantalla podeu 
començar iniciant una sessió o creant un compte nou.



  

Tenir un compte d'usuari propi no és obligatori, però es tracta d'una bona pràctica si 
decidiu editar-hi. El nom d'usuari no ha de coincidir amb el vostre nom real. Tingueu 
en compte que les edicions anònimes s'associen públicament amb la IP de 
l'ordinador/xarxa que s'utilitza.



  

En crear un compte, si l'associeu amb una adreça electrònica, podreu generar una 
contrasenya nova si mai l'oblideu. Els comptes creats més recentment es 
comparteixen entre les diferents versions lingüístiques de la Viquipèdia i la resta 
projectes germans Wikimedia.



  

Aquest és un article típic de la Viquipèdia. Té un títol de capçalera i normalment altres 
elements com ara una taula de contingut i una infotaula lateral amb informació 
estructurada. A sobre del contingut principal hi ha algunes pestanyes que enllacen 
diferents accions disponibles, com ara editar l'article o mostrar l'historial de 
col·laboració. 



  

Una vegada es clica a Modifica, es carrega una nova interfície que permetrà a 
l'usuari editar l'article directament. Hi ha alguns botons amb icones autoexplicatives 
que ajuden a afegir-hi elements com ara enllaços (interns o externs), canviar l'estil del 
text o inserir-hi taules o imatges.



  

Cal no oblidar que qualsevol afirmació a la Viquipèdia ha d'estar recolzada per una 
font fiable. Afegir citacions és molt senzill: col·loqueu el cursor al final del text que 
voleu associar i feu clic al botó Cita de la barra d'eines. Apareixerà un diàleg per tal de 
generar-ne una i aquesta s'afegirà automàticament al final de la pàgina juntament 
amb les que ja hi pot haver.



  

En el mode automàtic, per a moltes adreces web que s’hi introdueixin i gràcies a la 
tecnologia de Zotero, el sistema ja detecta que són articles acadèmics, llibres o altra 
mena de publicacions (llocs web inclosos) i es genera una referència completa 
automàticament.

http://zotero.org/


  

Alternativament, si el mode automàtic falla, sempre és possible afegir una referència 
manualment. També podeu editar una referència ja existent; per exemple, quan es 
tracta de llibres, podeu incloure manualment les pàgines que donen suport a 
l’afirmació que referencieu.



  

Una vegada us satisfacin els canvis que hàgiu fet a la pàgina, feu clic al botó Desa la 
pàgina i seguiu-ne les instruccions. És una bona pràctica afegir un Resum per a 
altres membres de la comunitat que segueixen (vigilen) el mateix article.



  

Fins no fa gaire, els visitants que volien editar un article només podien fer-ho 
mitjançant un llenguatge de marques anomenat wikitext. Algunes combinacions de 
caràcters es transformen en enllaços o en estils de lletra un cop es desa l'article. Es 
tracta d'una opció encara disponible (a través de Editor el codi des de la icona del 
llapis) per a aquells usuaris més experimentats.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Sintaxi_wiki


  

Si es clica a Mostra l'historial, es carregarà una pàgina on es mostren tots els canvis 
individuals del contingut de l'article. A cada detall del canvi (versió) s'hi identifica quan 
va passar, l'usuari que ho va fer i si va deixar-hi cap resum explicatiu. Des d'aquesta 
interfície també és possible realitzar diferents accions, com ara revertir una 
modificació no desitjada.



  

És possible revisar en detall dues versions d'un article. Les versions poden incloure 
un o més canvis individuals entre elles. A l'esquerra veieu la versió més antiga, i a la 
dreta la més nova. Les addicions o supressions de caràcters es ressalten amb colors.



  

Si es clica a Element a Wikidata, 
accedim a les dades que sovint es 
veuen a les infotaules del costat 
dret de les entrades.
Si no hi és l’opció (en noves 
entrades), pot caler crear una nova 
entitat a:
https://www.wikidata.org

https://www.wikidata.org/


  

Quan s’insereix un fitxer multimèdia, des d’una finestra emergent podem cercar al 
repositori Wikimedia Commons totes les imatges, vídeos o àudios que continguin un 
determinat text.



  

Si volem contribuir-hi una imatge pròpia (o de la qual en tinguem tots els drets), 
podem fer-ho des de https://commons.wikimedia.org. Un auxiliar de càrrega ens 
guiarà en el procés. Una vegada acabat, podrem utilitzar el fitxer amb el nom que 
hàgim triat des de qualsevol versió lingüística de la Viquipèdia.

https://commons.wikimedia.org/


  

Wikimedia Commons facilita utilitzar els fitxers que s’hi troben no només a les 
diferents Viquipèdies, sinó també arreu d’Internet. Des de la intertíficie s’explica com 
enllaçar i reconèixer adequadament aquests continguts.



  

Hi ha diferents tipus de pàgina a la Viquipèdia. La majoria són contingut enciclopèdic 
(articles), però n'hi ha d'altres que s'utilitzen per a motius organitzatius, d'ajuda o 
comunitaris. Es poden distingir de la resta pels prefixos dels títols de pàgina (p. ex., 
Usuari:, Viquipèdia:, Viquiprojecte:, Ajuda:).



  

Si heu creat un compte, podeu decidir tenir una pàgina d'usuari. Es recomana 
incloure-hi només informació de l'activitat a la Viquipèdia (p. ex., articles en preparació 
o creats) o altres aspectes que poden ajudar la resta d'usuaris amb què hi 
interaccioneu per tal de poder col·laborar tots junts millor. Per exemple, els 
viquipedistes normalment hi afegeixen el seu coneixement d'idiomes i les seves àrees 
d'expertesa.



  

Quan inicieu una sessió, també podeu accedir a la pàgina de preferències d'usuari, 
des d'on és possible canviar els detalls del vostre perfil i adaptar la vostra experiència 
quan sou a la Viquipèdia. Com a exemple, les noves funcionalitats (encara en proves) 
es recullen a la pestanya Beta, i els usuaris poden triar seleccionar-les cas per cas. 



  

Recursos addicionals

● Manual d'edició wiki
● Bus turístic
● Viquillibre de la Viquipèdia

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Welcome2WP_Catalan_PROD.pdf
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Bus_tur%C3%ADstic
https://ca.wikibooks.org/wiki/Viquip%C3%A8dia
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