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Wiki?Wiki?
● wikiwiki to po prostu strony internetowe, które można 

edytować przez przeglądarkę www

● strony internetowe – idea stara jak www
● blog - „dziennik” internauty (osobisty, profesjonalny, 

korporacyjny...), wiki jest dużo bardziej elastyczne
● era wiki?



  

Trendy na rynku WikiTrendy na rynku Wiki
● popularność, Wikipedia

● potencjalne zastosowanie Wiki: strony domowe, 
współpraca (współedycja), strony społeczności, 
knowledge base, prywatne notatniki...



  

farmy blogów
vs. farmy wiki

trends.google.com



  

Konkurencja i rynekKonkurencja i rynek
● konkurencja: PBWiki.com, 

WetPaint.com, Wikia.com, 
WikiSpaces.com, JotSpot.com 
(Google), Wiki.com

● inwestycje – sporo:
– Wikia – $3.5m + nieznana kwota 

(~10m$) z Amazonem
(obietnica centrum R&D w Poznaniu)

– WetPaint – $3m + $9.5m

– JotSpot – zakup przez Google, 
nieznana kwota

– Wiki.com – domena za $2.8m, projekt 
nieudany ;-)



  

Wikidot.comWikidot.com
● krótka historia:

– styczneń 2006: rozpoczęcie prac

– kwiecień 2006: bezpłatny urlop z pracy 
;-)

– sierpień 2006: pierwsza publiczna 
odsłona

– media: lokalna GW, Teraz Toruń, ponad 
80 na wykop.pl

● czym jest
– farma Wiki, każdy może założyć strony 

http://twoje-wiki.wikidot.com. i tyle 
;-)

●



  

Wiki-killer?Wiki-killer?
● features != popularity, ale:

– interfejs AJAX, prywatne Wiki, dostęp SSL, 
członkowie/moderatorzy/administratorzy, 
uprawnienia, wygląd, własne CSS, forum, 
zapraszanie, lista kontaktów, prywatne 
wiadomości, nieinwazyjne reklamy (jeszcze nie 
ma), płatne dodatki, obsługa dowolnej 
domeny, prywatne backupy, elastyczność, 
blokady edycji, zaawansowana składnia wiki, 
moduły (głosowanie, listowanie i masa 
innych), tagi, kategorie, widgety z innych 
serwisów (np. Widgetbox.com, Google 
gadgets, YouTube, Flickr...), import/expors 
RSS

● najważniejsze: stworzyć produkt, którego 
ludzie potrzebują



  

StatystykiStatystyki
● dziennie koło 100 nowych 

userów, 2000-3000 edycji, 7 000 
wizyt, 40 000 odsłon stron

● miesięcznie: 50 000 uq, 
> 1 000 000 odsłon

● 7 000 użytkowników, >3000 
sajtów, 80 000 stron

● trend rosnący ;-)

● sprzęt: server Opteron 2GHz, 
2x120GB SATA, 2GB RAM, 
dzierżawiony w Niemczech za 
65Euro/mies, pracuje na ok. 4% 
mocy.

● aplikacja: PHP + PostgreSQL, 
reszta dla zainteresowanych ;-)



  

Co myślą użytkownicy?Co myślą użytkownicy?
● Wikidot is a superb piece of work! […] I'm using wikidot as a research tool 

to keep my ideas, articles and projects together. As a first release it's 
amazingly stable and fast. (zeroinfluencerzeroinfluencer)

● This would also have to be the best wiki farm we've ever seen. 
Congratulations on the great work! (aeSentinelaeSentinel)

● It's a nice CLEAN layout and I'm thoroughly enjoying the process. 
(nenglandnengland)

● When I found this, I thought’d give it a try, and just using it for a few 
days, I’m already highly impressed. This site has all the features I’d want, 
without the complexity of some other solutions out there. 
(tylermactylermac)

● I've been comparing places that could host my wiki and this was the best, 
because it's usable even for a tech-[newbie] like me. 
(purplyanapurplyana)

● It is one of the easiest wiki-building sites I've ever come upon. Easy to 
use features, great interface, lot's of great features, you guys have really 
done something special here. […] This site is just too good not to become 
a success. shirazshiraz



  

Co tworzą? Sporo.Co tworzą? Sporo.
● hobby, strony domowe, podróże, 

studenckie (Filozofia UW, Filozofia 
UAM, Cambridge), Eupaco, 
OpenSuse (Polish Wiki), 
JakiLinux.org, PolishLinux.org, 
gry, RPG, MORPG...

● prywatne notatniki (prywatne 
wiki + dostęp SSL)...

● koordynacja projektów
● praca nad dokumentami, 

projektami programistycznymi, 
open source...

● .....



  

Plany na przyszłośćPlany na przyszłość
● World domination ;-)
● dalszy rozwój i poprawianie user experience
● wersje językowe
● open source
● ........
● profit!


