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Αδελφικά εγχειρήµατα της

Wikipedia

Καθώς αναπτυσσόταν η Wikipedia, αδελφικά

εγχειρήµατα ιδρύθηκαν για να ενισχύσουν και να

συµπληρώσουν το περιεχόµενο της εγκυκλοπαίδειας.

Έχουν αυτοτελή παρουσία, είναι όλα µέλη της

οικογένειας του ιδρύµατος Wikimedia και υπάρχει

συνεχής συνεργασία µεταξύ τους. Τα αδελφικά

εγχειρήµατα περιλαµβάνουν:

Βικιλεξικό (Wiktionary)

λεξικογραφικό εγχείρηµα

σε πολλές γλώσσες

http://el .wiktionary.org

Βικιθήκη (Wikisource)

ψηφιακή βιβλιοθήκη

ελεύθερων κειµένων

http://el .wikisource.org

Βικινέα (Wikinews)

συνεργατικά γραµµένες ειδήσεις

http://el .wikinews.org

Βικιβιβλία (Wikibooks)

εγχείρηµα για την ανάπτυξη

εκπαιδευτικού υλικού

http://el .wikibooks.org

Βικιφθέγµατα (Wikiquotes)

συλλογή αποφθεγµάτων

http://el .wikiquote.org

Wikimedia Commons

αποθετήριο για εικόνες και

άλλα πολυµέσα µε ελεύθερες

άδειες χρήσης

http://commons.wikimedia.org

Το Ίδρυµα Wikimedia (Wikimedia

Foundation, Inc) είναι ο οργανισµός

που λειτουργεί και στηρίζει την

Wikipedia και είναι αφιερωµένος

στο να ενθαρρύνει τη δηµιουργία,

ανάπτυξη και διανοµή ελεύθερου και πολύγλωσσου

περιεχοµένου στη γρήγορη πλατφόρµα wiki.

Φιλοξενεί όλα τα αδελφά εγχειρήµατα που

υπηρετούν τον σκοπό αυτόν και παραχωρεί το

πλήρες περιεχόµενό τους δωρεάν στο κοινό για

οποιαδήποτε χρήση. Η δράση του ιδρύµατος

Wikimedia έχει φιλάνθρωπο και µη κερδοσκοπικό

χαρακτήρα. Οι πόροι του είναι αποκλειστικά

δωρεές από ανθρώπους από όλο τον κόσµο και σε

κανέναν από τους ιστοτόπους των εγχειρηµάτων

δεν εµφανίζονται διαφηµίσεις. Παρ' όλα αυτά,

ειδικά η Wikipedia βρίσκεται µεταξύ των πέντε

δηµοφιλέστερων ιστοτόπων στον κόσµο.

Ίδρυµα Wikimedia

Αυτό το φυλλάδιο δηµιουργήθηκε µε τη χρήση ελεύθερου λογισµικού

από εθελοντές της ελληνικής Wikipedia. Επιτρέπεται η τροποποίηση και

αναδιανοµή του υπό τους όρους της άδειας CC-BY-SA-3.0.

Τα λογότυπα είναι κατοχυρωµένα σήµατα του Wikimedia Foundation.

Η παρούσα έκδοση είναι χορηγία της Εταιρείας ΕΕΛ/ΛΑΚ στο πλαίσιο

της δράσης για τον εµπλουτισµό της ελληνικής wikipedia. Μάθετε

περισσότερα στο http://mywikipedia.el lak.gr.

http://wikimediafoundation.org
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«Φανταστείτε έναν κόσµο στον οποίο ο καθένας έχει

ελεύθερη πρόσβαση στο σύνολο της ανθρώπινης γνώσης»



Τι είναι η Wikipedia;
Η Wikipedia είναι ένα εγχείρηµα δηµιουργίας µιας

εγκυκλοπαίδειας µε περιεχόµενο που µπορεί να

χρησιµοποιήσει ο καθένας ελεύθερα µε όποιον τρόπο

επιθυµεί, ακόµα και εµπορικά, σύµφωνα µε την Άδεια

Creative Commons Attribution Shareal ike 3.0, αλλά και

µια κοινότητα ανθρώπων που αποκτούν τριβή µε τη

γνώση, την τεκµηρίωση, τη συνεργατικότητα, τον

εθελοντισµό, τον σεβασµό στις απόψεις των άλλων, οι

οποίοι καταγράφουν τη γνώση

σύµφωνα µε τους κανόνες της

πολιτικής που διαµορφώνεται από

την ίδια την κοινότητα. Η

Wikipedia αναπτύσσεται σε πολλές

γλώσσες, καθώς και στην

Ελληνική, όπου φέρει το όνοµα

«Βικιπαίδεια».

Ποιος χρηµατοδοτεί την Wikipedia;
Σε ποιον ανήκει;
Ο διαδικτυακός χώρος και οι υπολογιστές που

φιλοξενούν το περιεχόµενο της Wikipedia ανήκουν

στο Ίδρυµα Wikimedia, που έχει την έδρα του στις

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Η φιλοξενία αυτή

χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από δωρεές, αφού

στην Wikipedia δεν υπάρχουν διαφηµίσεις. Το

περιεχόµενο της Wikipedia ανήκει στο κοινό, στον ίδιο

τον κόσµο ο οποίος το έχει προσφέρει. Η συνεισφορά

στη συγγραφή και στη διόρθωση των άρθρων είναι

εθελοντική και γίνεται χωρίς χρηµατική αµοιβή.

Ποιος διαχειρίζεται την Wikipedia;
Την Wikipedia τη διαχειρίζονται οι ίδιοι οι χρήστες της

υπό την επίβλεψη του Ιδρύµατος Wikimedia. H

κοινότητα των χρηστών άλλωστε δηµιουργήθηκε

εθελοντικά ακριβώς για να εξυπηρετήσει τον ιδρυτικό

σκοπό της Wikipedia, την δηµιουργία µιας ελεύθερης

εγκυκλοπαίδειας. Η εµπειρία και η προσεκτική

διατύπωση του σκοπού του εγχειρήµατος έχουν

σχηµατίσει ένα σύνολο από απλούς κανόνες που

αποτελούν την "πολιτική" µε την οποία συνεργάζονται

όσοι συνεισφέρουν στη Wikipedia, όπως η συγγραφή

ληµµάτων από ουδέτερη οπτική γωνία και η

παραποµπή σε πηγές που να επαληθεύουν τις

πληροφορίες. Η πολιτική αυτή στο σύνολό της

φαίνεται πετυχηµένη. Η µεταβολή της πολιτικής, των

πρακτικών, οι νέες αποφάσεις αλλά και η πρακτική

εφαρµογή αυτών βασίζεται στη συναίνεση των

χρηστών και τον αρχικό σκοπό.

Τι είναι η άδεια χρήσης «CC-BY-SA-3.0»;
Η άδεια χρήσης καθορίζει τα πνευµατικά δικαιώµατα

του ιδιοκτήτη του κάθε έργου. Η Βικιπαίδεια διατίθεται

µε την ελεύθερη άδεια χρήσης CC-BY-SA-3.0 µε την

οποία: Επιτρέπεται η χρήση, αντιγραφή και

τροποποίηση των κειµένων από οποιονδήποτε και για

οποιονδήποτε σκοπό (ακόµα και εµπορικό) υπό τους

όρους ότι κάθε αντίγραφο ή τροποποιηµένο κείµενο

πρέπει να διατεθεί µε τη σειρά του υπό την ίδια άδεια

και τους παραπάνω όρους. Συνεπώς, δεν µπορεί

κάποιος να θέσει σε αυτό επιπλέον περιορισµούς (όπως

την απαγόρευση αντιγραφής) και πρέπει να γίνεται

αναφορά στους δηµιουργούς/συντάκτες του έργου. Οι

συνεισφορές όλων των χρηστών υπόκεινται αυτόµατα

στην άδεια CC-BY-SA-3.0. Έτσι, κάθε άρθρο αλλά και

ολόκληρη η Βικιπαίδεια είναι ελεύθερη για κάθε χρήση

και τροποποίηση µε τους παραπάνω όρους που

αναφέρει η άδεια. Αυτό άλλωστε είναι και το νόηµα της

«ελεύθερης» εγκυκλοπαίδειας.

Πράγµατι µπορεί ο καθένας να γράψει;
Για να συνεισφέρουµε µε περιεχόµενο στην Wikipedia

δεν απαιτείται να είµαστε ειδικοί. Οποιοσδήποτε

µπορεί να συντάσσει και να τροποποιεί άρθρα της

Wikipedia, τα πιο πολλά χωρίς καν να χρειαστεί να

δηµιουργήσει λογαριασµό. Αρκεί ένα πάτηµα στον

σύνδεσµο «επεξεργασία» που υπάρχει στην κορυφή

κάθε άρθρου. Η γλώσσα µορφοποίησης που

χρησιµοποιείται είναι απλή και είναι γενικά εύκολο να

τη µάθει κανείς, µέσα σε λίγα λεπτά, παρατηρώντας

πώς µορφοποιούνται τα ήδη υπάρχοντα άρθρα ή

ανατρέχοντας στη βοήθεια.

Για να γίνει π.χ. το κείµενο µε έντονα γράµµατα αρκεί

να περικλειστεί δεξιά κι αριστερά από τρεις

αποστρόφους, για να µετατραπεί µια λέξη σε

σύνδεσµο, να περικλειστεί σε διπλές ορθογώνιες

αγκύλες ( [[...] ] ) κλπ.

Πώς µπορεί να συµµετάσχει κανείς;
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Βικιπαίδειας είναι

http://el .wikipedia.org. Το πλαίσιο της αναζήτησης, που

συµπληρώνεται πάνω δεξιά, επιστρέφει αποτελέσµατα

για θέµατα που µας ενδιαφέρουν. Αν ένα άρθρο δεν

υπάρχει, η σελίδα µε το κενό αποτέλεσµα δίνει τη

δυνατότητα να το δηµιουργήσουµε αµέσως. Αν

υπάρχει, θα εµφανιστεί, και εκεί ο καθένας µπορεί να

το βελτιώσει. Τα περισσότερα άρθρα µπορούν να

γραφούν καλύτερα. Προσθέστε κάτι που γνωρίζετε,

επεκτείνετε ένα άρθρο ή βελτιώστε την µορφή του.

Αυτή είναι και η πρόκληση της Wikipedia, η

αλληλεπίδραση όλων µε τη γνώση!




