
ВИКИ



Вики

Вики је посебна веб-апликација која омогућава некој 
заједници људи да једноставно 

• креира, 

• додаје, 

• модификује или

• брише 

одређени садржај у сарадњи са другима.



Вики

Вики је као и блог одређени облик система за организацију садржаја 
(CMS).

Важна разлика у односу на блог је то што је управљање садржајем 
потпуно децентрализовано.

На блогу једна особа поставља почетни текст и иницира даљу 
комуникацију, 

док се вики користи тако што цела заједница учествује у стварању 
организованих информационих ресурса од општег значаја.



Вики

Први вики софтвер био је WikiWikiWeb.

Направио га је Ворд Канингам 1995. године.

Био је намењен за креирање каталога  софтверских узорака који се 
користе у програмирању.

Замисао је била да више програмера заједнички креира јединствен 
каталог тако што ће свако унети нешто из свог искуства.



Вики

Вики функционише на неколико основних принципа:

*позива све кориснике да уређују било коју постојећу страницу или да 
креирају нове у оквиру вики веб-сајта,

*подстиче успостављање смислених веза између различитих страна тиме 
што креира хипервезе,

*то је сајт у коме садржај никад није у финалном облику, јер се позивају и 
охрабрују посетиоци да садржај стално поправљају и допуњују.



Вики

Најзначајнији програм који омогућује да организујете вики сајт је 
MediaWiki (http://www.mediawiki.org)

који се користи на енциклопедији Wikipedia.

MediaWiki је слободан софтвер 

који се може инсталирати и на приватном серверу 

чиме ви покрећете свој вики сајт 

чија намена и основна тема могу бити произвољни.

http://www.mediawiki.org/


Вики
Wikipedia (http://www.wikipedia.org)

је најзначајнији вики сајт са којим се најчешће срећете.

Енциклопедију Wikipedia основали су Џими Вејлс и Лари Сангер 2001. год.

Wikipedia постоји на великом броју светских језика. 
На српском језику се назива Википедија (http://sr.wikipedia.org ) и постоји од 
2003. год.
Важан принцип енциклопедије је да се у тексту чланака поштују ауторска права 
и да је материјал који се користи слободан.

Сви чланци би требали да буду непристрасни.

http://www.wikipedia.org/
http://sr.wikipedia.org/


Вики
Задужбина Викимедија (Wikimedia Foundation Inc.) је невладина и 
непрофитна организација посвећена

расту, 

развоју и

бесплатном дељењу

слободног вишејезичног садржаја широм света.

Мото је: „Замисли свет у коме свако на планети има слободан приступ 
целокупном људском знању“.



Вики

Поред енциклопедије Wikipedia, задужбина Wikimedia 

одржава још низ веома корисних сајтова.

Викизворник (Wikisource) – складиште изворних текстовса који се могу 
слободно користити (садржи и Микеланђелове рукописе, Галилејева 
писма, чланке из енциклопедије Британика из 1911. године)

Викимедијина острва (WikiCommons) – складиште за 

фотографије, анимације, музику, изговорени текст,

видео-исечке и друге медије који се могу слободно користити.



Вики

Викиверзитет (Wikiversity) – место за образовни материјал 

и активности који се могу слободно користити за учење и 

наставне програме.

Викикњиге (Wikibooks) – је колекција образовних књига, 

од уџбеника органске хемије до водича кроз историју

уметности.



Вики

Викицитати (Wikiquotes) – је збирка цитата познатих људи.

Викиречник (Wiktionary) – је слободан вишејезични речник 

и лексикон.


