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Do you Wiki?Do you Wiki?
● WikiWiki = strony www, które można edytować!

● blogi – fala popularności, wiki – jeszcze nie

● blog to forma egzystencji w Internecie, blogsfera...

● czy nadchodzi czas Wiki? tak.



  

Trendy WikiTrendy Wiki
● Wikipedia – zadziwiająca (i rosnąca) popularność

● do czego można użyć technologii Wiki? strony domowe, 
współpraca (współedycja), strony społeczności, 
knowledge base, kooordynacja projektów, prywatne 
notatniki...

● ''pozwólmy ludziom tworzyć małe Wikipedie'' :-D



  

platformy blogowe
vs.
platformy wiki

trends.google.com

ludzie szukają 
tematów związanych 
z Wiki

rezultaty Google dla:
''wiki'':      250 000 000 
''blog'':      1 050 000 000



  

Rynek WikiRynek Wiki
● czołowi gracze: PBWiki.com, 

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

● ostatnie inwestycje:

– Wikia – $3.5m + kontrakt (~10m$)? z 
Amazonem
R&D w Poznaniu

– WetPaint – $3m + $9.5m

– PBWiki - $2m

– JotSpot – kupiony przez Google, 
nieznana kwota

– Wiki.com – domena za $2.8m, totalna 
porażka ;-)



  

Wikidot.comWikidot.com
● one-man-show:

– styczeń 2006: początek prac

– kwieciań 2006: full-time development

– sierpień 2006: pierwsza beta on-line

– media: głównie lokalne (toruńskie) 
gazety 

● teraz:

– 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/export RSS, 
narzędzie do tworzenia społeczności

● stworzyć produkt, którego ludzie 
potrzebują i chcą używać

● dać możliwość dostosowania go do 
swoich potrzeb



  

StatystykiStatystyki
● dziennie >100 nowych 

zarejestrowanych użytkowników, 
>3000 edycji stron, 
~ 10 000 wizyt, 
60 000 odsłon stron

● luty 2007:
> 150 000 unikalnych 
oglądających, 
~ 1 600 000 wyświetleń stron

● 11 000 użytkowników, 5 000 Wiki, 
120 000 stron

● rośnie BARDZO szybko ;-)

● głównie wzrost organiczny

● tylko oprogramowanie open-source 
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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. (zeroinfluencer)

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

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

● 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. (tylermac)

● 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. (purplyana)

● 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. shiraz



  

Co tworzą?Co tworzą?
● strony o hobby, społecznościowe  

domowe, podróże, studenckie, 
edukacja, wiele akcji FFII, 
OpenSuse (polskie wiki), 
PolishLinux.org, gry, RPG, MORPG, 
oprogramowanie, Linux

● prywatne strony (niepubliczne wiki + 
dostęp SSL)

● współpraca i koordynacja projektów

● dokumenty, programowanie, 
projekty open-source, społeczności

● dużo stron polskich (jest polska 
lokalizacja)



  

Plany na Plany na (bardzo bliską)(bardzo bliską) przyszłość przyszłość
● rozwój i optymalizacja obsługi wersji on-line

● więcej języków (teraz: EN + PL)

● Wikidot jako platforma

– Web API

– kod na licencji open-source

– modularyzacja + moduły do poszczególnych zadań

– platforma różnych aplikacji: np. project management
● ........

● $$$ i dominacja nad Światem! ;-)


