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مق دمه
ویکی مجموعه ای از صفحات وب است که به کاربران اجازه اضافه نمودن محتوا را می دهد .
در اصل ویکی ها ابزاری گسترده برای آسان نمودن فرایند تولید محتوا می باشد که در این فرایند کاربر صرفا مصرف
کننده نبوده بلکه خود نیز در مشارکتی جمعی و غیر متمرکز به تولید محتوا می پردازد و به طور مستقیم
در چرخه حیات ویکی نقش ایفا می کند .
بهره گیری از هوش جمع ی و سازو کا ر خودترمیم ی محتوا ی ویک ی و پ وی ایی مح تو ا بیانگر اساس و هویت
ویکی ها می باشد .
هرگاه کاربری محتوای جدیدی به ویکی می افزاید سایر کاربران این محتوا را پیدا نموده و در بازخوانی و ارتقای محتوا
مشارکت می نمایند  .همین امر سبب استفاده ازدانش و هوش جمعی در ایجاد محتوای جدید می گردد .
ویرایش و اشکال زدایی مستقیمی که ویکی ها در اختیار دیگر کاربران قرار می دهند نمود مناسبی از سازگار خودترمیمی
محتوای ویکیها قلمداد می گردد .
و در پایان ویکی را می توان بعنوان شبکه ای عظیم از اطلعات در نظر گرفت که از طریق وب و با کمک کاربران آن
هر لحظه در حال تغییر و تحول بوده و همه روزه به پویایی آن افزوده می گردد .

ا ستفاده ا ز می زبانهای ویک ی

یا میزبانی از ویکی

برای ایجاد صفحات ویکی دو شیوه کلی را می توان اتخاذ نمود :
اول آنکه میزبانی از موتورهای ویکی را خود بر عهده گیریم بدین صورت که بر روی سایت مورد نظر
یکی از موتورهای ویکی را نصب نموده و محتوای اسناد مربوطه را بر روی آن سایت ذخیره نماییم
ویا می توان از میزبانهایی که به همین منظور ایجاد شده اند استفاده کنیم که در این صورت تنها کافیست
یکی از میزبانهایی که به همین منظور خدمات دهی میکنند را انتخاب نموده و اسناد مربوطه را بر روی
آنها قرار دهیم .
بررسی و مقایسه هریک از شیوه های ذکر شده در ادامه به اختصار آمده است .

میزبانی از ویکی
در این مدل سایتی را برای قرار دادن مطالب مورد نظر دراختیار گرفته و یکی از موتورهای ویکی را ( که مدیریت این
صفحات را بر عهده دارد) نصب می کنیم
بیش از یکصد ویکی شناخته شده وجود دارد که چند مورد آن در زیر آمده است :

با زبان پایتون نوشته شده و از
CGI, WSGI, fastcgi, twisted,

http://moinmo.in/

MoinMoin

mod_python
پشتیبانی می کند
با زبان پی اچ پی نوشته شده ومعروف ترین
موتور ویکی است که سایت هایی نظیر
WikiPedia , DisinfoPedia ,
WikiQuote, WikiBooks,

www.mediawiki.org

MediaWiki

WikiTravel, UncycloPedia
از آن استفاده می کنند
با زبان پی اچ پی نوشته شده و قابلیت
پشتیبانی از پایگاه داده
های
MySql, PostgreSQL

http://phpwiki.sourceforge.net

PhpWiki

/

را دارد
با زبان پرل نوشته شده است

http://www.oddmuse.org

Odd Muse Wiki

با زبان پی اچ پی نوشته شده که بیشتر برای
فرهنگ لغات کاربرد دارد

http://glossword.info

glossword

اس

تفاده از میزبان های ویکی
با استفاده از میزبانهای ویکی متنوعی که در وب وجود دارد می توان مطالب مورد نظر را برروی اینگونه سایت ها
قرار داد که چند نمو نه آن به شرح زیر می باشد :

بنیاد ویکی مدیا (: )http://wikimediafoundation.org
این بنیاد که تاسیس آن بطور رسمی در سال  ۲۰۰۳اعلم شد هم اکنون بعنوان بزرگترین مجموعه ویکی در جهان
شناخته می شود  .ویکی مدیا هم اکنون پروژه هایی نظیر wikibooks, wiktionary, wikipedia
 wikinews, wikiversity, wikispecies, wikisource, wikiquoteرا به مدیریت موسس آن
جیمی ویلز اداره می کند .
توضیحات مختصری در مورد معروفترین پروژه های این مجموعه در جدول زیر آمده است :

توضیحات

تاریخ آغاز پروزه

دایره المعارفی که حاوی بیش از  ۹میلیون مقاله که

۲۰۰۱

آدرس سایت
www.wikipedia.org

نام
Wikipedia

به  ۲۵۳زبان مختلف نوشته شده است
واژه نامه جامعی که حاوی معانی و مترادف

۲۰۰۲

www.wiktionary.org

Wiktionary

کلمات است
مجموعه ای از کتابهای آزاد آموزشی

۲۰۰۳

www.wikibooks.org

Wikibooks

مجموعه ای از نقل قول ها که از کتابها و افراد جمع

۲۰۰۳

www.wikiquote.org

Wikiquote

آوری شده
پروژه ای برای ترجمه اسناد آزاد به زبانهای مختلف

۲۰۰۳

www.wikisource.org

Wikisource

دنیا
مجموعه اخبار که به وسیله روزنامه نگاران محلی
نگارش می گردد

۲۰۰۴

www.wikinews.org/

Wikinews

و یکیا (: )http://www.wikia.com/
بنیاد ویکیا در سال  ۲۰۰۴توسط جیمی ولز و آنجل بسلی تاسیس گردید .
موظوعات ویکیا برخلف ویکی مدیا ـ که به موضوعات عمومی مانند دایره المعارف و فرهنگ لغات و
اخبار و  ...می پردازد ـ به صورت خاص و ویژه توسط کاربران ایجاد شده و مدیریت می گردد .
هم اکنون در سایت  www.wikia.comبیش از  ۴۷۰۰اجتماع از کاربران (به  ۷۰زبان مختلف) وجود داشته و
هر جامعه در مورد موضوعی خاص به فعالیت می پردازد .
درآمد ویکیا ـ بر خلف ویکیپدیا که از طریق کمک های مردمی تامین می شود ـ از طریق تبلیغات و آگهی
تامین مگردد .
اگرچه جیمی ولز یکی از موسسان هردو سازمان ویکیا و ویکی مدیا می باشد اما این دو سازمان بطور کلی از یکدیگر
جدا می باشند

: )http://baike.baidu.com/( Baidu Baike
این سایت که به کاربران چینی زبان خدمات رسانی می کند ازاکتبر سال  ۲۰۰۶شروع به کار نمود .
هم اکنون با افزایش تقریبی  ۹۰۰۰۰هزار مقاله در ماه بعد از مجموعه انگلیسی ویکیپدیا در مقام
دوم (به جهت تعداد مقالت ) قرار دارد .

: ) http://susning.nu/ ( susning
این وب سایت که به زبان سوءدی می باشد از سال  ۲۰۰۱شروع به کار نموده و هم اکنون حاوی
بیش از  ۶۰۰۰۰هزار مقاله می باشد .
در این وب سایت بر خلف سایت ویکیپدیا آگهی های تبلیغاتی در متون ویکی قرار می گیرد .
کپی رایت مطالب ایجاد شده در این سایت توسط ایجاد کننده گان مطالب تعیین می گردد و برای
استفاده از مطالب این سایت نیاز به کسب مجوز از سایت می باشد .

بر رسی و مقایسه
استفاده ازهرکدام از گزینه های یاد شده مزایا و معایب خود را داشته که چند مورد آن به شرح زیر می باشد

مزایای

. ..

میزبانی از ویکی
انتخاب نرم افزار ویکی دلخواه و مناسب برای میزبانی ویکی .
سفارشی سازی سایت بر اساس محتوای مربوطه .
توانایی مدیریت کاربران و اعمال سطح دسترسی بر آنان .

میزبانهای ویکی
سادگی در ایجاد صفحات ویکی بدون نیاز به ایجاد سایتی برای این کار و
عدم وجود مشکلت راه اندازی و نگهداری سایت .
وجود کاربران متعدد در ویکی های میزبان که منجر به رفع خطاو تصحیح
مشکلت در کوتاه ترین زمان ممکن .
و در پایان استفاده از میزبانهای ویکی باعث افزایش تمرکز در ایجاد محتوا
بدون در نظر گرفتن مشکلت فنی می گردد .

معایب ...
میزبانی از ویکی
در گیرشدن با مشکلت فنی مانند ایجاد و نگهداری و پشتیبانی از
میزبان نرم افزار ویکی .
در صورت ایجاد خرابی در محتوای ویکی ها از طرف کاربران مهاجم
مسولیت بازگردانی محتوای مخروب بر عهده مدیران سایت می باشد
این در حالی است که در میزبانهای ویکی بعلت وجود کاربران متعدد
محتوای مخدوش به سرعت بوسیله کاربران بازیابی می گردد .

میزبانهای ویکی
یکی از مشکلتی که در رابطه با استفاده از میزبانهای ویکی مطرح
میگردد عدم امکان سفارشی سازی سایت میزبان با محتوای
ایجاد شده است .
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