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Wikipedia Wikipedia –– основаоснова технологіїтехнології wikiwiki
тата найбільшнайбільш успішнауспішна їїїї реалізаціяреалізація

Джи́ммі До́нал «Джи́мбо» Ве́йлз
Jimmy Donal «Jimbo» Wales; 

народився 7 серпня 1966, Гантсвілл, 
штат Алабама — інтернет-підприємець,
ідеолог концепції вікі, засновник Вікіпедії

Вікі-технологію розроблено в 1994 році, вперше
випущено 25 березня 1995 року. Його автор, 
програміст Уорд Каннингем (Ward Cunningham), 
створив WikiWikiWeb як частину проекту
"Портлендське сховище шаблонів" (Portland
Pattern Repository).

Каннингем розробив концепцію wiki, вигадав їй цю
забавну назву (wiki – швидко-швидко, було
першим словом, яке програміст вивчив під час
свого візиту на Гаваї) і, власне, написав перший
wiki-механізм.

Послідовниками вчення wiki стали й бізнесмен
Джиммі Уелс (Jimmy Wales) і вчений Ларрі
Сенгер (Larry Sanger), які поклали його в основу
своєї електронної енциклопедії - Nupedia. 
Основний принцип цієї енциклопедії говорив: 
інформація, що міститься в ній, повинна
поширюватися безкоштовно й вільно. Проект
існував з березня 2000 до вересня 2003 року. 
Але в історію він увійшов ще й тому, що Nupedia
вважається прообразом енциклопедії Wikipedia, 
що з'явилася в січні 2001 року.
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Wikipedia Wikipedia –– основаоснова технологіїтехнології wikiwiki
тата найбільшнайбільш успішнауспішна реалізаціяреалізація

Проект Вікіпедії стартував у 2001 році. В цій вікі-
енциклопедії на даний момент розміщено понад
10 млн. статей, з них 3,6 млн – на англійській
мові. Статті пишуться на 253-х мовах. 
Орієнтовна кількість авторів та редакторів - 90 
тис.

Група сайтів Вікіпедії знаходиться в десятці
найбільш відвідуваних веб-ресурсів світу. 
Кожний 200-й запит, що відбувається в
Інтернеті, направляється у Вікіпедію. Більше
третини дорослого населення Америки (36%), 
які мають доступ до мережі Інтернет, хоча б раз
користувалися цією енциклопедією. Серед
американців з вищою освітою вікі-енциклопедією
користувався кожний другий, а серед тих, хто
закінчив тільки школу – 22%. Серед студентів
очних та заочних форм навчання відсоток
використання енциклопедії складає 50%.

Уорд Каннингем

Ларрі Сенгер
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Web 2.0 Web 2.0 концепціяконцепція відвід Tim Tim OO’’rellyrelly
“What Is Web 2.0” Design Patterns and Business Models for the Next Generation

of Software by Tim O'Reilly (09/30/2005)
http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html

Web 1.0 Web 2.0
DoubleClick --> Google AdSense

Ofoto --> Flickr

Akamai --> BitTorrent

mp3.com --> Napster

Britannica Online --> Wikipedia

personal websites --> blogging

evite --> upcoming.org and EVDB

domain name speculation --> search engine optimization

page views --> cost per click

screen scraping --> web services

publishing --> participation

content management systems (CMS) --> wikis

directories (taxonomy) --> tagging ("folksonomy")

stickiness --> syndication

http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html
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Користувач створює та контролює персональні дані та інформацію, а також
структурує їх як певні метадані.

Вікі — гіпертекстове середовище (зазвичай веб-сайт) для збору та структурування
письмових відомостей. 

Одиницею інформації є стаття, що несе одну ідею. Статті поєднані між собою
семантичними зв'язками (будь-яке слово може бути окремою статею) – принцип
тлумачного словника.

• Колективне генерування знань та висока довіра до них (wikipedia.org)

• Фолксономія (Напр. http://www.delicious.com/)

• Соціальні мережі співпраці (Напр. http://www.linkedin.com/)

• Постійна “бета”, дистанційне навчання он-лайн

• WEB, як платформа (звичайний текст, проста розмітка – головне це
контент)

http://www.delicious.com/
http://www.linkedin.com/
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ОСНОВНІОСНОВНІ ВІДМІННОСТІВІДМІННОСТІ WEB 2.0WEB 2.0 ВІДВІД ТРАДИЦІЙНОГОТРАДИЦІЙНОГО WEB 1.0WEB 1.0

Веб-сайт Вікі-сайт
• Наповненням займається одна людина • Наповненням займається співтовариство

• Дизайн має значення • Дизайн не має значення

• Необхідні знання html - тегів • Необхідні знання простих Wiki-тегів

• Оновлення через FTP-протокол • Оновлення через веб - протокол

• Створення нових сторінок передує
створенню посилань

• Посилання на нові сторінки передують
створенню нових сторінок

• При оновленні сайту попередня
інформація знищується

• Всі сторінки сайту залишаються в базі
даних

• Для кожної сторінки всередині сайту
можна отримати перелік сторінок, на які
вона посилається

• Для кожної сторінки можна отримати
список сторінок, на які вона посилається, 
та список сторінок, які містять посилання
на сторінку

• Карта сайту створюється централізовано
• Карта сайту створюється автоматично та

відображає інтереси учасників
співтовариства

• Індивідуальна редакційна політика • Колективна редакційна політика
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ЗАВДАННЯ

• Колективне наповнення навчального контенту студентами та
викладачами

• Привчати студентів до наукового стилю викладення
інформації

• Онлайн версія – постійна “бета”

• Інтеграція з іншими сервісами в університеті –
(дистанційне навчання) привязка до навчального предмету

• Співпраця з wikipedia.org.ua

WIKI.TNTU WIKI.TNTU -- відвід ідеїідеї додо реалізаціїреалізації
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ГОЛОВНІ ЦІЛІ
• Створити базу знань, котру будуть наповнювати викладачі

та студенти з метою глибшого опанування останніми
навчальних дисциплін

• Сприяти обміну досвідом між користувачами WIKI, також
збільшувати та розширювати базу знань в певних областях

• Сприяти структурованому освоєнню дисципліни
• Об’єктивне оцінювання знань за об'ємом фактично

опрацьованого та розміщеного wiki-матеріалу
• Сприяти розробці україномовної термінології в освітніх

галузях та інших проблем пов’язаних з інформаційною
неузгодженістю користувачів;

• Представити площадку, де студенти зможуть практикувати
в відкритій науковій діяльності, написанні статей

• Надати студентам можливість вільно обмінюватись
знаннями

WIKI.TNTU WIKI.TNTU -- відвід ідеїідеї додо реалізаціїреалізації



9

ГоловнаГоловна сторінкасторінка сайтусайту wiki.tntu.edu.ua wiki.tntu.edu.ua ((mediawikimediawiki))
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НавчальніНавчальні дисциплінидисципліни працюютьпрацюють нана WIKIWIKI
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НавчальнаНавчальна дисциплінадисципліна ––
““ПлануванняПланування експериментуексперименту””
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““ПлануванняПланування експериментаексперимента”” ––
ПрикладПриклад оформленоїоформленої статтістатті

Репозитарій універу
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““ПлануванняПланування експериментаексперимента”” ––
ПрикладПриклад оформленоїоформленої статтістатті
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МатеріалиМатеріали семінарівсемінарів магістівмагістів розміщенорозміщено вв ELARTUELARTU
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ТЕХНОЛОГІЇТЕХНОЛОГІЇ НЕНЕ ВАЖЛИВОВАЖЛИВО, , 
ГОЛОВНЕГОЛОВНЕ –– КОНЦЕПЦІЯКОНЦЕПЦІЯ

MediaWiki
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СоціальнаСоціальна професійнапрофесійна мережамережа
співпраціспівпраці студентівстудентів тата викладачіввикладачів

Plaxo.com

Linkedin.com



17

ВИСНОВКИВИСНОВКИ
WiKi технологія як інструмент спільного написання статей, 

працюватиме ефективно у випадку застосування усього
інструментарію Web 2.0: RSS, WebBlog, MMedia, AJAX, 
Folksonomy, постійна "бета", соціальних мереж співпраці
(linkedin.com) та інше. 

Якщо глянути на концепцію Web 2.0 в контексті навчання то було б
логічно задіяти "центральну вісь", що об'єднує традиційний
підхід та нові технології інтернету, а саме дистанційне навчання
студентів. 

Також треба врахувати момент побудови соціальної професійної
мережі співпраці студентів та викладачів в процесі виконання
практичних, лабораторних та курсових робіт, формування
колективної схеми роботи над навчальними завдання та
формування команд майбутніх професіоналів.
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Технології - просто про складне в Інтернеті

• Social Bookmarking in Plain Ukrainian
http://www.youtube.com/watch?v=4Tjkyj2m6s0

• Wiki in plain Ukrainian
http://www.youtube.com/watch?v=GwZj62kRHsk&feature=related

• Social Networking in Plain Ukrainian
http://www.youtube.com/watch?v=Y0qukmMi2zo&feature=related

• Соціальні закладки за тегом “Web 2.0”
http://delicious.com/taltek/web2.0

http://www.youtube.com/watch?v=4Tjkyj2m6s0
http://www.youtube.com/watch?v=GwZj62kRHsk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Y0qukmMi2zo&feature=related
http://delicious.com/taltek/web2.0
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http://wiki.tntu.edu.ua/http://wiki.tntu.edu.ua/
((сайтсайт WIKIWIKI університетууніверситету))

hthttptp://://groups.google.com.uagroups.google.com.ua//groupgroup//tstuwikitstuwiki//
((дискурсійнадискурсійна групагрупа))

2010 (с) ТНТУ, Назаревич О.Б. (taltek.te@gmail.com)

Тернопільський національний
технічний університет

імені Івана Пулюя

Дякую за увагу !
Запитання ?

httphttp://www.youtube.com/watch?v=snw_HVhBp8c://www.youtube.com/watch?v=snw_HVhBp8c
““ОбразованиеОбразование 2.0 2.0 вв песочницепесочнице””))

http://wiki.tntu.edu.ua/
http://wiki.tntu.edu.ua/
mailto:(taltek.te@gmail.com)
http://www.youtube.com/watch?v=snw_HVhBp8c
http://www.youtube.com/watch?v=snw_HVhBp8c

