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Povzetek 

 

V našem vsakdanu se srečujemo s svetovnim spletom in raznimi spletnimi stranmi, ki so 

ustvarjene na določeno tematiko. Izdelave le-teh se lahko lotimo na različne načine. Eden 

izmed njih je uporaba wiki portalov. 

Wiki je zbirka spletnih strani, katerih vsebino na enostaven način poljubno ustvarjamo in 

spreminjamo, za to pa potrebujemo le spletni brskalnik in internetno povezavo. Če ţelimo 

zagnati lasten wiki, potrebujemo programsko opremo, imenovano wiki ogrodje.  

V diplomskem delu obravnavamo wiki kot sistem spletnih strani, s katerim omogočimo 

uporabnikom wikija enostavno uporabo in spreminjanje vsebine. V prvem delu predstavimo 

njegovo zgodovino in tehnologijo, ki je značilna zanj. Ogledamo si primere wikijev v 

izobraţevanju in prijeme za njihovo učinkovito uporabo. 

V drugem delu predstavimo wiki ogrodja, s katerimi lahko zaţenemo wiki, in njihove 

lastnosti. Osredotočimo se na 5 wiki ogrodij, ki so napisani v programskem jeziku PHP, 

predstavimo njihovo namestitev in delo z njimi, naredimo primerjavo in kompatibilnost 

wikijev med seboj.  

Za vzpostavitev wikija lahko uporabimo tudi spletno stran Wikispaces, ki nam ponuja spletni 

prostor, ne da bi za to potrebovali namestitev katerega koli wiki ogrodja in kakšno posebno 

računalniško znanje. 
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WIKI PORTALS 

 

Abstract 

 

In our everyday life we are faced with the internet and various web pages that are created on a 

particular topic. Construction of these can be addressed in different ways. One of them is the 

usage of wiki portals. 

Wiki is a collection of web pages, whose content is simple to create and modify, we only need 

a web browser and an internet connection. If we want to start our own wiki, we need a 

software called wiki engine. 

In this thesis we treat wiki as a system of websites, which enables wiki users easy usage and 

changing the contents. In the first part we present the history and technology, which is typical 

for wiki. We take a look at the examples of wikis in education and approaches to their 

effective use. 

In the second part we present wiki engines that can launch wiki and their properties. Focus is 

given on five wiki engines, which are written in the PHP programming language, we present 

their installation and working with them. A comparison and compatibility are made among 

wikis. 

In order to establish wiki we can use also Wikispaces website, which offers web space 

without any need to install wiki engine and no special computer knowledge. 
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1. Uvod 

 

Danes je uporaba računalnika in interneta nekaj povsem običajnega in si brez njiju teţko 

predstavljamo ţivljenje. Računalniška tehnologija uporabnikom spleta omogoča dobro 

komunikacijo in medsebojno sodelovanje. Obstaja veliko programov, ki omogočajo izdelavo 

spletnih strani, npr. FrontPage ali DreamWeaver. Za uporabo le-teh potrebujemo računalniško 

znanje, za omenjena primera tudi denar. Brezplačno izdelavo nam omogočajo nekateri sistemi 

za upravljanje z vsebinami, t.i. CMS (Content Management System). CMS aplikacija 

omogoča ustvarjanje, urejanje in vzdrţevanje vsebine spletnih strani brez pomoči podjetja 

oziroma osebe, ki jo je izdelalo. Pogosto se uporablja za shranjevanje, nadzor in objavljanje 

specifične dokumentacije, kot so novice, tehnična navodila, vodiči, trţne brošure, omogočeno 

je tudi nalaganje slik, zvočnih datotek in drugih večpredstavnostnih vsebin. Najbolj znan 

odprtokodni CMS sistem je Joomla!, ki je napisana v programskem jeziku PHP in uporablja 

podatkovno bazo MySQL, njena uporaba je preprosta in primerna tudi za ne-programerje. 

Med CMS sisteme uvrščamo tudi wiki, to je zbirka spletnih strani, katere glavna značilnost je, 

da njeno vsebino lahko ustvarja in spreminja kdorkoli, ob tem pa ne potrebuje posebnega 

računalniškega znanja. 

Wiki delno uvrščamo tudi med sisteme za upravljanje učenja, t.i. LMS (Learning 

Management System), ki so namenjeni organizaciji učnih vsebin in virov študentom, 

učiteljem, administratorjem, ipd. ter temeljijo na spletnih tehnologijah, ki omogočajo 

dostopnost kjerkoli in kadarkoli do učnih vsebin in administracije. Uvrščamo pa ga tudi med 

sisteme za upravljanje znanja, t.i. KMS (Knowledge Management System), ki omogočajo 

učinkovito, odprto usvajanje in izmenjavo znanja, olajšajo pridobivanje, dokumentiranje, 

prenos in uporabo le-tega ter zagotavljajo večjo funkcionalnost znanja. Posledično so wikiji 

primerni za uporabo v izobraţevanju, vedno pogosteje pa se uporabljajo za ustvarjanje 

kolaborativnih spletnih strani v podjetjih in raznih organizacijah. 

V izobraţevanju sta za dosego učnih ciljev in učinkovit »prenos znanja na učence« pomembni 

motivacija in dobra medsebojna komunikacija. Za dosego le-tega se vedno pogosteje 

uporabljajo wikiji, ki s svojo preprostostjo omogočajo skozi učni proces uporabnikom 

učinkovit način dela. Pred vzpostavitvijo wikija mora njegov avtor (npr. profesor) dobro 

razmisliti, kakšna bo vsebina wikija, komu bo namenjen, kaj bo z njim hotel doseči, kaj bo 

zahteval od učencev oz. študentov, ko bodo soustvarjali wiki, itd. 
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Za vzpostavitev wikija imamo na razpolago veliko wiki ogrodij, ki se med seboj razlikujejo 

po namenu, ceni, zahtevnosti namestitve, načinu shranjevanja podatkov, itd. Izberemo 

takšnega, ki ustreza našim potrebam in zahtevam. V primeru, da ne ţelimo namestiti wiki 

ogrodja, imamo na voljo na spletu uporabo spletne aplikacije Wikispaces. 

 

1.1. Cilji diplomskega dela 

 

Cilji diplomskega dela so preučiti wiki, njegove lastnosti in zgodovino. Ogledali si bomo 

uporabo wikijev v izobraţevanju, pregledali različna wiki ogrodja in predstavili njihove 

lastnosti. Na podlagi pregledanih ogrodij bomo izbrali nekaj le-teh, npr. glede na programski 

jezik, v katerem so napisani, in jih namestili na naš računalnik. Nameščene wikije bomo 

podrobno pregledali in jih primerjali med seboj ter ugotovili, ali so kompatibilni med seboj. 

Pripravili bomo tudi wiki za učenje programskega jezika PHP, ki bo v pomoč študentom 

Pedagoške fakultete pri predmetu Programiranje 2.  

 

1.2. Vsebina diplomskega dela 

 

Diplomsko delo ima šest poglavij. Prvo poglavje je uvodno, v drugem je predstavljen wiki in 

njegova tehnologija, v tretjem se posvetimo wikijem v izobraţevanju. V četrtem predstavimo 

wiki ogrodja, s katerimi lahko vzpostavimo wiki, in njihove lastnosti, izberemo 5 ogrodij, ki 

so napisani v programskem jeziku PHP in jih namestimo na naš računalnik. Predstavimo 

njihovo uporabo, naredimo primerjavo med njimi in njihovo sintakso. V petem poglavju si 

ogledamo uporabo wikija v spletnem prostoru Wikispaces. V zadnjem poglavju povzamemo, 

kaj smo ugotovili skozi diplomsko delo. 
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2. Wiki 

 

Wiki je zbirka spletnih strani, katerih vsebino lahko poljubno ustvarjamo in spreminjamo 

[20]. Za urejanje potrebujemo le spletni brskalnik in internetno povezavo. Če ţelimo zagnati 

lasten wiki, potrebujemo programsko opremo, imenovano wiki ogrodje, ali pa ga ustvarimo v 

spletnem prostoru Wikispaces. 

Wikiji se najpogosteje uporabljajo za ustvarjanje kolaborativnih spletnih strani, ki omogočajo 

dobro komunikacijo in sodelovanje med uporabniki, ustvarjeni pa so zato, da sluţijo 

določenemu namenu, določeni tematiki. Vedno pogosteje pa se uporabljajo tudi kot intraneti v 

podjetjih in kot sistemi za upravljanje znanja (KMS). 

V naslednjih podpoglavjih bomo za laţje razumevanje wikija predstavili njegovo zgodovino 

in tehnologijo, ki je značilna zanj. 

 

2.1. Zgodovina 

 

Začetki wikija segajo v leto 1994, ko je Ward Cunningham začel z razvojem prvega wikija, 

imenovanega WikiWikiWeb [7]. Prvič je wiki aplikacija začela teči 25. marca 1995 na 

domeni njegovega podjetja in teče tam še danes. 

Wiki ima zametke ţe v letu 1972, ko je bil razvit posredni predhodnik wiki koncepta, 

imenovan ZOG [7]. To je bil sistem večuporabniške podatkovne baze, katerega vmesnik so 

sestavljali besedilni okvirji, vsak okvir pa je vseboval naslov, opis, vrstico s standardnimi 

ZOG ukazi in niz izborov (hiperpovezav), ki je vodil do drugih okvirjev. Leta 1981 je bila 

razvita izboljšana različica ZOG, imenovana Knowledge Management System (slov. sistem 

za upravljanje znanja). To je bilo sodelovalno orodje, ki je temeljilo na neposredni 

manipulaciji. Uporabnikom je bilo dovoljeno spreminjanje vsebine okvirjev, svobodno 

mešanje besedila, grafike in slik, vsakega izmed naštetih pa je bilo mogoče povezati z drugimi 

okvirji. Ker je bila baza podatkov razporejena in dostopna iz vsake delovne postaje v omreţju, 

so spremembe postale vidne takoj vsem drugim uporabnikom, to pa jim je omogočilo, da so 

lahko hkrati delali na skupnih strukturah (dokumentih, programih, ipd.). 

Na Cunninghama je vplivala izkušnja z aplikacijo HyperCard [8]. To je hipermedijski sistem, 

ki zdruţuje zmogljivosti podatkovne baze z grafičnim, prilagodljivim in uporabniško 

spremenljivim vmesnikom, in temelji na konceptu sklada virtualnih kart, ki hranijo podatke. 
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Cunningham je s pomočjo HyperCarda naredil sklad s tremi vrstami kart: karte za ideje, karte 

za ljudi, ki imajo ideje in karte za projekte, kjer ljudje izmenjujejo ideje. Naredil je eno karto, 

ki bi sluţila v vse namene. Imela je tri polja: ime, opis in povezave. Nato je skušal 

konfigurirati sistem tako, da bi se lahko ustvarile povezave do kart, ki še niso obstajale. Z 

ustvarjanjem takšne povezave bi se kreirala nova prazna karta. Tako je nastala ideja o wikiju. 

Cunningham je sprva hotel razviti kolaborativno podatkovno bazo, ki bi olajšala 

komunikacijo in izmenjavo idej med razvijalci programske opreme. Na koncu je razvil wiki 

oz. zbirko spletnih strani, ki jo je bilo mogoče urejati preko spletnega brskalnika in ob tem 

spremljati zgodovino sprememb na vsaki strani. Beseda »wiki-wiki« je havajskega izvora, kar 

v prevodu pomeni »zelo hitro«.  

WikiWikiWeb se je izkazal za uspešnega in postal navdih programerjem, ki so kmalu razvili 

več wikijev, namenjenih za izgradnjo baz znanja o vsebinah računalniškega programiranja. 

Tako so nastale alternativne wiki aplikacije in wiki spletne strani, bolj znane pod imenom 

wiki kloni (angl. WikiWikiClones). Wikiji so postali popularni v odprtokodni in brezplačni 

skupnosti programske opreme, kjer so bili uporabljeni za skupinsko razpravo in 

dokumentiranje programske opreme, zunaj te skupnosti pa niso pritegnili veliko pozornosti.  

Do leta 2001 so bili tako wikiji zunaj krogov računalniških programerjev neznani, nato pa je 

15. januarja 2001 prišla v javnost Wikipedia [7], brezplačna spletna enciklopedija, ki je 

postala izredno priljubljena, saj jo je lahko urejal in spreminjal kdorkoli. Njena ustanovitelja 

sta Jimmy Wales in Larry Sanger. Prvotno je Wikipedia delovala na wiki ogrodju 

UseModWiki, kjer so bila besedila shranjena v datotečnem sistemu, danes pa teče na 

MediaWiki, ki uporablja podatkovno bazo. 

Slika 1 prikazuje uvodno stran Wikipedije [24] v slovenščini. 
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Slika 1: Uvodna stran slovenske Wikipedije [24] 

 

Po letu 2001 je število wiki aplikacij zelo naraslo, vanje je bilo vključenih vedno več funkcij 

in razširitev. Vedno več se jih je uporabljajo tudi v podjetjih kot kolaborativno orodje. Danes 

je tovrstna uporaba v podjetjih zelo razširjena, prav tako pa se wikiji uporabljajo tudi v šolah 

in univerzah za izboljšanje skupinskega učenja. 

 

2.2. Wiki tehnologija 

 

Kot smo ţe v uvodu poglavja napisali, je wiki zbirka spletnih strani [20], ki omogoča 

vsakomur, ki dostopa do nje, prispevati oz. ustvarjati in spreminjati vsebino znotraj spletnega 

brskalnika v poenostavljenem označevalnem jeziku (označevalni jezik je umetni jezik, ki 

omogoča označevanje strukturnih in/ali oblikovnih elementov e-dokumentov). Slog in 

sintaksa označevalnega jezika se lahko razlikujeta med posameznimi wikiji, nekateri wikiji pa 

namesto označevalnega jezika uporabljajo urejevalnik besedila WYSIWYG (angl. what you 

see is what you get, v slovenščini kratica opisuje program, pri katerem uporabniški vmesnik 

omogoča, da uporabnik sproti med delom vidi, kakšen bo končni rezultat izdelka). Skupno 

vsem oblikam urejanja vsebine v posameznih wikijih je, da je vse to uporabniku omogočeno 

na čim bolj enostaven način. 
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Slika 2 prikazuje primerjavo med klasično spletno stranjo na levi strani in wiki stranjo na 

desni strani [1]. Za klasično spletno stran je značilno tradicionalno urejanje in objavljanje s 

strani avtorja, ki potisne vsebino v pasivno mnoţico internetnih obiskovalcev spletne strani. 

Na drugi strani pa wiki stran lahko bere in ureja vsakdo, ki obišče to spletno stran. 

 

 

Slika 2: Klasična in wiki spletna stran [1] 

 

Wikiji [20] se poleg sloga in sintakse med seboj razlikujejo tudi po tem, ali se mora uporabnik 

za urejanje spletne strani v sistem registrirati ali pa lahko anonimno ureja vsebino wikija. S 

prijavo v sistem ima omogočenih več funkcij za urejanje, s tem pa je zagotovljena večja 

varnost pred vandalizmom oziroma nezaţelenimi zlorabami sistema in tudi večji nadzor nad 

prispevki v wikiju. Pri večini wikijev je omogočena zgodovina oziroma evidenca nad 

spremembami na wiki straneh, kar pomeni, da lahko vrnemo starejšo različico spletne strani, 

če je bila morebiti na novejši storjena napaka ali pa jo je uporabnik po nepotrebnem 

spreminjal.  

Ena izmed glavnih značilnosti wikija je preprosto ustvarjanje hiperpovezav, ki omogočajo 

povezovanje med wiki stranmi in ki omogočajo tudi zunanje povezave. Uporabnik lahko s 

hiperpovezavo označi besedo ali besedno zvezo, ki ga nato poveţe na drugo wiki stran, ki 

vsebuje razlago te besede ali besedne zveze. Če ta stran še ne obstaja, jo je uporabnik s 

hiperpovezavo ustvaril in jo ima moţnost urediti. 
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2.3. Mobilna aplikacija 

 

Kot zanimivost omenimo, da je organizacija Wikimedia Foundation razvila tudi brezplačno 

mobilno aplikacijo Wikipedia za pametne telefone z operacijskim sistemom Android, s katero 

uporabniki dostopajo do Wikipedie. Aplikacija omogoča le branje vsebin. Lahko jo 

prenesemo prek spletne strani Google Play [6] ali preko mobilne aplikacije Trgovina Play. 

Poleg Wikimedia Foundation obstajajo tudi drugi razvijalci, ki omogočajo dostop do 

Wikipedie, razlika med aplikacijami pa je predvsem v izgledu aplikacije.  

Aplikacija je v jezikovnem smislu enakovredna Wikipedii na spletu, saj omogoča iskanje 

vsebin v 280 svetovnih jezikih, tudi v slovenščini. Za uporabo aplikacije potrebujemo 

internetno povezavo, ki pa omogoča ogled člankov tudi v nepovezanem načinu, saj lahko 

članke predhodno shranimo in si jih ogledamo pozneje. Ima tudi funkcijo, ki omogoča preko 

zaznavanja naše lokacije pregled člankov iz naše okolice. Slika 3 prikazuje zaslonska 

posnetka aplikacije na mobilnem telefonu. 

 

 

Slika 3: Zaslonska posnetka mobilne aplikacije Wikipedia 

 

Aplikacija je na voljo tudi za mobilna operacijska sistema Windows 8 in iOS. 
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3. Wiki in izobraţevanje 

 

Wiki se zaradi svoje enostavnosti vedno več uporablja v izobraţevanju in je namenjen širjenju 

informacij znotraj učnega predmeta, tečaja ali šole. Spodbuja individualen in predvsem timski 

način dela. Skozi poglavje si bomo ogledali primere uporabe v izobraţevanju, prijeme za 

učinkovito uporabo wikija in vključevanje pravil ter grafike kot motivacijsko orodje.  

 

3.1. Uporaba wikijev v izobraţevanju 

 

Wikiji se zelo pogosto uporabljajo v podjetjih, v izobraţevalnih ustanovah pa tudi v osebne 

namene. Oglejmo si nekaj najpogostejših načinov uporabe wikijev [1]: 

 Brainstorming oz. »viharjenje možganov«: pri specifičnih projektih ali ustvarjalnih procesih 

so udeleţenci povabljeni, da dodajo svoje zamisli in predloge v wiki, ob tem pa so tudi 

pozvani, da vse te naključne zamisli in predstave urejeno poveţejo skupaj. 

 Skupinski projekt: wiki lahko deluje kot zasebni intranet za specifični skupinski projekt, v 

katerem lahko udeleţenci projekta komunicirajo med seboj, si delijo vire (vključno z 

besedili, video posnetki, preglednicami, povezavami, ipd.) in napišejo skupaj poročilo ali 

knjigo. 

 Zbirka povezav: wikiji se lahko uporabljajo za skupinske zaznamke (angl. social 

bookmarking), ki dajejo vsem udeleţencem moţnost objavljanja, komentiranja in 

razporejanja povezav katerekoli vrste ali povezav na specifičnem strokovnem področju. 

 Izdelava seznamov: wikiji so lahko dober način organiziranja seznamov, npr. seznam 

najboljših restavracij v drţavi ali slovar izrazov, ki se uporabljajo na specifičnem 

strokovnem področju. 

 Izdelava skupinskih portfeljev: katerakoli organizacija lahko uporabi wiki za objavo 

preteklih projektov, mnenja strank, zgodovino organizacije, tovrsten portfelj je namreč 

močno marketinško orodje. 

 Pomoč na srečanjih in sejah: na wikiju je objavljen zapisnik za specifično srečanje in 

udeleţenci so vabljeni, da se posvetujejo o njem in ga uredijo pred srečanjem; med 

srečanjem se wiki dopolnjuje z obravnavanimi vsebinami; po srečanju lahko udeleţenci 

uporabijo wiki za objavo manjkajočih informacij ali nadaljnjih predpostavk. 
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V nadaljevanju se bomo osredotočili na uporabo wikijev v izobraţevanju. 

Med prvimi, ki so začeli uporabljati in usvojili wikije, so bili uporabniki v visokem šolstvu 

[1]. In čeprav wikiji ţe nekaj časa obstajajo, je videti, da še ni bil izkoriščen njihov polni 

potencial za učenje. Eden izmed razlogov je dejstvo, da so wikiji navadno povezani s 

konceptom dejanskega dela in ne konceptom učenja, ki je povezan z bolj formalnim in 

tradicionalnim šolanjem v učilnici. Vendar to ne pomeni, da wikiji niso koristni v 

izobraţevanju, kar bodo pokazali tudi naslednji konkretni primeri. 

 

3.1.1. Wikipedija 

 

Wikipedija je eden največjih in popularnih uspehov v dobi interneta, o čemer priča veliko 

število prispevkov, ki so bili napisani s strani skupnosti, sestavljene iz internetnih 

uporabnikov. Ob tem poteka goreča debata v zvezi z vrednostjo Wikipedije za izobraţevanje, 

in sicer se razpravlja o avtorstvu in recenziji oz. strokovnem pregledu, ki sta dva temeljna 

elementa v našem izobraţevalnem sistemu. 

Veliko učiteljev brezpogojno zavrača navedbe, ki prihajajo iz Wikipedije, in opozarjajo 

študente, naj ne uporabljajo tega vira [1]. Nekateri učitelji pa v njej vidijo izhodišče za uvedbo 

koncepta pomembnosti informacije in usmerijo svoje študente, da preverijo pravilnost navedb 

v drugih virih. Torej jim Wikipedija sluţi kot središče za začetek projekta.  

Druge iniciative si prizadevajo vrniti avtorstvo in recenzije nazaj v spletne pobude znanja, in 

sicer z namenom, da bi se vrnila ideja o ugledu spletnih enciklopedij. Ena izmed takšnih 

iniciativ je Knol, Googlov projekt, pri katerem je poudarjena pomembnost identifikacije 

avtorja posameznega prispevka.  

Ali bo Wikipedija ohranila ugleden sloves kot vir znanja, bo pokazal čas, namreč do sedaj je 

bila zelo uspešna. Wikijem je dala dobro reklamo, saj so zaradi nje zelo razširjeno orodje, ki 

spreminja komunikacijo ljudi na spletu. 

 

3.1.2. Spletni učbeniki 

 

V Zdruţenih drţavah Amerike letno potrošijo za učbenike več kot 4 milijarde dolarjev [1]. 

Vendar veliko ljudi meni, da bi se lahko te velike količine denarja uporabile v bolj 

produktivne namene, npr. znanje bi se zbiralo v odprtem formatu, učbeniki bi bili prosto in 

javno dostopni.  
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Ena izmed takšnih iniciativ je projekt Wikiknjige (angl. Wikibooks), prosta spletna zbirka 

knjig, učbenikov in priročnikov različnih tematik, ki so napisane s strani prostovoljcev in jih 

lahko ureja kdorkoli. Spletno zbirko knjig najdemo tudi v slovenščini in trenutno vsebuje 287 

knjig (slika 4). 

 

 

Slika 4: Uvodna stran slovenske zbirke knjig Wikiknjige [22] 

 

3.1.3. E-portfelji 

 

E-portfelji ali elektronski portfelji [1] so spletne strani, na katerih posamezniki objavljajo in 

reflektirajo svoje delo. Ideja e-porfeljev je omogočiti dostop do povsem preprostega sistema 

spletnega objavljanja, tako lahko študent preprosto objavi svoje delo na spletu. V tem smislu 

so wikiji idealni. Za izdelavo e-portfelja se uporablja tudi blog, ki je kronološko organiziran, 

vendar je prednost wikija v tem, da je organiziran po vsebini. Obe tehnologiji sta učinkoviti, 

izbor ene izmed njiju pa je odvisen od pomembnosti časovnega zaporedja. 

E-portfelji so običajno individualni (lahko so tudi skupinski), zato morajo obstajati varnostni 

ukrepi, da vsiljivci ne spreminjajo študentovega portfelja. Učitelji imajo lahko dostop do 

njega, da lahko ocenijo napredek študenta, sam študent pa ga lahko uporablja tudi za 

samoocenitev svojega učenja. 
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Zanimiv primer uporabe e-portfelja je portfelj ustanove. Vsaka enota ustanove bi lahko imela 

kolektivni wiki prostor, kjer bi objavljala svoje doseţke, kar je še posebej koristno za 

akreditivne, pooblaščene namene. 

 

3.1.4. Načelo »STOLEN« 

 

»STOLEN« je angleška kratica za opis procesa, ki mu sledimo v določenem vrstnem redu, da 

bi dobili boljše rezultate pri uporabi wikija. Avtor načela je Dave Foord, kratico pa opisuje 6 

osnovnih značilnosti, ki so v pomoč študentom pri uporabi wikija [1]: 

 

 S – posebni splošni cilji (angl. specific overall objective): wiki mora imeti jasen cilj, ki ga 

razumejo vsi uporabniki wikija; 

 T – pravočasnost (angl. timely): dobro je določiti časovne roke, do katerih je potrebno 

dokončati dejavnosti, ki so potrebne za zagon wikija, določiti je dobro tudi neko končno 

točko, pa čeprav bo po zagonu wikija ta točka še vedno odprta;  

 O – lastništvo (angl. ownership): v wikiju je potrebno poskusiti ustvariti element 

»sodelovalnega lastništva«, ki bo spodbujal ustvarjalnost študentov; 

 L – lokalizirani cilji (angl. localized objectives): koristno je ustvariti nekaj struktur, ki se 

pričakujejo znotraj wikija; 

 E – pravila sodelovanja (angl. engagement rules): določiti je potrebno pravila, kdo lahko 

ureja wiki, kateri deli wikija se lahko urejajo in kakšna je sprejemljiva in nesprejemljiva 

uporaba wikija; 

 N – navigacija (angl. navigation): koristno je ustvariti jasno in preprosto navigacijsko 

strukturo wikija. 

 

3.1.5. Spletna stran tečaja 

 

Wiki lahko uporabimo kot spletno stran tečaja [1]. Za vsako uro tečaja učitelj ustvari novo 

wiki stran, na kateri je objavljeno gradivo, ki se bo uporabilo na tečaju. Na začetku ure naredi 

kratek pregled prejšnje ure oziroma prejšnje wiki strani, nato opravi kratko predavanje, ki se 

nanaša na pripravljeno gradivo, ter vodi razredne aktivnosti v takšni smeri, da študentje 

objavljajo svoje misli in ideje v wiki. Ob tem mora paziti, da ni celotna zadeva preveč 
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strukturirana, saj lahko zavira kreativnost študentov, zato je pomembno najti pravo ravnoteţje 

med belo stranjo in v celoti usmerjenim wiki prostorom. 

 

3.2. Učinkovita uporaba wikijev 

 

Uporaba wikijev v visokem šolstvu se razlikuje od študija do študija in je odvisna predvsem 

od učiteljevega stila poučevanja in učnih ciljev študija [1]. Uspeh ali neuspeh pri usvojitvi 

wikija je v veliki meri odvisen od prvotnega cilja predvidene učne aktivnosti in prilagoditve 

cilja z wiki filozofijo. 

 

3.2.1. Strategije poučevanja 

  

Realno vrednost wikijev v izobraţevanju nam pomaga razumeti naslednji pedagoški okvir, ki 

sta ga definirala Carmean in Heafner [1]: obstaja pet načel za poglobljeno učenje, in sicer za 

boljši učinek na študenta mora biti učno izkustvo aktivno, socialno, miselno povezano, 

sodelovalno in njegovo lastno. Pri tem imajo wikiji dober potencial za doseţek teh načel. 

Drug pedagoški okvir, ki sta ga določila pedagoška raziskovalca Chickering in Gamson [1], 

obsega sedem načel za dobro izkustvo v dodiplomskem izobraţevanju, in sicer dobro 

izkustvo:  

 spodbuja stike med študenti in fakulteto, 

 razvija vzajemnost in sodelovanje med študenti, 

 spodbuja aktivno učenje, 

 daje takojšnje povratne informacije, 

 poudarja določitev časa na nalogo, 

 sporoča visoka pričakovanja, in 

 spoštuje različne talente in načine učenja. 

 

Zgornja pedagoška okvirja nam pomagata premisliti, kako lahko uporaba wikija pomaga 

učencem doseči učne cilje, ki smo jih določili pred začetkom aktivnosti. Ob tem se je 

potrebno vprašati tudi, kakšno znanje in spretnosti bo učenec sposoben pokazati na koncu 

učne aktivnosti, pa tudi, kako bomo njegov doseţek na koncu ocenili. 
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3.2.2. Nadzor in lastništvo 

 

Wikiji so po naravi odprti, kar pomeni, da je vsebina (po privzetih nastavitvah) vidna 

vsakomur, ki dostopa do wikija. Ob tem se porajata dve vprašanji in sicer o dovoljenjih in 

avtorskih pravicah [1]. 

 

Dovoljenja 

Učitelji morajo razmisliti o namenu wikija in o vplivu, ki ga bo imela javna objava v 

primerjavi z zasebno. Nekaterim študentom mogoče ni všeč ideja o izmenjavi formativnih 

misli s celim svetom, medtem ko bi drugi mogoče ţeleli biti popolnoma pregledni.  

Nekatere wiki strani so lahko v celoti pod nadzorom šole, lahko pa so rezervirane za posebne 

skupine učencev, da bi razpravljali o vprašanjih v zvezi s skupino, kar pa ne sme biti vidno 

drugim udeleţencem.  

Slika 5 prikazuje, da lahko za različne vrste wiki okolij nastavimo različne vrste dovoljenj, ki 

bodo ustrezala našim potrebam oz. potrebam učiteljev in učencev. Levi diagram prikazuje, da 

imajo vsi dovoljenje za ogled wikija, za urejanje pa le vsi registrirani uporabniki. Na desnem 

diagramu pa je prikazano, da je wiki viden le registriranim uporabnikom, urejajo pa ga lahko 

le učitelji in študenti. 

 

 

Slika 5: Različna dovoljenja za ogled in urejanje wiki strani [1] 
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Avtorske pravice 

Poraja se vprašanje, ali obstaja kakšna vsebina, ki je ne moremo prikazati zunaj šolskega 

predmeta, ne da bi kršili avtorske pravice. Nekatere vsebine, ki so objavljene na wikiju, se 

lahko delijo v izobraţevalne namene, vendar jih ni mogoče replicirati in prerazporejati, če je 

wiki popolnoma javen. Če namerava učitelj v naslednjem šolskem letu znova uporabiti 

vsebino, ki je bila razvita v wikiju v sklopu učnih ur, se mora najprej prepričati, da se učenci 

tega zavedajo in da se strinjajo s tem, da bo njihova kolektivno ustvarjena vsebina wikija 

ponovno uporabljena in predelana. Svoje strinjanje naj potrdijo s podpisom.  

 

3.2.3. Individualen, timski in razredni prispevek 

 

Wiki je po obliki sodelovalni prostor, ki si ga lasti in ureja kdorkoli. Vendar pa obstajajo 

nekatere okoliščine, ki zahtevajo več individualnosti, zasebnost in lastništvo. V teh situacijah 

je wiki primeren, dokler sta izpolnjena naslednja pogoja [1]: 

1. Uporabniki so registrirani: Na ta način je mogoče slediti spremembam in povezati 

uporabnika z njimi. Če uporabnik spremeni wiki stran, ki je rezervirana za katerega 

drugega uporabnika, je mogoče razveljaviti to spremembo ali pa celo sprejeti ukrepe 

zoper tega uporabnika. 

2. Vsebino wikija lahko vidi vsakdo: Veliko wiki ogrodij nima zaščite, ki bi skrila strani, 

ki jih je ustvaril registriran uporabnik. To pomeni, da tudi če uporabnik nima 

dovoljenja narediti spremembo na strani, je vsebina strani še vedno vidna. 

 

Primer slabe uporabe wikija bi bil, če bi učencem rekli, naj individualno objavijo odgovor na 

nalogo, ki ima omejen obseg odgovorov. Ko bi prvi učenec objavil svoj odgovor, bi lahko bili 

ostale zamikalo, da bi hitro pogledali njegov odgovor za inspiracijo. V takem primeru bi bilo 

namesto objavljanja odgovorov na wikiju bolje poslati odgovore po elektronski pošti. 

 

3.2.4. Predloge 

 

Z uporabo predloge [1] lahko ustvarimo območje med prazno stranjo (kar bi lahko privedlo 

do nesrečne uporabnosti wikija) in vnaprej zgrajeno avtokratsko strukturo (kar bi lahko 

privedlo do strahu pred delanjem napak ali do dolgčasa pri uporabi wikija). Večina wiki 

orodij ponuja moţnost spreminjanja privzete predloge strani (prazna stran, ki je predstavljena 
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privzeto, ko uporabnik ustvari novo stran). Ta privzeta stran je idealen prostor za nabiranje 

splošnih izkušenj za uporabo wikija.  

 

3.2.5. Razumevanje označevalnega jezika 

 

Nekateri uporabniki se lahko ustrašijo dejstva, da ne morejo urejati wikija na enak način kot 

npr. v Wordu ali HTML-ju. Zato jih je potrebno ţe v izhodišču naučiti oz. »natrenirati«, da 

bodo spretni z najbolj splošnim označevalnim jezikom.  

 

3.2.6. Wiki listina 

 

Wiki listina [1] je enakovredna učnemu načrtu za celoten tečaj oz. šolski predmet: opredeljuje 

uporabo, pričakovanja, dogovore in odobreno vedenje znotraj wikija. Je kodeks ravnanja, ki 

ga na začetku določi učitelj. 

 

3.2.7. Wiki zunaj wikija 

 

Wiki je delovni prostor, ki ga lahko ureja kdorkoli. Vendar pa ni nujno, da v wikiju 

oblikovana vsebina ostane v wikiju. Lahko je postopek v celoti, lahko pa je eden ali več 

korakov v večjem postopku dela, ki vodi v drugo vrsto medijev [1]. Primer takšne uporabe 

wikija bi bil lahko oblikovanje scenarija za video projekt, kjer bi bil končni izdelek video in 

ne wiki. Drugi primer pa bi bil, da bi učitelj naročil učencem, naj zapišejo naloge, ki so jo 

naredili individualno, v urejevalnik besedila v wikiju, učitelj pa lahko te naloge nato uporabi 

za to, da povzame razredno kolektivno znanje. 

 

3.2.8. Ocenjevanje 

 

Večina študentov po zaključku projekta pričakuje oceno, saj le redko delajo zastonj. Wiki 

dejavnost ima v očeh učitelja lahko izjemno vrednost, pri študentih pa je le-ta zelo povezana z 

vrednostjo ocene, ki ji bodo ob zaključku prejeli [1]. Če projekt na koncu ne bo ocenjen, 

potem se ga ne bodo lotili. Če ima ocena majhno vrednost, bo projekt opravila večina 

študentov, nekateri pa se ga bodo odločili preskočiti. Ocena s pomenljivo vrednostjo pomeni, 

da študenti projekta ne morejo preskočiti, ocena z visoko vrednostjo pa pomeni, da bo 
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vsakega študenta skrbelo o njegovi individualni oceni, da bo lahko zaključil tečaj oz. letnik. 

Posledično vrednost ocene pomeni tudi uspešnost pri razumevanju in uporabi wikija, saj se 

bodo študenti ob večji pomembnosti ocene bolj potrudili in se ob tem tudi več naučili.  

Pri skupinskih projektih je ocenjevati študente posamezno glede na njihove prispevke lahko 

zelo zamudno in v najslabšem primeru nemogoče. Kljub temu, da imajo dostop s svojimi 

uporabniškimi računi, se lahko študenti med seboj pomenijo drugače, tako da je nadzor nad 

delom v skupini lahko teţak. Zato je bolje, da se oceni končni rezultat namesto celotni 

podroben proces, pred začetkom projekta pa se študentom pove, da so vsi kot skupina 

odgovorni za končni izdelek. 

 

3.3. Vpliv različnih sklopov pravil in grafike na uporabo wikija 

 

Wikiji oziroma sodelovalne spletne strani so v razredu namenjene za zaposlitev uporabnikove 

pozornosti in za širjenje informacij znotraj šole [2]. Ker postaja njihova uporaba vse bolj 

vsakdanja, postaja vedno bolj pomembno, da se določi faktorje, ki povečajo motivacijo 

študentov in spodbujajo konstruktivno uporabo akademskih wikijev. Takšni wikiji imajo 

običajno velik poudarek na besedilu, medtem ko na splošno zanemarjajo grafiko.  

Ameriška raziskava obravnava vpliv grafike in sklopov pravil kot motivacijsko orodje v 

akademskih wikijih. Vključuje eksperiment, ki je potekal s pomočjo wikija, imenovanega 

SPQR4EVA wiki [2].  

 

Sklopi pravil 

V času eksperimenta so bili uporabljeni trije različni sklopi pravil, ki so veljali določeno 

število dni.  

Odprti sklop pravil – študenti so lahko objavljali prispevke iz katerega koli področja, ki se je 

navezovalo na študijski predmet. Pri tem ni bilo potrebna predhodna odobritev s strani 

profesorja. Področja so bila predlagana tudi s strani profesorja in študentov višjih letnikov 

tega študijskega predmeta. Študenti so bili pozvani k objavi vsaj enega novega prispevka na 

teden. Na koncu so bili prispevki ocenjeni z oceno zadovoljivo ali nezadovoljivo. 

Delno odprti sklop pravil – študenti so bili seznanjeni s seznamom tem, ki so jih mogli 

predhodno rezervirati, da se niso teme podvajale. Lahko so objavili tudi teme, ki niso na 

seznamu, vendar jih je moral najprej odobriti profesor. Prispevki so bili ocenjeni s točkami od 
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1 do 10. Od študentov je bilo zahtevano, da objavijo 18 prispevkov v sedmih tednih in 

poskušajo doseči 180 točk.  

Zaprti sklop pravil – študentom so bile tedensko dodeljene teme in roki za dokončanje  

Študenti niso mogli sami izbrati teme in niso mogli odstopati od navodil predavatelja. Ocena 

prispevka je bila sestavljena iz štirih delov, vsak del pa je bil lahko ocenjen s točkami od 1 do 

3. 

 

Grafika 

SPQR4EVA wiki je sprva posnemala podobo Wikipedie, tako v navigacijskih menijih, kot 

tudi v organizaciji prispevkov. V drugi fazi eksperimenta je bila omenjenim elementom 

dodana grafika, ki je bila skladna in izbrana za vizualno učinkovitost in informacijsko 

bogastvo. 

 

V raziskavi je sodelovalo 21 študentov, starih od 15 do 17 let, ki so uporabljali akademski 

wiki 6 mesecev. Po nekaj mesečni uporabi so študenti v sklopu ankete izrazili svoje mnenje o 

wikiju in kakšne bi bile lahko izboljšave le-tega. Kasneje je bila spremenjena grafična podoba 

wikija. 

Najpogostejša pritoţba je bila slaba organizacijska shema wikija. Pričakovali so tudi boljšo 

grafično organizacijo z več barvami in slikami, ki bi povečale učinek wikija, saj se jim je 

zdela zdajšnja podoba wikija dolgočasna in monotona. 

Pri odprtem in delno odprtem sklopu pravil se je pojavil problem širjenja odvečnih strani, saj 

avtorji niso poskušali izboljšati ţe obstoječih prispevkov, temveč so ustvarjali številne 

nepotrebne strani s prekrivajočimi podatki. 

Wiki je bil najredkeje uporabljen v času trajanja odprtega sklopa pravil, njegova uporaba pa 

se je podvojila, ko so bile dodane spodbude in omejitve v obliki delno odprtega sklopa pravil. 

Večina člankov, ki so bili napisani v okviru odprtega sklopa, je bilo bistveno krajših od 

člankov, napisanih v okviru delno odprtega in zaprtega sklopa pravil. Študentom so bili sklopi 

različno všeč. Nekaterim je bil zaprt sklop všeč zaradi tega, ker so menili, da so v njem največ 

naučili, saj je bilo jasno določeno, kaj je treba storiti in kako to storiti. Nasprotno se je 

nekaterim zdelo, da je takšen način preveč omejenega značaja. Študentom, katerim je delno 

odprt sklop najbolj »odgovarjal«, se je zdela dobra strukturiranost sklopa, ki pa je omogočala 

prostor za individualno izbiro. Nekaterim pa ni ustrezal odprt sklop, ker ni imel posebne 

strukture. 
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Po uvedbi grafike v wiki se je število obiskovalcev povečalo. Prav tako se je izboljšalo 

splošno mnenje o uporabi wikija. 

Študenti zavzeto uporabljajo wiki, kot je npr. Wikipedia, vendar za ustvarjanje člankov na 

wikiju ni motivacije. Če je wiki odprt model, je manj moţnosti, da ga bodo študenti 

uporabljali. Vgrajena, vdelana grafika v navigacijskih menijih, wiki člankih in predlogah 

poveča motivacijo študentov, saj je s tem wiki bolj vabljiv in enostaven za uporabo. 
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4. Wiki ogrodje 

 

Za zagon wikija je potrebna programska oprema oziroma aplikacija, imenovana wiki ogrodje 

(angl. wiki engine), ki uporabnikom omogoča enostaven način gradnje wiki spletnih strani in 

njihovo urejanje [22]. Velja za kolaborativno orodje, torej omogoča skupinsko delo, 

medsebojno pomoč in sodelovanje med uporabniki pri dosegu njihovih ciljev. Najpogosteje 

aplikacija teče na enem ali več spletnih streţnikov, vsebina wikija pa je shranjena ali v 

datotečnem sistemu ali podatkovni bazi. 

 

4.1. Izbira wiki ogrodja 

 

Če ţelimo zgraditi lasten wiki, imamo na spletu na voljo veliko wiki ogrodij [21], med 

katerimi poskušamo izbrati takšnega, ki najbolj ustreza našim potrebam.  

Večina wiki ogrodij so odprtokodna programska oprema in so zastonj, najdemo pa tudi 

takšne, ki so plačljivi. Napisani so v različnih programskih jezikih, podpirajo jih različni 

operacijski sistemi, vendar niso vsi namenjeni samo za računalniško rabo, najdemo namreč 

tudi takšne, ki so namenjeni za mobilne naprave. 

Nekatera wiki ogrodja se namenjena za delo znotraj podjetij (angl. enterprise wiki software), 

predvsem za vodenje projektov in skupinsko pisanje dokumentov, nekatera ogrodja pa se ne 

uporabljajo za kolaborativno delo, ampak za zasebno organiziranje in upravljanje vsebine.  

 

Na spletu smo pregledali veliko spletnih strani z namenom, da bi našli, koliko wiki ogrodij 

obstaja in kaj nudijo uporabniku. Zbrali smo jih pribliţno 300 in so podana v tabeli 1 in 2. 
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AcroWiki EditThisPagePhp KyleWiki 
AnotherPhp Wiki EdouardsWiki LambdaWiki 
AspWiki EmacsWikiMode Lexi 
AsWiki ErfourtWiki LesLes 
AtisWiki ErlangWiki LeufNetWiki 
AtlassianConfluence EtouchSamePage LimitedWiki 
AtomWiki FatWiki LionWiki 
AwkiAwki FitNesse LuaWiki 
BashWiki FlexWiki Luminotes 
BitWeaver Flippi LunaWiki 
BlastWiki Foswiki MaseWiki 
CalitrixWiki Fossil MediaWiki 
Cardboard FpWiki MedusWiki 
CfWiki FreeWiki MemoWiki  
CgiWiki FrikiServlet MindFacet 
CharlesMillerWiki FutureWikis Mindquarry 
ChesseWiki GeboGebo MindTouch Deki Wiki 
CheshireWiki GetWiki MiniWiki 
ChikiWIki GikiWiki MinkiWiki 
ChiqChaq GracefulTavi MinyRubyWiki 
CitiWiki GraphWiki MilLki 
Clearspace HapiWiki MobiWiki 
CLiki HikiWiki MoinMoin 
CloudWiki HtagWiki MojoMojo 
ClusterWiki IkeWiki MoniWiki 
CMFWiki IkiWiki MonkeyWiki 
CmicWiki InstikiWiki MoonSoon 
CodeBarmer InterFlow MoshiMoshi 
CocanWiki IoWiki MVCWiki 
CockatooWiki IronWiki Nanoki 
CoMaWiki IWiki NoodleWiki 
ComSwiki JamPad Noosphere 
ConclaveDotNet JamWiki NotePub 
ConcourseConnect JassWiki NotesWiki 
ConnectedText JapWiki NoteWiki 
CoWiki JavaWiki OddMuseWiki 
CvWiki JavaWiki OghamWiki 
CyberPublishing ByRichardKeene OpenWiki 
DarachWiki JaWiki OwTwoWiki 
DevWiki JikiJikiJava PajekWiki 
DiamondWiki JosWiki Pandora 
DidiWiki JotSpot Paswiki 
DokuWiki JspWiki PauxWiki 
DolphinWikiWeb JyWiki PawFaliki 
DominoWiki KeheiWiki PepsyWiki 
DotNetWiki Kerika PeriPeri 
DotWiki Kii PerSpective 
Drupal Kisimi PhearWiki 
EclipseWiki KwikiKwiki PhikiWiki 
EddiesWiki KwikWiki PhpForest 

Tabela 1: Seznam wiki ogrodij 
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PhpWiki SpinnerWiki WebMacroWiki 
Pier Sputnik Wiclear 
PieWebMaesher SqueakSmalltalk WidgetWeb 
PikiPiki StikiWiki WikePage 
PikiePikie Streetview Wiki WikiAsp 
Pimki StrikiWiki WikiBot 
PlatypusWiki SubWiki WikicWeb 
PlikiWiki SuneidoPlatform WikiCpp 
PmWiki SushiWiki WikiCMS 
PodWiki Swiki WikiDoc 
PpQwiki Tagky WikiDocServer 
PrintxOrg Wiki TamTam Wikidora 
ProjectForum TcbWorks WikiDotNet 
ProWiki Techwiki WikidPad 
ProWikiSoftware TeleparkWiki WikidWiki 
PukiWiki ThoughtsWeaver WikiExplorer 
PukiWikiMod TiddlyWiki WikiForNow 
PwyKy TigerWiki WikiLand 
PyleWiki Tiki WikiMode 
PyWiki Tiki Wiki CMS Groupware WikiNehesa 
PyWikiServer TinyWiki WikiNi 
QwikWiki (Qwiki) TipiWiki WikiPedia 
QwikiWiki TracWiki WikiRootry 
Quickie Traction TeamPage WikiSh 
QuickiWiki Trunk WiKit 
QuickWeb TthWiki WikiTypeFramework 
RabbitWiki TwiciWiki WikiWebDotCom 
Radeox Twiki (TWikiClone) WikiWikiWeb 
RebolWiki UbikWiki WikiWorks 
RhizomeWiki UniWakka WikiWriter 
RoWiki UseModj WikkaWiki 
RuWiki UseModWiki WikkiTikkiTavi 
RWiki VaNilla WikklyText 
SamePage VbWiki WikLeet 
ScrewTurn Wiki VeryQuickWiki WikyBlog 
ScrumWiki VikiWiki WiLiKi 
SdiDesk VimKi Windows SharePoint Services 
SealedWiki VimViki WindowsMiniWiki 
SeedWiki WabiSabi WyPy 
SharpForge WackoWiki XiKi 
SimpleWiki WaGn XoYnKi 
SlashWiki WakkaWiki XWiki 
SmallWiki WalaWiki XawkWiki 
SmalltalkX WebMacroWiki YaWiki 
SnipSnap WebObjects YetAnotherWikiName 
Socialtext WebwareWiki YukiWiki 
SowjetPlus WebWeb Zwiki  
SpiDer WebWebTwo ZzoWiki 

Tabela 2: Nadaljevanja seznama wiki ogrodij 
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Pri zbiranju wiki ogrodij smo ugotovili, da se jih kar nekaj ne uporablja več, zato bomo v 

nadaljevanju na kratko opisali nekatere izmed ogrodij, ki se še aktivno uporabljajo. 

 

4.1.1. MediaWiki 

 

MediaWiki [10] je brezplačna in odprtokodna programska oprema, katere razvijalec je 

Wikimedia Foundation, izdana pa je pod licenco GNU General Public License. Prva različica 

je bila objavljena 25. januarja 2002. Sprva je bila aplikacija razvita za potrebe delovanja 

Wikipedie, danes pa je uporabljena pri vseh projektih organizacije Wikimedia Foundation kot 

tudi drugih wiki spletnih straneh, razvijajo pa jo tudi podjetja, ki jo uporabljajo za notranje 

upravljanje znanja. 

MediaWiki je napisana v programskem jeziku PHP, za delovanje zahteva spletni streţnik 

Apache ali IIS (Internet Information Services) in lahko uporablja MySQL ali PostgreSQL 

sistem za upravljanje s podatkovnimi bazami. Z bogatim naborom funkcij in mehanizmom za 

dodajanje razširitev zagotavlja dodatno funkcionalnost, razvijalci dajejo veliko pozornosti 

internacionalizaciji in lokalizaciji, saj je velik poudarek pri vseh Wikimedia projektih na 

večjezičnosti. MediaWiki ima namreč uporabniški vmesnik v celoti ali delno preveden v več 

kot 300 jezikov, tudi v slovenščino. 

Ogrodje ne podpira WYSIWYG urejevalnika besedil, ampak uporablja posebno wiki 

sintakso, ki od uporabnika pri urejanju wiki spletnih strani zahteva osnovno računalniško 

znanje, vendar za spreminjanje nastavitev v sistemu to ni dovolj, saj je pri tem potrebno 

poseči v programsko kodo. Pri urejanju vsebine se nam v wiki ni potrebno prijaviti, vendar 

imamo lahko zaradi tega manj pravic pri upravljanju z vsebino, saj nam skrbnik wikija lahko 

te pravice omeji, torej je prijava priporočena. V wikiju lahko upravljamo tudi s slikami in 

drugimi multimedijskimi datotekami, ki so shranjene v datotečnem sistemu. Slika 6 prikazuje 

uvodno stran wiki ogrodja. 
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Slika 6: Stran wiki ogrodja MediaWiki [10] 

 

4.1.2. MoinMoin 

 

MoinMoin [11] je brezplačno in odprtokodno programsko ogrodje pod licenco GNU General 

Public License. Avtorja wiki ogrodja sta Jurgen Hermann in Thomas Waldmann, prva 

različica pa je bila izdana 28. julija 2000.  

Ogrodje je napisano v programskem jeziku Python in ne zahteva podatkovne baze, ampak 

shranjuje vsebino v datotečni sistem, saj to omogoča laţje upravljanje vsebine v urejevalniku 

besedila na streţniku. 

MoinMoin je preveden v več tujih jezikov, delno tudi v slovenščino, za laţje urejanje wikija 

pa ima uporabnik moţnost uporabe WYSIWYG urejevalnika. Od skrbnika wikija je odvisno, 

ali se mora uporabnik za spreminjanje vsebine prijaviti v sistem ali ne, vendar je v vsakem 

primeru priporočena. Tisti, ki ni prijavljen, nima pravice brisanja in preimenovanja wiki 

strani. Preden se uporabnik odloči za prenos in namestitev aplikacije, lahko preizkusi wiki na 

uradni spletni strani MoinMoin (WikiSandBox). Na sliki 7 je prikazano vstavljanje tabele v 

urejevalniku WikiSandBox. Preden uporabnik shrani spremenjeno vsebino, mora pravilno 

odgovoriti na vsakič drugačno zastavljeno vprašanje (na sliki obkroţeno z  rdečo). 
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Slika 7: Vstavljanje tabele v urejevalniku WikiSandBox [11] 

 

4.1.3. Tiki Wiki CMS Groupware 

 

Tiki Wiki CMS Groupware (v nadaljevanju Tiki) [18] je odprtokodna in brezplačna 

aplikacija, katere avtor je skupnost TikiWiki Community in deluje pod licenco GNU Lesser 

General Public License. Prva različica je bila objavljena 9. oktobra 2002. Ogrodje se lahko 

uporablja za izdelavo in vzdrţevanje wikija, spletne strani, sistema za upravljanje vsebin, 

sistema za sledenje hroščev, bloga ali spletnega foruma.  

Aplikacija je napisana v programskem jeziku PHP in najpogosteje uporablja podatkovno bazo 

MySQL. Teče lahko na katerem koli streţniku, ki podpira programski jezik PHP, najpogosteje 

pa je testiran in uporabljen s streţnikom Apache.  

Na voljo je v več svetovnih jezikih, delno je preveden tudi v slovenščino. Za urejanje wiki 

strani se mora uporabnik registrirati in prijaviti v sistem, za enostavnejše urejanje vsebine pa 

je v wiki vgrajen WYSIWYG urejevalnik. Wiki strani lahko uporabniki razširijo s številnimi 

dodatki, ki omogočajo vstavljanje raznih funkcij in interaktivnih podatkov, kot so 

prikazovanje slik, risb, zemljevidov, predvajanje videoposnetkov ali zvočnih datotek, prikaz 

informacij iz drugih spletnih strani, poizvedbe podatkovnih baz. 
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Uporabnik lahko, preden namesti aplikacijo na svoj streţnik, preizkusi predstavitveni program 

(TikiWiki demo) in njegove funkcije. Slika 8 prikazuje uvodno stran Tiki dema. 

 

 

Slika 8: Uvodna stran Tiki dema [18] 

 

4.1.4. TWiki 

 

TWiki [19] je odprtokodna programska oprema, ki se uporablja predvsem kot sodelovalna 

platforma, kot sistem za upravljanje dokumentov ali upravljanje znanja, kot baza znanja ali 

kot katero koli drugo orodje za skupinsko delo v poslovnem svetu, je t.i. enterprise wiki 

programska oprema. Prva različica aplikacije, katere avtor je Peter Thoeny, je bila objavljena 

23. julija 1998. Je brezplačna pod licenco GNU General Public License, na voljo pa je tudi v 

plačljivi različici, pri kateri ni potrebno prenesti in namestiti ogrodja, ampak za uporabo 

ogrodja potrebujemo le spletni brskalnik. 

TWiki je napisan v programskem jeziku Perl, wiki spletne strani niso shranjene v relacijski 

podatkovni bazi, ampak v tekstovnih datotekah. Uporabniški vmesnik je preveden v več tujih 

jezikov. 

Aplikacijo lahko ustvari uporabnik brez znanja programiranja, za urejanje wiki strani je 

potrebna prijava v sistem. Slika 9 prikazuje spletni obrazec za prijavo uporabnika v TWiki. 

TWiki ima za spreminjanje vsebine wiki spletnih strani vgrajen WYSIWYG urejevalnik, na 

voljo ima veliko dodatkov in razširitev, ki zagotavljajo večjo funkcionalnost wikija. 
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Slika 9: Za urejanje spletne strani Twiki se je potrebno prijaviti v wiki [19] 

 

4.1.5. XWiki 

 

XWiki [28] je odprtokodna in brezplačna aplikacija, katere razvijalec je The XWiki 

community, izdana pa je pod licenco GNU Lesser General Public License. Avtor aplikacije je 

Ludovic Dubost, prva različica pa je bila izdana januarja 2003. 

XWiki je napisan v programskem jeziku Java, lahko uporablja podatkovno bazo MySQL, 

PostgreSQL ali HSQLDB in deluje na katerem koli streţniku, ki ima podporo za J2EE (angl. 

Java 2 Platform Enterprise Edition).  

Aplikacija je na voljo v več jezikih in omogoča uporabo dodatkov, ki zagotavljajo večjo 

funkcionalnost. Za urejanje wiki spletnih strani lahko uporabnik, ki se komaj spoznava z 

wikijem, uporabi WYSIWYG uporabniški vmesnik. Bolj izkušen uporabnik pa lahko ureja 

vsebine wikija z uporabo preproste wiki sintakse. Pri tem mora biti prijavljen in/ali imeti 

pravice za urejanje. Slika 10 prikazuje uvodno stran wiki ogrodja XWiki. 
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Slika 10: Uvodna stran wiki ogrodja XWiki [28] 

 

4.1.6. WikkaWiki 

 

WikkaWiki [26] je odprtokodna in brezplačna programska oprema, ki je izdana pod licenco 

GNU General Public License, njen razvijalec pa je Wikka Development Team. Prva različica 

je bila izdana 16. maja 2004, njen avtor pa je Jason Tourtelotte, in sicer se je to ogrodje 

razvilo iz ogrodja WakkaWiki . 

Aplikacija WikkaWiki je napisana v programskem jeziku PHP, uporablja podatkovno bazo 

MySQL in deluje na katerem koli spletnem streţniku, ki ima podporo za programski jezik 

PHP. Njene kvalitete so predvsem hitrost, varnost, razširljivost in dober nadzor nad 

dostopom.  
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Na voljo je v 4 tujih jezikih in ne ponuja WYSIWYG uporabniškega vmesnika. Za 

uporabnike je priporočena registracija, da imajo skrbniki ogrodja nad njihovim urejanjem 

strani boljši nadzor.  

WikkaWiki nudi testno različico (WikkaWiki Demo), ki jo lahko uporabnik preizkusi in se 

šele nato odloči za namestitev aplikacije. Slika 11 prikazuje uvodno stran testne različice 

WikkaWiki. 

 

 

Slika 11: Uvodna stran testne različice WikkaWiki [26] 

 

4.1.7. Confluence 

 

Confluence [3] je plačljivo in ni odprtokodno programsko ogrodje, ki se uporablja predvsem 

za intranete, upravljanje znanja in dokumentacijo v podjetjih, vladnih, izobraţevalnih, 

finančnih in drugih zdruţenjih. Ogrodje pa je tudi brezplačno, in sicer v primeru uradnih 

neprofitnih organizacijah, odprtokodnih projektih in dobrodelnih organizacijah, prav tako pa 

je na voljo 30-dnevna poskusna verzija. Prva različica je bila objavljena 25. marca 2004, njen 

razvijalec in prodajalec pa je podjetje Atlassian Software Systems. 

Aplikacija je napisana v programskem jeziku Java, za shranjevanje podatkov lahko uporablja 

MySQL, PostgreSQL ali Oracle podatkovno bazo.  
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Uporabnik se mora za urejanje wikija prijaviti v sistem, urejanje vsebine z urejevalnikom 

Rich Text pa je podobno urejanju v Wordovem dokumentu. Uporabniški vmesnik je preveden 

v več tujih jezikov. 

Slika 12 prikazuje, da je za 30-dnevno poskusno verzijo ogrodja potrebno izpolniti spletni 

obrazec oz. se registrirati. 

 

 

Slika 12: Spletni obrazec za registracijo uporabnika za poskusno uporabo wiki ogrodja Confluence [3] 

 

4.1.8. MojoMojo 

 

MojoMojo [12] je odprtokodna in brezplačna programska aplikacija, ki zdruţuje funkcije 

wikija, sistema za upravljanje vsebin in bloga. Avtor Marcus Ramberg je začel z razvojem 

aplikacije leta 2005, prva različica pa je bila izdana 29. avgusta 2007. Deluje pod licenco 

Artistic License. 
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Aplikacija je napisana v programskem jeziku Perl, za hrambo podatkov pa lahko uporablja 

MySQL, SQLite ali PostgreSQL podatkovno bazo. 

MojoMojo je lokalizirana v več tujih jezikov in ima polno podporo za kodiranje Unicode. 

Uporabnik se mora za urejanje wiki strani prijaviti v sistem, wiki ima podporo za WYSIWYG 

urejevalnik, ki omogoča uporabniku predogled »v ţivo«. Uporabnik, ki ţeli preizkusiti 

MojoMojo, se lahko registrira na uradno stran ogrodja in ustvari nekaj strani ter jih uredi. Če 

se ne ţeli registrirati z lastnimi podatki, ima na uvodni strani na voljo začasno uporabniško 

ime in geslo. Slika 13 prikazuje urejanje wiki strani na uradni strani MojoMojo. 

 

 

Slika 13: Urejanje wiki strani v MojoMojo [12] 

 

Za MojoMojo je značilna hierarhična struktura strani, kar pomaga predvsem pri pojmih, ki 

pomenijo lahko več stvari hkrati. Npr. pojem konj ima tri pomene, in sicer lahko pomeni 

ţival, telovadno orodje ali goro v Kamniško-Savinjskih Alpah. MojoMojo preprečuje problem 

razločitve strani z organiziranjem vsebine hierarhično, kar prikazuje tabela 3Tabela 3. 

 

Drevesna hierarhija Pojem 

/biologija/ţival/domača ţival/konj konj (domača ţival) 

/šport/gimnastika/telovadno orodje/konj konj (telovadno orodje) 

/Slovenija/gorovje/Kamniško- 

Savinjske Alpe/gora/Konj 

Konj (gora) 

Tabela 3: Drevesna hierarhija za pojem konj 
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4.1.9. JSPWiki 

 

JSPWiki [9] je odprtokodna in brezplačna programska oprema, ki deluje pod licenco Apache 

License. Njen avtor je Janne Jalkanen, ki je začel JSPWiki razvijati v letu 2001. Ogrodje se 

uporablja v veliko podjetjih in univerzah, predvsem kot sodelovalno orodje v projektih, 

intraneti in aplikacije za upravljanje znanja, zaradi enostavne namestitve pa se lahko uporablja 

tudi v zasebne namene. 

JSPWiki je napisan v programskem jeziku Java, temelji pa na še dveh J2EE komponentah, 

Java servlet in JSP (kratica za JavaServer Pages). Za shranjevanje podatkov ni potrebna 

podatkovna baza, wiki strani so namreč shranjene kot navadne tekstovne datoteke. 

Za uporabnika je priporočeno, da se pred urejanjem wiki strani prijavi v sistem, ni pa nujno. 

Za spreminjanje vsebine wikija JSPWiki nima vgrajenega WYSIWYG uporabniškega 

vmesnika, zato se mora uporabnik pred urejanjem vsebine seznaniti z njegovo wiki sintakso. 

Preden se uporabnik odloči za prenos in namestitev aplikacije, jo lahko preizkusi na uradni 

spletni strani JSPWiki (razdelek SandBox). Slika 14 prikazuje uporabo urejevalnika SandBox, 

slika 15 pa predogled rezultata urejanja v tem urejevalniku. 

 

 

Slika 14: Uporaba urejevalnika SandBox [9] 
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Slika 15: Predogled rezultata urejanja v urejevalniku SandBox [9] 

 

JSPWiki je na voljo po vsem svetu, in sicer le v angleščini, uporablja pa UTF-8 standard 

kodiranja, tako da ga je moč uporabljati v jezikih kot sta tajščina in hebrejščina. 

 

4.1.10. TiddlyWiki 

 

TiddlyWiki [17] je brezplačna in odprtokodna aplikacija, ki se uporablja predvsem v zasebne 

namene, sluţi nam namreč kot osebna beleţnica. Razvil jo je Jeremy Ruston pod okriljem 

zdruţenja UnaMesa, izdana pa je pod licenco BSD license. Prva različica aplikacije je bila 

objavljena septembra 2004, katere velikost je bila le 52 kB. 

Glavna značilnost aplikacije TiddlyWiki je, da je za njeno delovanje potrebna le ena HTML 

datoteka, ki vsebuje tudi CSS in JavaScript kodo. Kakršno koli pregledovanje in spreminjanje 

vsebine se odvija na eni sami strani. Na sliki 16 lahko vidimo, da se s klikom na Povezavo2 v 

stranskem meniju vsebina Povezave2 naloţi na prvotno stran pred vsebino Povezave1. 
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Slika 16: Kakršne koli spremembe v wikiju TiddlyWiki se odvijajo na eni sami strani 

 

Aplikacija ne zahteva namestitve, ampak jo le enostavno prenesemo na računalnik in 

zaţenemo v spletnem brskalniku, saj smo prenesli le datoteko HTML. Za urejanje wikija se 

uporabniku ni potrebno prijaviti. Z enostavnim urejanjem in moţnostmi dodajanja razširitev 

se TiddlyWiki ne uporablja le kot osebna beleţnica, ampak tudi za gradnjo spletnih strani 

(posamezna datoteka HTML) in kot sodelovalno orodje. 

Preveden je pribliţno v 20 tujih jezikov in ne nudi WYSIWYG uporabniškega vmesnika, zato 

mora uporabnik poznati wiki sintakso ogrodja. 

 

4.1.11. PmWiki 

 

PmWiki [13] je odprtokodna in brezplačna programska oprema, ki deluje pod licenco GNU 

General Public License. Njen avtor je Patrick R. Michaud, prva različica pa je bila objavljena 

februarja 2002. Uporablja se predvsem za kolaborativno oblikovanje in vzdrţevanje spletnih 

strani. 

Wiki je zasnovan s poudarkom na enostavni namestitvi, konfiguraciji in upravljanju. Da bi 

bilo to doseţeno, za shranjevanje vsebine uporablja običajne datoteke, vsaka wiki stran je 

shranjena v svojo datoteko na streţniku, vendar pa ima poleg tega tudi moţnost dodajanja 

podpore za MySQL in SQLite podatkovno bazo. Napisan je v programskem jeziku PHP. 

Pogoj za delovanje wikija je streţnik, ki podpira programski jezik PHP (npr. Apache ali 

Microsoft IIS).  

Skupnost PmWiki je aktivna sodelovalna skupina uporabnikov, ki vključuje člane iz 

celotnega tehničnega spektra, od povprečnih uporabnikov do najbolj navdušenih 

programerjev. Ta mešanica uporabnikov omogoča skupnosti, da si med seboj ob določenih 

problemih lahko hitro pomagajo. 
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Za urejanje wikija se ni potrebno prijaviti v sistem, razen če administrator wikija zaščiti 

posamezne strani oz. celoten wiki in za urejanje zahteva geslo. Nima WYSIWYG 

urejevalnika, vendar je sintaksa zelo prilagodljiva za uporabo. Uporabniški vmesnik je 

preveden v več tujih jezikov, delno tudi v slovenščino, prav tako je prevedena v naš jezik tudi 

uvodna stran PmWiki, kar prikazuje slika 17. 

 

 

Slika 17: V slovenščino prevedena uvodna stran PmWiki [13] 

 

4.1.12. DokuWiki 

 

DokuWiki [4] je brezplačno in odprtokodno programsko ogrodje, ki je izdano pod licenco 

GNU General Public License 2. Prva različica je bila objavljena julija 2004, katere avtor je bil 

Andeas Gohr. Wiki ogrodje je namenjeno predvsem za ekipe razvijalcev, delovne skupine in 

majhna podjetja, katerih cilj je kreiranje dokumentacije katere koli vrste. 

Ogrodje je napisano v programskem jeziku PHP, za shranjevanje podatkov ni potrebna 

podatkovna baza, saj so vsi podatki shranjeni v navadnih tekstovnih datotekah. Deluje na 

katerem koli streţniku, ki ima podporo za programski jezik PHP. Preprosta sintaksa 

zagotavlja, da podatkovne datoteke ostanejo berljive tudi zunaj wikija.  

DokuWiki je preveden v pribliţno 40 jezikov, tudi v slovenščino, in podpira kodiranje UTF-8, 

tako da je wiki mogoče prikazati tudi v kitajskem in hebrejskem jeziku. Za urejanje vsebine se 

v wiki ni potrebno prijaviti, vendar je prijava priporočena, saj tako uporabnik lahko pridobi 

več pravic. Ogrodje nima vgrajenega WYSIWYG uporabniškega vmesnika, ima pa v oknu za 

urejanje na voljo ikone, ki vsebujejo ukaze za določeno operacijo (npr. za odebeljeno pisavo, 
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vstavljanje slike), za laţje spreminjanje vsebine. Do okna za urejanje vsebine, ki ga prikazuje 

slika 18, smo prišli brez prijave v wiki, za spreminjanje vsebine pa se odločimo le, če 

menimo, da je to res potrebno. 

 

 

Slika 18: Okno za urejanje vsebine na uradni spletni strani wikija DokuWiki [4] 

 

4.1.13. ScrewTurn Wiki 

 

ScrewTurn Wiki [15] je odprtokodna in brezplačna programska oprema, katere razvijalec je 

Threeplicate Srl. Izdana je pod licenco GNU General Public License 2, za tiste odjemalce, ki 

pa ne morejo oz. nočejo uporabljati programske opreme pod to licenco, je na voljo plačljiva 

komercialna licenca. 

Napisana je v programskem jeziku C# in temelji na tehnologiji Microsoft ASP.NET, kar 

pomeni, da mora aplikacija teči v operacijskem sistemu Windows in na streţniku Windows 

Server 2003 ali Windows Server 2008. Podatki se shranjujejo v datotečni sistem, vendar ima 

wiki za večjo zmogljivost in razširljivost podporo tudi za SQL streţnik in MySQL 

podatkovno bazo. 

Aplikacija ima uporabniški vmesnik na voljo v 17 tujih jezikih, za laţje urejanje wiki strani pa 

ima vgrajen WYSIWYG urejevalnik. Samodejno je nastavljen z nizom varnih dovoljenj, ki v 
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osnovi omogočajo bralni dostop anonimnim uporabnikom, delno pisalni dostop registriranim 

uporabnikom in popolni dostop administratorjem. Preden se uporabnik odloči za namestitev 

aplikacije, jo lahko preizkusi na uradni spletni strani. Na spodnjih slikah je prikazana uporaba 

urejanja wiki strani z wiki označevalnim jezikom (slika 19) in WYSIWYG urejevalnikom 

(slika 20). Uporabnik lahko uporablja obe metodi urejanja hkrati. 

 

 

Slika 19: Urejanje strani v ScrewTurn Wiki z wiki označevalnim jezikom [15] 

 

 

Slika 20: Urejanje strani v ScrewTurn Wiki z WYSIWYG urejevalnikom [15] 

 

4.1.14. Pregled wiki ogrodij 

 

Lastnosti wiki ogrodij, ki smo jih opisali v prejšnjih podpoglavjih, bomo strnili v tabeli 3 in 

tabeli 4.  
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Wiki ogrodje Odprta koda Brezplačen Programski jezik 
Shranjevanje 

podatkov 

MediaWiki da da PHP 
MySQL 
PostgreSQL 

MoinMoin da da Python datotečni sistem 

Tiki Wiki CMS 

Groupware 
da da PHP MySQL 

TWiki da da/ne Perl 
zbirka tekstovnih 

datotek 

XWiki da da Java 
MySQL 

PostgreSQL 

HSQLDB 
WikkaWiki da da PHP MySQL 

Confluence ne da/ne Java 
MySQL 

PostgreSQL 

Oracle 

MojoMojo da da Perl 
MySQL 

SQLite 

PostgreSQL 

JSPWiki da da Java 
zbirka tekstovnh 

datotek 
TiddlyWiki da da JavaScript HTML datoteka 

PmWiki da da PHP 
MySQL 

SQLite 

DokuWiki da da PHP 
zbirka tekstovnih 

datotek 

ScrewTurn Wiki da da/ne C# 
datotečni sistem 
MySQL 

Tabela 4: Pregled wiki ogrodij 

 

Wiki ogrodje Večjezičnost 
Uporaba 

WYSIWYG 

urejevalnika 

Registracija 

uporabnika 

MediaWiki da ne priporočena 
MoinMoin da da priporočena 
Tiki Wiki CMS 

Groupware 
da da da 

TWiki da da da 
XWiki da da da 
WikkaWiki da ne priporočena 
Confluence da da da 
MojoMojo da da da 
JSPWiki ne ne priporočena 
TiddlyWiki da ne ne 
PmWiki da ne ne 
DokuWiki da ne priporočena 
ScrewTurn Wiki da da da 

Tabela 5: Nadaljevanje pregleda wiki ogrodij 
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4.2. Izbor wiki ogrodij v PHP 

 

V tem podpoglavju se bomo osredotočili na wiki ogrodja, ki so napisana v programskem 

jeziku PHP. Izbrali bomo ogrodja MediaWiki, DokuWiki, PmWiki, Tiki Wiki CMS 

Groupware in WikkaWiki. Naštete smo si ogledali ţe v podpoglavju Wiki ogrodja, v tem pa 

jih bomo spoznali še podrobneje. 

Opisali bomo njihovo namestitev in uporabo. Začeli bomo z MediaWiki in nato vsebino, ki jo 

bomo tam ustvarili, kopirali v ostale wikije. Ob tem bomo pogledali, ali je prikaz vsebine v 

ostalih štirih wikijih enak prikazu vsebine prvega wikija, MediaWiki. Če se bo prikaz 

razlikoval, bomo prilagodili sintakso posameznega wikija, da bo prikaz vsebine ustrezal 

prikazu vsebine prvega wikija. 

Na koncu podpoglavja bomo naredili primerjavo wiki sintakse, zapisali ugotovitve o 

kompatibilnosti wikijev med seboj in o tem, katero ogrodje je na splošno najbolj primerno za 

uporabo. 

 

Pri namestitvi ogrodij bomo uporabljali operacijski sistem Windows 7 in si pomagali z 

orodjem XAMPP [27]. To je brezplačen in odprtokodni paket, s katerim lahko na hiter način 

namestimo lasten spletni streţnik. Vsebuje spletni streţnik Apache, MySQL sistem za 

upravljanje s podatkovnimi bazami, tolmače za skripte, ki so napisane v programskem jeziku 

PHP in Perl, urejevalnik MySQL baze preko brskalnika phpMyAdmin in še veliko drugih 

uporabnih orodij za delo s spletnimi stranmi. Dostopen je v 4 različicah: XAMPP za Linux, za 

Windows, za Mac OS in za Solaris. V našem primeru izberemo različico za Windows, jo 

prenesemo na naš računalnik in namestimo v mapo c:\xampp. Po končani namestitvi 

zaţenemo nadzorno ploščo XAMPP in s klikoma na gumba Start pri Apache in MySQL 

(obkroţena gumba na sliki 21) zaţenemo streţnik. 
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Slika 21: XAMPP nadzorna plošča 

 

V spletnem brskalniku vtipkamo naslov http://localhost, izberemo jezik orodja, v našem 

primeru angleščino, nato pa se nam, če smo do sedaj naredili vse pravilno, prikaţe začetna 

stran orodja XAMPP, ki jo prikazuje slika 22. 

 

 

Slika 22: Začetna stran orodja XAMPP 
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V stranskem meniju izberemo povezavo Security in na strani, ki se nam odpre, za večjo 

varnost nastavimo geslo za sistemskega skrbnika podatkovne baze MySQL z uporabniškim 

imenom root.  

Sedaj imamo vse pripravljeno za namestitev wiki ogrodij na naš računalnik. 

 

4.2.1. MediaWiki 

 

Namestitev 

Na uradni spletni strani [10] izberemo zadnjo različico aplikacije (MediaWiki 1.16.5) in jo 

prenesemo na naš računalnik. Ker je namestitvena mapa v stisnjeni obliki (zip), jo z ustreznim 

programom (npr. WinZip ali 7-Zip) razširimo v mapo c:\xampp\htdocs. Ime mape mediawiki-

1.16.5 preimenujemo v mediawiki. Nato v spletni brskalnik vtipkamo spletni naslov 

http://localhost/mediawiki/, kjer se nam prikaţe uvodna stran wikija. S klikom na povezavo 

set up wiki first pridemo na stran, kjer konfiguriramo naš wiki. Vpišemo zahtevane podatke o 

wikiju, njegovem skrbniku, izberemo jezik sl – Slovenščina, vpišemo podatke o novi 

podatkovni bazi, ki se bo ustvarila v sistemu MySQL. S klikom na gumb Install MediWiki! 

zaţenemo namestitveni program in po končani namestitvi sledimo še zadnjim navodilom.  

Slika 23 prikazuje uvodno stran (Glavna stran) wikija MediaWiki po uspešni namestitvi. 

 

 

Slika 23: Uvodna stran (Glavna stran) wikija MediaWiki po uspešni namestitvi 
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Uporabniki 

Za urejanje vsebine se uporabniku v wiki ni potrebno prijaviti, saj je poanta wikija ravno v 

tem, da lahko kdorkoli dodaja in spreminja wiki strani. Vendar lahko skrbnik wikija odloči, 

ali bo wiki javno dostopen vsakomur in ali se je potrebno uporabniku za urejanje vsebin 

registrirati, to pa je odvisno tudi od namena in pomembnosti wikija.  

Registracija uporabnika je priporočena, saj se v primeru, da uporabnik ni prijavljen, po 

urejanju vsebine v zgodovini sprememb strani zapiše uporabnikov IP naslov računalnika, 

spremembe vsebine prijavljenega uporabnika pa so v zgodovini strani zabeleţene z njegovim 

uporabniškim imenom. Uporabnik z registracijo pridobi tudi več pravic urejanja vsebine 

wikija, kot so npr. nalaganje slik, spreminjanje videza wikija (spremembe so vidne le 

uporabniku samemu). Slika 24 prikazuje stran Zgodovina strani Glavne strani, kjer se vidi 

razlika med neregistriranim (IP naslov 127.0.0.1) in registriranim uporabnikom (uporabniško 

ime Anja). 

 

 

Slika 24: Razlika med neregistriranim in registriranim uporabnikom 

 

Uporabnik se v wiki prijavi s klikom na povezavo Prijavite se / registrirajte se, kjer izpolni 

prijavni obrazec. Če še nima uporabniškega računa, se mu s klikom na povezavo Registrirajte 

se odpre stran, kjer izpolni obrazec za registracijo (uporabniško ime, geslo, po ţelji 

elektronski naslov, na katerega mu sistem pošlje novo geslo, če uporabnik starega pozabi).  

 

Uporaba wikija 

Uporabo wikija in njegovo sintakso bomo prikazali s pomočjo seminarskih nalog o 

programskem jeziku PHP, ki so jih izdelali študenti pri predmetu Programiranje 2 v 

študijskem letu 2010/11. Naloge so napisane v urejevalniku besedila Microsoft Word in jih 

bomo kopirali v wiki. Za ohranitev oblikovane vsebine bo potrebno uporabiti posebne wiki 
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oznake za urejanje. Da bomo lahko uporabili slike, ki so prikazane v seminarskih nalogah, 

shranimo v Microsoft Wordu posamezno nalogo kot spletna stran, saj na ta način program 

slike izvozi v posebno mapo.  

Ko bomo dokončno uredili wiki, ga bomo prenesli na streţnik fakultete, da bo pripravljen za 

uporabo in v pomoč študentov pri predmetu Programiranje 2. 

 

Urejanje in dodajanje wiki strani 

Za dodajanje prispevka na wiki stran kliknemo na povezavo uredi stran in odpre se nam stran 

za urejanje. Prikazuje ga slika 25. 

 

 

Slika 25: Stran za urejanje prispevka 

 

Vanj lahko zapišemo besedilo prispevka, ki ga oblikujemo s pomočjo jezika HTML ali 

posebne wiki sintakse. V našem wikiju bomo uporabljali predvsem drugo moţnost. 

Med pisanjem prispevka si s klikom na gumb Prikaži predogled lahko ogledamo, kakšen je 

videz prispevka glede na trenuten zapis v oknu za urejanje. Predogled je prikazan nad oknom 

za urejanje. Prispevek po koncu urejanja shranimo s klikom na gumb Shrani stran. Kadar se 

spomnimo, da bi prispevku kaj dodali, ga izboljšali, kliknemo na uredi stran in ţe ga lahko 

urejamo.  

Dodajanje nove wiki strani je moţno na več načinov. Prvi način je, da na obstoječi strani 

dodamo povezavo do nove strani. Najprej kliknemo na uredi stran, nato pa v okno za urejanje 

v sklopu prispevka zapišemo ime nove strani v [[ ]], npr. [[Ime nove strani]]. Slika 26 
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prikazuje okno za urejanje strani Glavna stran, v katero se bo po shranjevanju prispevka 

ustvarila povezava do nove strani z imenom PHP.  

 

 

Slika 26: Dodajanje povezave do nove strani PHP v oknu za urejanje Glavne strani 

 

Slika 27 prikazuje Glavno stran po shranjevanju prispevka.  

 

 

Slika 27: Glavna stran po shranjevanju prispevka 

 

Povezava na novo stran je rdeče obarvana, saj stran še ne obstaja. S klikom na povezavo PHP 

se nam odpre okno za urejanje strani z imenom PHP. Ko prispevek o PHP-ju uredimo in 

shranimo, se povezava obarva modro. 

Naslednji način dodajanja nove strani v wiki je s pomočjo iskalnika. Če ţelimo poiskati, ali 

določena stran v wikiju ţe obstaja, zapišemo besedo oziroma besedno zvezo v obrazec za 

iskanje. V primeru, da stran ne obstaja, se nam odpre izid iskanja, ki nam ponudi moţnost 

ustvariti stran z imenom, ki ustreza iskalnemu nizu. Slika 28 prikazuje rezultat iskanja za 

besedno zvezo programski jezik, in sicer, stran z imenom Programski jezik še ne obstaja, 

obstaja pa stran, ki vsebuje to besedno zvezo. S klikom na rdeče obarvano povezavo se nam 

odpre okno za urejanje strani Programski jezik. 
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Slika 28: Rezultat iskanja za besedno zvezo programski jezik 

 

Tretji način dodajanja strani v wiki je naslednji. V spletni brskalnik zapišemo naslov v obliki 

http://localhost/mediawiki/index.php/Ime nove strani. Če je ime nove strani sestavljeno iz 

več besed in ga zapišemo z presledki, wiki v naslovu sam doda podčrtaje. V primeru, da stran 

s tem imenom ţe obstaja, se znajdemo na njej, če pa še ne obstaja, nam wiki ponudi moţnost 

ustvarjanja le-te. 

 

Oblikovanje besedila 

Na praktičnem primeru bomo prikazali sintakso wikija oziroma nekaj najpogostejših oznak, ki 

se uporabljajo za oblikovanje prispevka.  

Slika 29 na levi strani prikazuje sintaktično oblikovano besedilo, ki smo ga oblikovali v oknu 

za urejanje, na desni strani pa je dejanski prikaz oblikovanega besedila. 
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Slika 29: Oblikovanje besedila v oknu za urejanje na levi in rezultat oblikovanja na desni v MediaWiki 

 

Povezave na druge strani (notranje, zunanje) 

Strani znotraj wikija poveţemo na naslednji način: znotraj prispevka dodamo povezavo na 

obstoječo stran z [[ ]], npr. [[Ime obstoječe strani]]. Če ţelimo, da je namesto imena strani 

zapisano drugo besedilo, dodamo za imenom znak |, npr. [[Ime obstoječe strani|besedilo]]. Na 

shranjeni strani bo vidno besedilo, ki bo vodilo na obstoječo stran. 

Povezave na spletne strani zunaj wikija lahko ustvarimo na več načinov, ob tem pa je izgled 

povezav različen. Če v okno za urejanje zapišemo naslov spletne strani v obliki 

http://www.pef.uni-lj.si, se nam po shranjevanju prispevka oblika naslova obdrţi. V primeru, 

da spletni naslov vstavimo v [ ], npr. [http://www.pef.uni-lj.si], je v prispevku namesto 

naslova zapisano [številka povezave], kar pomeni, da je številka povezave zaporedna številka 

povezave v tem prispevku. Če hočemo, da se nam namesto [številka povezave] prikaţe 

besedilo, ki nakazuje spletno stran, ločimo spletni naslov in besedilo s presledkom. Npr. 

ţelimo, da je v prispevku besedna zveza Pedagoška fakulteta povezava na http://www.pef.uni-

lj.si, zato v oknu za urejanje zapišemo [http://www.pef.uni-lj.si Pedagoška fakulteta].  
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Oblikovanje tabele 

Slika 30 prikazuje primer dodajanja preproste tabele v wiki. In sicer na levi strani je prikazano 

oblikovanje tabele v oknu za urejanje, na desni pa dejanski prikaz tabele po shranjevanju. 

 

 

Slika 30: Oblikovanje tabele v MediaWiki 

 

Dodajanje slik in drugi vrst datotek 

Kot administrator wikija moramo najprej poseči v programsko kodo wikija, da omogočimo 

funkcijo nalaganja datotek, saj ima MediaWiki v privzetih funkcijah to onemogočeno. 

Odpremo datoteko LocalSettings.php, poiščemo vrstico  

$wgEnableUploads = false;  

in ji priredimo vrednost true. S tem je omogočeno nalaganje datotek vrste png, gif, jpg in 

jpeg. Če ţelimo, da wiki podpira nalaganje tudi drugih vrst datotek, npr. nalaganje datotek 

programov Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dodamo v LocalSettings.php  naslednjo 

vrstico: 

$wgFileExtensions = array( 'png', 'gif', 'jpg', 'jpeg', 'doc', 

'docx', 'pdf', 'ppt', 'pptx', 'xls', 'xlsx'); 

Nekaterih vrst datotek iz varnostnih razlogov ni mogoče naloţiti v wiki, saj lahko vsebujejo 

viruse in nevarne programe. 

  

Če uporabnik ni prijavljen, mu je nalaganje slik v wiki onemogočeno oziroma povezava 

Naloži datoteko ni prikazana v stranskem meniju pripomočki. Le-ta se prikaţe, ko se 

uporabnik prijavi v wiki (glej sliko 31). 
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Slika 31: Pripomočki 

 

S klikom na povezavo Naloži datoteko se odpre stran, ki jo prikazuje slika 32. 

 

 

Slika 32: Stran za nalaganje datotek 

 

S klikom na gumb Prebrskaj poiščemo datoteko na našem računalniku, ki ne sme biti večja 

od 128 MB. V obrazec Ime ciljne datoteke vpišemo ime naloţene datoteke, pod katerim bo 

prikazana v wikiju. V obrazec Povzetek lahko vpišemo kratko vsebino datoteke. Na dnu strani 

s klikom na gumb Naloži datoteko naloţimo datoteko v wiki. Odpre se nam stran, ki prikazuje 

informacije o datoteki. Slika 33 prikazuje, da smo v wiki naloţili sliko z imenom Rasmus 

Lerdorf.jpg, na strani pa najdemo tudi informacije o velikosti in vrsti datoteke, kdaj je bila 

naloţena, kdo jo je naloţil ter na katerih straneh je slika prikazana. 



Anja Kočar: Wiki portali 

48 

 

 

Slika 33: Stran z informacijami o datoteki Rasmus Lerdorf.jpg 

 

Sedaj naredimo v prispevku, kjer bo slika prikazana, povezavo na ustvarjeno stran oziroma 

datoteko. V oknu za urejanje na ustrezno mesto zapišemo [[Slika:Datoteka.jpg]], kjer je ime 

datoteke Datoteka.jpg. V primeru, ki ga prikazuje Slika 33, bi zapisali [[Slika:Rasmus 

Lerdorf.jpg]]. Če ţelimo pod sliko dodati napis oziroma opis slike, za imenom datoteke 

dodamo znak | in besedilo, npr. za zgornji primer [[Slika:Rasmus Lerdorf.jpg|Avtor PHP-ja]]. 

Lahko določimo tudi velikost slike in pozicije slike, npr. [[Slika:Rasmus Lerdorf.jpg|Avtor 

PHP-ja|150px|left]].   
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Dodajanje programske kode 

Wiki smo poskušali nadgraditi z dodatkom GeSHi, to je označevalnik, ki bi omogočal boljšo 

preglednost programske kode (obarvana programska koda), vendar nam zaradi neznanih 

razlogov to ni uspelo. Zato smo se odločili za uporabo značk <pre> in </pre>, med kateri 

zapišemo programsko kodo, katero lahko dobesedno kopiramo iz delovnega okolja za pisanje 

programskih jezikov. Slika 34 prikazuje primer programske kode, ki je zapisana kot citat. 

 

 

Slika 34: Primer programske kode v MediaWiki 

 

Vzpostavitev MediaWiki na streţniku Pedagoške fakultete  

Na streţnik smo poskusili namestiti novejšo različico MediaWiki, vendar namestitev ni bila 

moţna, saj različica 1.17.0 ne podpira različice PHP 5.3.1, ki je nameščena na streţniku 

fakultete. Neuspešno namestitev prikazuje slika 35. 
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Slika 35: Neuspešna namestitev različice MediaWiki 1.17.0 

 

Naslednja moţnost je bila, da smo podatkovno bazo starejše različice prekopirali v novejšo 

različico MediaWiki, vendar vzpostavitev spet ni bila moţna, saj se je arhitektura baze med 

različicama razlikovala. Zato smo se odločili za popolno kopijo vseh datotek MediaWiki 

1.16.5 in podatkovne baze na streţnik. Po končanem kopiranju smo morali nastaviti urediti 

pravice za dostop do datotek na streţniku, saj ima streţnik na fakulteti stroge nastavitve glede 

datotek. V LocalSettings.php smo morali urediti tudi podatke za dostop do podatkovne baze 

(drugo uporabniško ime in geslo). Na koncu je bilo potrebno v isti datoteki zaradi varnosti 

nastaviti, da nima vsak gost moţnost urejanja prispevkov na wikiju, ampak se mora za takšno 

dejanje prijaviti. V ta namen smo v LocalSettings.php dodali naslednji dve vrstici: 

$wgGroupPermissions['*']['edit'] = false; 

$wgGroupPermissions['user']['edit'] = true; 

 

Wiki je sedaj pripravljen za uporabo. Nahaja se na spletnem naslovu http://ahat.pef.uni-

lj.si/wiki/index.php/Glavna_stran. 
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4.2.2. DokuWiki 

 

Namestitev 

Na uradni spletni strani ogrodja [4] sledimo povezavi Download DokuWiki in na strani, ki se 

nam odpre, izberemo najnovejšo stabilno različico ogrodja (dokuwiki-2011-05-25a.tgz) ter jo 

prenesemo na naš računalnik. Stisnjeno mapo razširimo v mapo c:\xampp\htdocs in jo 

preimenujemo v dokuwiki. Nato v spletni brskalnik vtipkamo spletni naslov 

http://localhost/dokuwiki/install.php in odpre se nam spletna stran, kjer konfiguriramo wiki, in 

sicer določimo ime wikija ter podatke o administratorju. Določimo tudi raven zasebnosti 

wikija, ki je na voljo v treh oblikah: 

 odprt wiki (angl. open wiki), v katerem ima kateri koli uporabnik pravico branja in 

spreminjanja vsebine wikija, 

 javen wiki (angl. public wiki), v katerem ima kateri koli uporabnik pravico branja, 

registrirani pa tudi pravico spreminjanja vsebine wikija, 

 zaprt wiki (angl. closed wiki), v katerem imajo pravico branja in spreminjanja vsebine 

wikija le registrirani uporabniki. 

V našem primeru izberemo odprt wiki. Na koncu klikom na gumb Save zaţenemo namestitev 

wikija. Po uspešni namestitvi sledimo povezavi your new DokuWiki in ţe smo na uvodni 

strani wikija DokuWiki (slika 36). 

 

 

Slika 36: Uvodna stran wikija DokuWiki po uspešni namestitvi 

 

Nato nastavimo jezik na slovenščino. To storimo tako, da se najprej prijavimo v sistem kot 

administrator. S klikom na gumb Login pridemo na stran, kjer izpolnimo obrazec za prijavo. 

Po prijavi s klikom na gumb Admin odpremo stran z administratorskimi nastavitvami in 

sledimo povezavi Configuration Settings, nato v tabeli Basic Settings poiščemo Interface 
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language ter spremenimo jezik iz en na sl, torej iz angleščine v slovenščino. Na dnu strani s 

klikom na gumb Save shranimo spremembo. 

 

Uporabniki 

Ker je naš wiki odprt, ima tudi neregistriran uporabnik moţnost ustvarjanja in spreminjanja 

wiki strani. V nasprotju z ogrodjem MediaWiki lahko nalaga slike in druge predstavnostne 

datoteke brez prijave v sistem. V zgodovino sprememb strani se po urejanju strani zapiše IP 

naslov uporabnika, če pa je uporabnik prijavljen, se v zgodovino zapiše njegovo uporabniško 

ime. Razliko prikazuje slika 37, kjer neregistriranega uporabnika prepoznamo pod IP 

naslovom 127.0.0.1 in registriranega po uporabniškem imenu anja. 

 

 

Slika 37: Razlika med neregistranim in registriranim uporabnikom 

 

Uporabnik se v wiki prijavi s klikom na gumb Prijava in na strani, ki se mu odpre, izpolni 

prijavni obrazec. Če še nima uporabniškega računa, sledi povezavi Register, kjer vnese v 

obrazec zahtevane podatke (uporabniško ime, pravo ime in elektronsko pošto, kamor mu bo 

poslano geslo). 

 

Uporaba wikija 

Najprej bomo kopirali vsebino wikija MediaWiki v DokuWiki. Za primerjavo prikaza vsebin 

bomo naredili nekaj zaslonskih slik obeh wikijev.  

 

Slika 38 prikazuje uvodno stran wikija MediaWiki, slika 39 pa kopirano vsebino iz 

MediaWiki v DokuWiki. Neoštevilčen seznam iz MediaWiki se ni prenesel v DokuWiki, torej 

je sintaksa za ustvarjanje seznamov v DokuWiki drugačna. Ohranile pa so se povezave na 

obstoječe wiki strani (zeleno obarvane besede oziroma besedne zveze na drugi sliki).  
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Slika 38: Uvodna stran wikija MediaWiki 

 

 

Slika 39: Uvodna stran wikija DokuWiki po kopiranju vsebine iz MediaWiki 

 

Slika 40 prikazuje neorganizirano vsebino, ki smo jo kopirali iz MediaWiki, slika 41 pa 

prikazuje videz pravilno organizirane vsebine v MediaWiki. 
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Slika 40: Neorganizirano kopirana vsebina v DokuWiki 

 

 

Slika 41: Pravilno organizirana vsebina v MediaWiki 

 

Urejanje in dodajanje wiki strani 

Za urejanje prispevka kliknemo na gumb Uredi stran in odpre se nam okno za urejanje, v 

katerega zapišemo besedilo prispevka, ki ga oblikujemo s pomočjo wiki sintakse. S klikom na 

gumb Predogled si ogledamo, kakšen prispevek smo ustvarili, s klikom na gumb Shrani pa ga 

shranimo. 
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Novo stran v wiki dodamo tako, da na obstoječi strani dodamo povezavo do nje. V oknu za 

urejanje vpišemo ime nove strani v [[ ]], npr. [[Nova stran]] . Po shranjevanju prispevka se na 

strani ustvari povezava z imenom Nova stran, ki je rdeče obarvana. S klikom nanjo nas wiki 

opozori, da stran še ne obstaja in da jo je mogoče ustvariti preko povezave Uredi stran. Ko 

novo stran shranimo, se povezava na prvotni strani, kjer smo jo dodali, obarva zeleno. 

Ustvarjanje nove strani je moţno tudi tako, da v spletni brskalnik vpišemo spletni naslov v 

obliki http://localhost/dokuwiki/doku.php?id=ime nove strani. V primeru, da je ime nove 

strani sestavljeno iz več besed, lahko njeno ime zapišemo brez presledkov, wiki pa nato sam 

doda podčrtaje. Ob tem nas opozori, da stran še ne obstaja in nam ponudi moţnost, da jo 

ustvarimo. 

Stran lahko dodamo tudi s pomočjo iskalnika. Če ţelimo poiskati, ali stran z določenim 

imenom ţe obstaja, zapišemo besedo oziroma besedno zvezo v obrazec za iskanje. Iskalnik 

nam v primeru, da stran še ne obstaja, ponudi moţnost ustvariti le-te (klik na gumb Ustvari 

stran), poleg tega pa nam vrne tudi seznam strani, ki v svoji vsebini vsebujejo iskano ime. 

 

Oblikovanje besedila 

Na preprostem primeru bomo prikazali uporabo nekaj najpogostejših wiki oznak za 

oblikovanje besedila. Na sliki 42 je na levi strani prikazano okno za urejanje s sintaktično 

oblikovanim prispevkom, na desni strani pa je prikazan dejanski prikaz prispevka. 

 

 

Slika 42: Sintaktično oblikovan prispevek na levi in dejanski prikaz prispevka na desni strani v DokuWiki 
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Povezave na druge strani (notranje, zunanje) 

Notranjo povezavo (povezavo na wiki stran) dodamo na obstoječo stran z vpisom strani v [[ 

]], npr. [[Ime wiki strani]]. Če hočemo, da je namesto imena strani zapisano drugo besedilo, to 

besedilo dodamo v [[ ]] za imenom strani, ločimo pa ju z znakom |, npr. [[Ime wiki 

strani|besedilo]].  

Zunanjo povezavo (povezavo na spletno stran zunaj wikija) dodamo tako, da spletni naslov 

strani zapišemo v [[ ]], npr. [[http://www.pef.uni-lj.si]], lahko pa oglate oklepaje izpustimo. 

Na wiki strani se ustvari povezava v obliki http://www.pef.uni-lj.si. Če hočemo, da se 

namesto spletnega naslova izpiše besedilo, ki nakazuje spletno stran, v [[ ]] zapišemo za 

spletnim naslovom besedilo, ločimo pa ju z znakom |. Npr. če hočemo, da se namesto 

spletnega naslova http://www.pef.uni-lj.si izpiše Pedagoška fakulteta, zapišemo 

[[http://www.pef.uni-lj.si|Pedagoška fakulteta]]. 

 

Oblikovanje tabele 

Slika 43 prikazuje primer dodajanja preproste tabele v wiki. Na levi strani je prikazano 

oblikovanje tabele v oknu za urejanje, na desni pa dejanski prikaz tabele po shranjevanju. 

 

 

Slika 43: Oblikovanje tabele v DokuWiki 

 

Dodajanje slik in drugih vrst datotek 

Za dodajanje slike oziroma druge vrste datoteke na določeno stran najprej kliknemo na Uredi 

stran, nato nad oknom za urejanje kliknemo na gumb  (ko se z miško postavimo nanj, se 

izpiše Dodajanje slik in drugih datoteke). Odpre se nam novo okno, v katerem za nalaganje 

slike v wiki kliknemo na gumb Prebrskaj, izberemo ustrezno datoteko in nato v obrazec, pred 

katerim je zapisano Pošlji z imenom (izborno), zapišemo njeno ime, pod katerim ţelimo, da je 

datoteka shranjena. S klikom na gumb Pošlji naloţimo datoteko v wiki. Slika 44 prikazuje, da 

smo v wiki naloţili sliko z imenom rasmus_lerdorf.jpg. 
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Slika 44: Uspešno naložena datoteka v wiki 

 

S klikom na ime datoteke se nam doda povezava na stran, ki jo urejamo. Če je datoteka 

slikovna, se nam odpre dodatno majhno okno, kjer nastavimo nastavitve povezave. Izberemo 

mesto povezave, in sicer, ali bo to povezava na stran podrobnosti slike, ali neposredna 

povezava do slike, ali brez povezave (slika bo prikazana na strani) oziroma ali bo prikazana le 

povezava. Tu nastavimo tudi poravnavo in velikost slike. S klikom na gumb Vstavi se nam v 

oknu za urejanje vstavi povezava na datoteko v obliki {{: |}}, npr. {{:imedatoteke.doc |}}. Za 

znakom | zapišemo besedilo, ki naj bo prikazano kot povezava. Če je ta datoteka slikovna, se 

nam besedilo, zapisano za znakom |, izpiše, ko se po shranjevanju z miško postavimo na 

mesto slike.  

 

Dodajanje programske kode 

V DokuWiki je vgrajen dodatek GeSHi, ki omogoča boljšo preglednost programske kode. V 

oknu za urejanje programsko kodo zapišemo med znački <code programski_jezik> in 

</code>, npr. če je Java programski jezik, ki ga ţelimo prikazati z GeSHi, uporabimo značko 

<code java>. Slika 45 prikazuje PHP programsko kodo v oknu za urejanje ter kakšen bo njen 

videz po shranjevanju. 
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Slika 45: Dodajanje programske kode v wiki DokuWiki 

 

4.2.3. PmWiki 

 

Namestitev 

Na uradni spletni strani ogrodja [13] izberemo v stranskem meniju povezavo Download in 

prenesemo zadnjo stabilno različico (pmwiki-latest.zip). Namestitveno mapo razširimo v 

mapo c:\xampp\htdocs in jo preimenujemo iz pmwiki-2.2.26 v pmwiki. V spletnem 

brskalniku odpremo spletno stran http://localhost/pmwiki/pmwiki.php in namestitev je ţe 

končana. Slika 46 prikazuje uvodno stran wikija PmWiki po namestitvi. 
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Slika 46: Uvodna stran wikija PmWiki po namestitvi 

 

Nastavitve wikija se opravijo s posegom v programsko kodo in sicer s spreminjanjem 

datoteke config.php, ki se nahaja v c:\xampp\htdocs\pmwiki\local. Z namestitvijo se ta 

datoteka ne ustvari, zato je moramo ustvariti sami. To storimo tako, da v mapo local kopiramo 

datoteko sample_config.php, ki se nahaja v c:\xampp\htdocs\pmwiki\docs, in jo 

preimenujemo v config.php. Datoteko odpremo in vrstici  

# $DefaultPasswords['admin'] = crypt('secret');  

odstranimo znak #.  S tem smo administratorju nastavili geslo, ki ga lahko spremeni tako, da 

zamenja niz znakov secret s poljubnim nizom.  

V slovenščino je delno preveden uporabniški vmesnik wikija, zato v spletnem brskalniku 

odpremo PmWiki stran s prevedenimi stisnjenimi datotekami [14] in odpremo slovensko 

stisnjeno datoteko (i18n-si.zip). Vsebino prenesemo v korenski imenik pmwiki 

(c:\xampp\htdocs\pmwiki). Nato v datoteko config.php dodamo vrstico 

XLPage('si','PmWikiSi.XLPage'). S tem smo nastavili jezik uporabniškega 

vmesnika v slovenščino.  

 

Uporabniki 

Za dodajanje in urejanje strani se uporabniku ni potrebno prijaviti. Lahko pa uporabnik, ki 

stran ustvari, zaščiti svojo vsebino z geslom. To stori na način, da spletnemu naslovu doda 

?action=attr in se mu odpre stran, kjer lahko ustvari geslo za branje in spreminjanje strani.  
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Vsakršno urejanje je v zgodovini strani zabeleţeno z IP naslovom računalnika, razen v 

primeru, če se uporabnik po urejanju vsebine podpiše v za to namenjen obrazec. V tem 

primeru je v zgodovini strani zabeleţeno uporabnikovo ime. 

 

Uporaba wikija 

Vsebino wikija MediaWiki smo kopirali v PmWiki. Slika 47 prikazuje uvodno stran wikija 

PmWiki in je podobna prikazu uvodne strani MediaWiki (slika 38). Neoštevilčen seznam na 

sliki vsebuje povezave na obstoječe wiki strani. 

 

 

Slika 47: Uvodna stran wikija PmWiki po kopiranju vsebine iz MediaWiki 

 

Slika 48 prikazuje kopirano vsebino iz MediaWiki, ki jo lahko vidimo na sliki 41. Zapis 

programske kode se ni ohranil, oblika seznama pa je zelo podobna obliki seznama iz 

MediaWiki. 
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Slika 48: Kopirana vsebina iz MediaWiki v PmWiki 

 

Urejanje in dodajanje wiki strani 

Za dodajanje prispevka na wiki stran se s klikom na povezavo Spremeni znajdemo na strani z 

oknom za urejanje. Prikazuje ga slika 49. 

 

 

Slika 49: Okno za urejanje v PmWiki 

 

Vanj zapišemo besedilo prispevka, ki ga oblikujemo s pomočjo wiki oznak. V pomoč so le-te 

prikazane pod oknom za urejanjem.  

Med pisanjem prispevka si s klikom na gumb Predogled lahko ogledamo, kakšen je videz 

prispevka glede na trenuten zapis v oknu za urejanje. Prikazan je pod oknom za urejanje 

prispevka. Po koncu urejanja prispevek shranimo s klikom na gumb Shrani. 
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Dodajanje nove wiki strani je moţno na več načinov. Ob tem je pomembno, da ime wiki 

strani ne vsebuje šumnikov, saj PmWiki prezre znake od šumnika naprej. Npr. če bi stran 

poimenovali z imenom Streţnik, bi PmWiki shranil to stran kot Stre. Prvi način dodajanja 

strani v wiki je, da na obstoječi strani dodamo povezavo do nje. V oknu za urejanje dodamo 

ime nove strani v [[ ]], npr. [[Nova stran]]. Po shranjevanju prispevka se na strani pojavi 

povezava z imenom Nova stran?, ki je obarvana modro. S klikom na povezavo se nam odpre 

stran z oknom za urejanjem, kjer dodamo vsebino prispevka. Po shranjevanju povezava na 

prvotni strani, kjer smo jo dodali, izgubi znak ?.  

Drugi način dodajanja strani je, da v spletni brskalnik zapišemo naslov v obliki 

http://localhost/pmwiki/pmwiki.php?n=Main.ime nove strani. V primeru, da je nova stran 

sestavljena iz več besed in jo zapišemo v brskalnik s presledki, wiki spremeni prvo črko 

posamezne besede v veliko začetnico in besede zdruţi v celoto, npr. ime nove strani spremeni 

v ImeNoveStrani). Če stran s tem imenom še ne obstaja, nas wiki na to opozori in nam da 

moţnost, da jo ustvarimo. 

 

Oblikovanje besedila 

Na preprostem primeru bomo prikazali uporabo nekaj najpogostejših wiki oznak za urejanje 

besedila. Slika 50 prikazuje na levi strani okno za urejanje s sintaktično oblikovanim 

prispevkom, na desni strani pa je prikazan dejanski prikaz prispevka. 
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Slika 50: Sintaktično oblikovan prispevek v oknu za urejanje na levi in dejanski prikaz prispevka na desni 

strani v PmWiki 

 

Povezave na druge strani (notranje, zunanje) 

Povezavo na wiki stran (notranjo povezavo) dodamo na obstoječo stran z vpisom imena strani 

v [[ ]], npr. [[Ime wiki strani]]. Če hočemo, da je namesto imena strani prikazano drugo 

besedilo, dodamo za imenom znak | in besedilo, npr. [[Ime nove strani|besedilo]]. 

Povezavo na stran zunaj wikija dodamo tako, da spletni naslov strani zapišemo v [[ ]], npr. 

[[http://www.pef.uni-lj.si]]. Na strani, kamor smo dodali povezavo, se izpiše naslov, ki je 

zapisan v dvojnih oglatih oklepajih. Oglate oklepaje lahko v oknu za urejanje izpustimo. Če 

hočemo, da je namesto naslova spletne strani izpisano besedilo, ki nakazuje to stran, v [[ ]] 

zapišemo za spletnim naslovom znak | in besedilo. Npr. hočemo, da se namesto spletnega 

naslova http://www.pef.uni-lj.si izpiše Pedagoška fakulteta, zapišemo [[http://www.pef.uni-

lj.si|Pedagoška fakulteta]]. 

 

Oblikovanje tabele 

Slika 51 prikazuje primer dodajanja preproste tabele v wiki. Prikazana sta dva načina 

dodajanja, saj pri prvem načinu ni moţno zdruţiti dveh celic skupaj po vrsticah.  
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Slika 51: Dva načina dodajanja tabele v PmWiki 

 

Dodajanje slik in drugih vrst datotek 

Da omogočimo nalaganje datotek v wiki, moramo v config.php odstraniti # naslednjima 

vrsticama:  

# $EnableUpload = 1; 

# $DefaultPasswords['upload'] = crypt('secret'); 

Če hočemo omogočiti nalaganje slik in drugih datotek vsem uporabnikom, ne da bi ob tem 

zahtevali geslo, spremenimo drugo vrstico v $DefaultPasswords['upload'] = ''. 

Vendar to zaradi varnosti ni priporočljivo. 

Privzeto največja dovoljena velikost datotek je 50 kB. To lahko spremenimo tako, da v 

datoteki config.php dodamo spremenljivko $UploadMaxSize in ji priredimo takšno 

vrednost, ki se nam zdi najbolj primerna za naš wiki. Če nočemo, da to velja za vse tipe 

datotek, lahko največjo dovoljeno velikost nastavimo za vsak tip datotek posebej. Npr. 

hočemo, da je največja dovoljena velikost za tip datotek gif 100 kB, v datoteki config.php 

vstavimo vrstico $UploadExtSize['gif'] = 100000;. 

S klikom na povezavo Pripni pridemo na stran, ki omogoča nalaganje datoteke (slika 52). 
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Slika 52: Nalaganje datoteke v PmWiki 

 

Kliknemo gumb Prebrskaj in poiščemo datoteko, ki jo ţelimo naloţiti. Če je ime datoteke 

sestavljeno iz več besed, ki so med seboj ločene s presledki, izpolnimo drugi obrazec 

(Shraniti pod drugim imenom?) in sicer na način, da se znebimo presledkov. V primeru, da 

tega ne storimo, datoteke kasneje ne bomo mogli uporabiti oziroma odpreti. Prav tako 

moramo paziti, da ime datoteke ne vsebuje šumnikov. Pri tem je pomembno, da ob 

spremembi imena datoteke dopišemo enako končnico datoteke, kot jo nalagamo. S klikom na 

gumb Naloži naloţimo datoteko v wiki. Da dodamo datoteko na stran, zapišemo v okno za 

urejanje Attach:datoteka.ext (ext je končnica datoteke, ki jo nalagamo). V primeru, da je 

datoteka slika, je na strani prikazana slika. V primeru, da hočemo izpis imena slike, ko se z 

miško pomaknemo na sliko, vpišemo za ukazom za dodajanje slike na stran med  " " ime 

slike, npr. če je slikovna datoteka rasmuslerdorf.jpg in ime slike Rasmus Lerdorf, zapišemo 

Attach:rasmuslerdorf.jpg"Rasmus Lerdorf". Če hočemo, da se namesto Attach:datoteka.ext 

izpiše samo ime datoteke, npr. datoteka.ext, zapišemo [[(Attach:)datoteka.ext]].  

 

Dodajanje programske kode 

Za boljšo preglednost programske kode na wiki strani bomo uporabili dodatek GeSHi. Na 

uradni spletni strani označevalnika GeSHi [5] poiščemo stran s prenosi, izberemo zadnjo 

stabilno različico (GeShi-1.0.8.10.zip) in jo prenesemo na naš računalnik. Razširimo jo v 

mapo C:\xampp\htdocs\pmwiki\cookbook. V isto mapo prenesemo še datoteko 

sourceblock.php [16]. V datoteko config.php dodamo vrstico 

include_once("$FarmD/cookbook/sourceblock.php");, s tem pa smo 

vključili označevalnik GeSHi.  

V oknu za urejanje zapišemo programsko kodo določenega programskega jezika med wiki 

oznaki (:source lang=programski_jezik :) in (:sourceend:), npr. za programski jezik Java bi 

uporabili (:source lang=java :). Slika 53 prikazuje PHP programsko kodo v oknu za urejanje, 
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pod oknom pa predogled, ki prikazuje, kakšen bo videz programske kode po shranjevanju 

prispevka. 

 

 

Slika 53: Dodajanje programske kode v PmWiki 

 

4.2.4. Tiki Wiki CMS Groupware 

 

Namestitev 

Na uradni spletni strani ogrodja [18] poiščemo zadnjo stabilno različico ogrodja (tiki-7.0.zip) 

Tiki in jo prenesemo na naš računalnik. Razširimo jo v mapo c:\xampp\htdocs in jo 

preimenujemo v tikiwiki. V spletnem brskalniku dostopamo do urejevalnika MySQL baze 

phpMyAdmin (http://localhost/phpmyadmin/), v katerem ustvarimo novo podatkovno bazo in 

uporabnika te podatkovne baze, ki bo imel vse pravice za upravljanje wikija. Nato v spletni 

brskalnik vpišemo spletni naslov http://localhost/tikiwiki/tiki-index.php in na spletni strani 

sledimo navodilom za namestitev wikija. In sicer izberemo jezik slovenščina (uporabniški 

vmesnik je pomanjkljivo preveden v slovenščino), vpišemo podatke o podatkovni bazi in 
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njenem uporabniku itn. Po uspešni namestitvi se nam odpre uvodna stran wikija, kot jo 

prikazuje slika 54. 

 

 

Slika 54: Uvodna stran wikija Tiki po uspešni namestitvi 

 

Uporabniki 

Sprva se lahko v wiki prijavi le administrator, prav tako ga lahko ureja le on. Če ţeli, da se 

tudi drugi uporabniki lahko sploh prijavijo v wiki in ga urejajo, mora to nastaviti v naslednjih 

korakih. V stranskem meniju sledi povezavi Admin → Admin Domov → Log in, nato 

obkljuka moţnost Users can register. S tem ustvari obrazec za prijavo. Uporabnikom mora 

določiti še pravice in to stori tako, da sledi povezavi Admin → Dovoljenja. Tu nastavi 

dovoljenja za anonimne in registrirane uporabnike, npr. anonimen uporabnik ima pravico 

urejanja strani, ne pa tudi nalaganja slik, to pravico ima le registriran uporabnik. 

Uporabnik se sedaj lahko registrira tako, da se z miško postavi (ne klikne) na povezavo Log in 

v desnem zgornjem kotu in odpre se mu majhno okno, kjer nato klikne povezavo Registriraj 

se. Odpre se stran, kjer izpolni prijavni obrazec (uporabniško ime, geslo, elektronski naslov, 

kamor mu bo poslano elektronsko sporočilo za potrditev registracije, in prepis varnostne 

kode). Obrazec prikazuje slika 55. 
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Slika 55: Obrazec za registracijo uporabnika 

 

Uporaba wikija 

Vsebino MediaWiki smo kopirali v Tiki. Slika 56 prikazuje uvodno stran wikija Tiki. 

Neoštevilčen seznam se je ohranil, vendar ne vsebuje povezav na druge wiki strani. 

 

 

Slika 56: Uvodna stran wikija Tiki po kopiranju vsebine iz MediaWiki 
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Slika 57 prikazuje kopirano vsebino iz MediaWiki, ki jo lahko vidimo na sliki 41. Izpis 

programske kode se ni ohranil, naslov Osnove sintakse ni oblikovan tako kot v MediaWiki, 

oblika seznama pa je zelo podobna originalnemu. 

 

 

Slika 57: Kopirana vsebina iz MediaWiki v Tiki 

 

Urejanje in dodajanje wiki strani 

Za urejanje prispevka kliknemo na gumb Uredi to stran in odpre se nam okno za urejanje, v 

katerega zapišemo besedilo prispevka, ki ga oblikujemo s pomočjo wiki sintakse. Za ogled 

trenutne vsebine kliknemo na gumb Predogled, s klikom na gumb Shrani pa prispevek 

shranimo. Slika 58 prikazuje okno za urejanja prispevka v Tiki. 
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Slika 58: Okno za urejanje prispevka v Tiki 

 

Novo stran v wiki dodamo tako, da v oknu za urejanje obstoječe wiki strani v (( )) zapišemo 

ime strani, npr. ((Nova stran)). Po shranjevanju prispevka se na strani ne ustvari povezava na 

novo stran, ampak se poleg imena strani zapiše znak ?, ki predstavlja povezavo na novo stran. 

S klikom nanj se nam odpre stran z oknom za urejanje prispevka. Ko prispevek uredimo in 

shranimo, se na prvotni strani ustvari povezava, ki je modro obarvana. 

Drugi način dodajanja novih strani je, da v spletni brskalnik vpišemo naslov v obliki 

http://localhost/tikiwiki/tiki-index.php?page=Nova stran. Wiki nas opozori, da stran še ne 

obstaja in nam ponudi moţnost, da jo ustvarimo. Če je ime nove strani sestavljeno iz več 

besed, wiki sam nadomesti presledek s znakom +.   

 

Oblikovanje besedila 

Na preprostem primeru bomo prikazali uporabo nekaj najpogostejših wiki oznak za 

oblikovanje besedila. Na sliki 59 je na levi strani prikazano okno za urejanje s sintaktično 

oblikovanim prispevkom, na desni strani pa je prikazan dejanski prikaz prispevka. 
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Slika 59: Sintaktično oblikovan prispevek v oknu za urejanje na levi in dejanski prikaz prispevka na desni 

strani v Tiki 

 

Povezave na druge strani (notranje, zunanje) 

Notranjo povezavo (povezavo na wiki stran) dodamo na obstoječo stran tako, da vpišemo ime 

povezave v (( )), npr. ((Ime wiki strani)). Če hočemo, da je namesto imena wiki strani 

zapisano drugo besedilo, v oklepajih za imenom strani zapišemo znak | in besedilo, za 

katerega ţelimo, da je prikazano, npr. ((Ime wiki strani|besedilo)). 

Zunanjo povezavo (povezavo na spletno stran zunaj wikija) dodamo tako, da naslov strani 

zapišemo v [ ], npr. [http://www.pef.uni-lj.si/]. Na wiki strani se ustvari povezava v obliki 

http://www.pef.uni-lj.si . Da se namesto spletnega naslova izpiše besedilo, ki nakazuje 

spletno stran, v [ ] zapišemo za spletnim naslovom besedilo, ločimo pa ju z znakom |. Npr. . 

hočemo, da se namesto spletnega naslova http://www.pef.uni-lj.si izpiše Pedagoška fakulteta, 

zapišemo [http://www.pef.uni-lj.si|Pedagoška fakulteta]. 
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Oblikovanje tabele 

Slika 60 prikazuje primer dodajanja preproste tabele v wiki. Tiki ne omogoča zdruţevanja 

celic po vrsticah, zdruţevanje celic po stolpcih pa je moţno le v zadnjih stolpcih tabele. Npr. 

v tabeli s tremi stolpci ni moţno zdruţiti prvi dve celici po stolpcih. 

 

 

Slika 60: Dodajanje tabele v Tiki 

 

Dodajanje slik in drugi vrst datotek 

Za dodajanje slik in drugi datotek smo kot administrator določili, da lahko le registriran 

uporabnik nalaga datoteke v wiki. Vendar po ureditvi te pravice registrirani uporabniki niso 

imeli dostopa do tiste strani, kjer se lahko izvede nalaganje datotek. Nato smo nastavili, da 

ima moţnost nalaganja strani tudi neregistrirani uporabnik, vendar tudi v tem primeru ni bilo 

mogoče priti do strani, kjer se izvaja nalaganje datotek. Kljub temu bomo preko 

administratorja prikazali, kako naloţiti sliko v wiki. 

Da naloţimo datoteko v wiki, kliknemo v oknu za urejanje ikono  (ko se z miško 

postavimo na ikono, se izpiše Choose or upload images). Čeprav besedilo na ikoni nakazuje, 

da lahko naloţimo le slikovne datoteke, lahko naloţimo tudi druge vrste datotek, npr. datoteke 

zbirke Microsoft Office. Odpre se novo okno, prikazuje ga slika 61. 
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Slika 61: Okno za nalaganje datotek v wiki 

 

S klikom na gumb Prebrskaj izberemo datoteko, ki ne sme presegati 8 MB. V obrazec File 

title zapišemo ime datoteke, v obrazec File description pa lahko zapišemo opis datoteke. S 

klikom na gumb Naloži se izvede nalaganje datoteke v wiki. V oknu, ki se nam odpre, se 

prikaţe naloţena datoteka, in sicer, če je datoteka slika, se prikaţe slika, če pa je datoteka 

druge vrste, se prikaţe njeno ime. S klikom na gumb Dodatne informacije se prikaţejo načini, 

kako dodati datoteko na stran wikija. Primer naloţene slike v wiki prikazuje slika 62. 

 

 

Slika 62: Naložena slika v wiki 

 



Anja Kočar: Wiki portali 

74 

 

V zgornjem primeru bomo za prikaz slike v prispevku uporabili {img fileId=3} oziroma {img 

fileId=3 thumb=y rel=box[g]}. FileId pomeni zaporedna številka naloţene datoteke v galerijo 

wikija, thumb=y pomeni, da bo slika prikazana v pomanjšani velikosti, rel=box[g] pa pomeni, 

da se bo s klikom na pomanjšano sliko prikazala slika v originalni velikosti. V primeru, da 

naloţena datotek ni slikovna, ustvarimo povezavo na datoteko v obliki {tiki-

download_file.php?fileId=zaporedna_stevilka_naloţene_datoteke|ime datoteke}. 

 

Dodajanje programske kode 

Pri osnovni namestitvi wiki Tiki omogoča poudarjanje programske kode le pri programskem 

jeziku PHP. Za boljšo preglednost še drugih programskih jezikov moramo namestiti dodatek 

GeSHi. Na uradni spletni strani označevalnika GeSHi [5] poiščemo stran s prenosi, izberemo 

zadnjo stabilno različico (GeSHi-1.0.8.10.zip) in jo prenesemo na naš računalnik. Razširimo 

jo v mapo C:\xampp\htdocs\tikiwiki\lib. V oknu za urejanje zapišemo programsko kodo med 

wiki oznaki {CODE(colors=programski_jezik)} in {CODE}, npr. če je Java programski jezik, 

ki ga hočemo prikazati v wikiju, uporabimo {CODE(colors=java)}. V okrogle oklepaje ( ) 

lahko poleg parametra colors dodamo tudi parameter ln, ki omogoča oštevilčenje vrstic 

programske kode, npr. ln=˝1˝ pomeni, da se oštevilčenje začne s številko 1. Slika 63 prikazuje 

PHP programsko kodo v oknu za urejanje, nad oknom pa predogled, ki prikazuje, kakšen bo 

videz programske kode po shranjevanju. 
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Slika 63: Dodajanje programske kode v wiki Tiki 

 

4.2.5. WikkaWiki 

 

Namestitev 

Na uradni spletni strani ogrodja [26] izberemo zadnjo stabilno različico (Wikka-1.3.1.zip) in 

jo prenesemo na naš računalnik. Razširimo jo v mapo c:\xampp\htdocs in jo preimenujemo v 

wikkawiki. V spletnem brskalniku dostopamo do urejevalnika MySQL baze phpMyAdmin 

(http://localhost/phpmyadmin/), v katerem ustvarimo novo podatkovno bazo, ki bo hranila 

podatke in vsebino našega wikija. Dodamo tudi novega uporabnika, sistemskega skrbnika, ki 

bo imel vse pravice za upravljanje wikija. V spletnem brskalniku nato vpišemo spletni naslov 

http://localhost/wikkawiki/ in odpre se nam stran, kjer izpolnimo zahtevane podatke za wiki 

konfiguracijo, sistemskega skrbnika, podatkovno bazo itn. Na koncu s klikom na povezavo 

Continue zaţenemo nameščanje wikija in sledimo danim navodilom. Po končani namestitvi se 

nam odpre uvodna stran wikija (slika 64). 
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Slika 64: Uvodna stran wikija WikkaWiki po uspešni namestitvi 

 

Uporabniki 

Neregistrirani uporabniki nimajo pravice urejanja vsebine wikija, imajo le pravico branja. Z 

registracijo uporabnik torej pridobi pravico dodajanja in urejanja wiki strani. Kakršna koli 

sprememba pri urejanju vsebine je v zgodovini strani zabeleţena z uporabniškim imenom 

uporabnika, ki jo je urejal. Uporabnik lahko za posamezno stran, ki jo je ustvaril, nastavi 

pravice branja, pisanja in komentiranja tako za registrirane kot tudi za neregistrirane 

uporabnike. Tako lahko določene strani urejajo tudi neprijavljeni uporabniki. Nastavljanje 

pravic za stran NovaStran prikazuje slika 65. 
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Slika 65: Nastavljanje pravic za wiki stran NovaStran 

 

Uporaba wikija 

Vsebino wikija MediaWiki smo kopirali v WikkaWiki. Slika 66 prikazuje uvodno stran wikija 

WikkaWiki po kopiranju vsebine. V primerjavi z wikijem MediaWiki (slika 38) se je 

neoštevilčen seznam ohranil, vendar pa je prikaz le-tega drugačen od prvotnega, saj so 

nekatere besede izpuščene.  
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Slika 66: Uvodna stran wikija WikkaWiki po kopiranju vsebine iz MediaWiki 

 

Slika 67 prikazuje kopirano vsebino iz MediaWiki, ki jo lahko vidimo na sliki 41. Izpis 

programske kode se je ohranil (znački <pre> in </pre> sta tu odveč), oblika seznama je 

podobna originalnemu, vendar se v besedilu pojavlja odebeljeno in leţeče besedilo, ki ga v 

prvotni vsebini v wikiju MediaWiki ni. 

 

 

Slika 67: Kopirana vsebina iz MediaWiki v WikkaWiki 
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Urejanje in dodajanje wiki strani 

Za urejanje prispevka kliknemo na povezavo [Edit], ki jo najdemo na dnu strani. Odpre se 

okno za urejanje, v katerega zapišemo besedilo prispevka, ki ga oblikujemo s pomočjo wiki 

sintakse. Za ogled trenutne vsebine kliknemo na gumb Preview, s klikom na gumb Store pa 

prispevek shranimo. Slika 68 prikazuje okno za urejanja prispevka v wikiju WikkaWiki.  

 

 

Slika 68: Okno za urejanje prispevka v wikiju WikkaWiki 

 

V wiki dodamo novo stran tako, da v oknu za urejanje obstoječe wiki strani v dvojne oglate 

oklepaje [[ ]] zapišemo ime strani, pri tem pa ne uporabljamo presledkov med besedami, npr. 

[[NovaStran]]. Po shranjevanju prispevka se na obstoječi strani ustvari povezava na novo 

stran, s klikom nanjo pa se odpre okno za urejanje le-te strani. 

Za dodajanje nove strani lahko dvojne oglate oklepaje izpustimo, vendar moramo paziti, da je 

ime nove strani sestavljeno vsaj iz dveh ali več besed, zapisanih z veliko začetnico, npr. 

DrugaNovaStran. 

Tretji način dodajanja strani v wiki je, da v spletni brskalnik vpišemo naslov v obliki 

http://localhost/wikkawiki/wikka.php?wakka=NovaStran. Wiki nas opozori, da stran še ne 

obstaja in nam ponudi moţnost, da jo ustvarimo. 
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Oblikovanje besedila 

Na preprostem primeru bomo prikazali uporabo nekaj najpogostejših wiki oznak za 

oblikovanje besedila. Slika 69 na levi strani prikazuje okno za urejanje s sintaktično 

oblikovanim prispevkom, na desni strani pa je prikazan dejanski prikaz prispevka. 

 

 

Slika 69: Sintaktično oblikovan prispevek v oknu za urejanje na levi in dejanski prikaz prispevka na desni 

strani v WikkaWiki 

 

Povezave na druge strani (notranje, zunanje) 

Povezavo na wiki stran (notranjo povezavo) dodamo na obstoječo wiki stran tako, da vpišemo 

ime povezave v [[ ]], npr. [[NovaStran]]. Dvojne oglate oklepaje lahko tudi izpustimo. Če 

hočemo, da je namesto imena wiki strani prikazano drugo besedilo, v oglatih oklepajih za 

imenom strani zapišemo znak | in besedilo, ki naj bo prikazano, npr. [[NovaStran|Nova 

stran]].  

Povezavo na spletno stran zunaj wikija (zunanjo povezavo) dodamo tako, da naslov strani 

zapišemo v [[ ]], npr. [[http://www.pef.uni-lj.si]]. Dvojne oglate oklepajo lahko tudi 

izpustimo. Na wiki strani se ustvari povezava v obliki http://www.pef.uni-lj.si+. Da se 

namesto spletnega naslova izpiše besedilo, ki nakazuje spletno stran, v [[ ]] zapišemo za 
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spletnim naslovom besedilo, ločimo pa ju z znakom |. Npr. hočemo, da se namesto spletnega 

naslova http://www.pef.uni-lj.si izpiše Pedagoška fakulteta, zapišemo [[http://www.pef.uni-

lj.si|Pedagoška fakulteta]]. 

 

Oblikovanje tabele 

Slika 70 prikazuje primer dodajanja preproste tabele v wiki. 

 

 

Slika 70: Dodajanje tabele v WikkaWiki 

 

Dodajanje slik in drugi vrst datotek 

Za dodajanje različnih vrst datotek moramo najprej ustvariti novo mapo v 

c:\xampp\htdocs\wikkawiki, npr. mapo z imenom uploads. Nato v datoteki wikka.config.php 

nastavimo pot do na novo ustvarjene mape in sicer tako, da dodamo naslednjo vrstico: 

'upload_path' => 'uploads' 

Na uvodni wiki strani imamo sedaj moţnost dodajanja datotek v wiki, kar prikazuje slika 71. 

 

 

Slika 71: Obrazec za dodajanje datotek v WikkaWiki 

 

S klikom na gumb Prebrskaj poiščemo sliko oz. drugo datoteko v našem računalniku in jo 

nato s klikom na gumb Upload naloţimo v wiki. Shrani se v mapo 

c:\xampp\htdocs\wikkawiki\uploads\ime_uvodne_strani.  

Za prikaz slike na določeni wiki strani v urejavalniku posamezne strani dodamo vrstico v 

naslednji obliki: {{image url="uploads/ime_uvodne_strani/ime_slike"}}. 
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Dodajanje programske kode 

WikkaWiki ima ţe v osnovni namestitvi vgrajen dodatek GeSHi, ki omogoča boljšo 

preglednost programske kode. V oknu za urejanje zapišemo programsko kodo med wiki 

oznaki %%(programski_jezik) in %%, npr. če je Java programski jezik, ki ga hočemo 

prikazati v wikiju, uporabimo %%(java). Slika 72 prikazuje PHP programsko kodo v oknu za 

urejanje in kakšen bo videz programske kode po shranjevanju (Preview). 

 

 

Slika 72: Dodajanje programske kode v wiki WikkaWiki 

 

4.2.6. Primerjava 

 

Zbrali bomo wiki oznake, za katere menimo, da se najpogosteje uporabljajo v wikijih. Tabela 

6 prikazuje pregled le-teh oznak, katerih uporabo smo prikazali pri posameznih PHP wikijih. 
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 MediaWiki DokuWiki PmWiki Tiki WikkaWiki 

Krepko 

besedilo 
'''krepko''' **krepko** '''krepko''' __krepko__ **krepko** 

Leţeče besedilo ''leţeče'' //leţeče// ''leţeče'' ''leţeče'' //leţeče// 

Krepko leţeče 

besedilo 
''''beseda''''' //**beseda**// ''''beseda''''' ''__besede__'' //**beseda**// 

Podčrtano 

besedilo 
<u>podčrtano</u> __podčrtano__ {+podčrtano+} ===podčrtano=== __podčrtano__ 

Prečrtano 

besedilo 
<s>prečrtano</s> <del>prečrtano</del> {-prečrtano-} --prečrtano-- ++prečrtano++ 

Naslov 

poglavja 
==Naslov1== =====Naslov1===== !Naslov1 !Naslov1 =====Naslov1===== 

Naslov 

podpoglavja 
===Naslov2=== ====Naslov2==== !!Naslov2 !!Naslov2 ====Naslov2==== 

Naslov 

podpodpoglavja 
====Naslov3==== ===Naslov3=== !!!Naslov3 !!!Naslov3 ===Naslov3=== 

Neoštevilčen 

seznam 
*alineja 

**podalineja 

˽˽*alineja 

˽˽˽˽*podalineja 

( ˽ pomeni presledek) 

*alineja 

**podalineja 

*alineja 

**podalineja 

~- alineja 

~~-podalineja 

Oštevilčen 

seznam 
#alineja 

##podalineja 

˽˽-alineja 

˽˽˽˽--podalineja 

( ˽ pomeni presledek) 

#alineja 

##podalineja 

#alineja 

##podalineja 

~1) alineja 

~~1)podalineja 

Uporaba 

vodoravne črte 
---- ---- ---- ---- ---- 

Izklop wiki 

sintakse 
<nowiki>besedilo 

</nowiki> 

<nowiki>besedilo 

</nowiki> ali 

%%besedilo%% 

[=besedilo=] ~np~besedilo~/np~ ""besedilo"" 

Notranja 

povezava 
[[Wiki stran]] [[Wiki stran]] [[Wiki stran]] ((Wiki stran)) [[WikiStran]] 

Zunanja 

povezava 
[spletni naslov] [[spletni naslov]] [[spletni naslov]] [spletni naslov] [[spletni naslov]] 

Tabela 6: Primerjava wiki oznak 

 

Iz tabele je razvidno, da je uporaba nekaterih wiki oznak v posameznih wikijih podobna. 

Vendar ni dveh identičnih wikijev, ki bi uporabljala popolnoma enake wiki oznake. Edina 

oznaka, katere uporaba je popolnoma enaka v vseh wikijih, je oznaka za vodoravno črto (----). 
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Tako je bila po kopiranju iz MediaWiki v ostale wikije vsebina ponekod normalno berljiva, le 

njen izgled ni bil pravilen, ponekod pa je bila vsebina popolnoma neberljiva.  

Pri namestitvi posameznih wiki ogrodij je bilo največ teţav pri WikkaWiki, saj se namestitev 

nikakor ni hotela izvesti, zato je bilo potrebno poseči v phpMyAdmin in urediti podatkovno 

bazo wikija. Enostavno smo namestili PmWiki, saj temelji na tekstovnih datotekah in za 

delovanje ne potrebuje podatkovne baze. Tako smo le prenesli arhivirano mapo iz uradne 

spletne strani in ustvarili konfiguracijsko datoteko Pri ogrodju MediaWiki je potek namestitve 

dobro voden, ogrodje samo ustvari podatkovno bazo. V nasprotju z MediaWiki smo morali v 

Tiki sami ustvariti podatkovno bazo. Pri tem imajo lahko problem uporabniki, ki niso vešči 

programiranja.  

Pri ogrodjih MediaWiki in DokuWiki je uporabniški vmesnik preveden v slovenščino, kar 

olajša uporabnikom, ki niso vešči v angleščini, laţje urejanje wikija. Uporabniški vmesnik 

ogrodij PmWiki in Tiki je delno preveden v slovenščino, kar je lahko moteče, saj so ponekod 

povezave v angleščini, drugod pa v slovenščini. WikkaWiki ima uporabniški vmesnik 

preveden le v 4 svetovne jezike. 

Z vidika zaščite so vsi wikiji dobro zaščiteni, če je seveda zaščita pravilno nastavljena s strani 

administratorja. Pri PmWiki je zaščita posameznih wiki strani odvisna od uporabnika, ki 

določeno stran ustvarja. Lahko nastane problem, če prvotni avtor strani ne zaščiti, saj lahko 

drugi uporabnik branje in spreminjanja strani zaščiti z geslom. S tem prvotni avtor nima 

dostopa do strani in je ne more več spremeniti. V takem primeru mora obvestiti 

administratorja, da zaščito odstrani. 

Tiki je v primerjavi z ostalimi zelo počasen, tudi njegova namestitev poteka dalj časa kot pri 

ostalih wiki ogrodjih. Zapleteno je tudi nalaganje datotek, saj nam ni uspelo rešiti problema, 

da bi imeli ali registrirani ali neregistrirani uporabniki moţnost nalaganja datotek v wiki. 

Pri PmWiki je privzeto nastavljeno, da je največja dovoljena velikost naloţene datoteke 50 

kB, kar je občutno premalo. Zato je dobro povečati vrednost velikosti datoteke v datoteki 

config.php , da uporabniki nimajo teţav pri iskanju primernejše oz. manjše datoteke, ki bi jo 

radi naloţili v wiki. Pri tem je uporabno predvsem to, da lahko posameznemu tipu datoteke 

dodelimo največjo moţno velikost, npr. za tip jpg bo največja moţna vrednost 1 MB, za tip 

pdf 4 MB, ipd. 

Pri WikkaWiki je teţavno, ko hočemo zapisati povezavo do wiki strani v oglate oklepaje. 

Namreč, ko enkrat pritisnemo znak [, se odpre mini okno za iskanje, ki je v WikkaWiki 

bliţnjica za iskanje določene besede v vsebini. Pri tem smo si pomagali tako, da smo v 
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drugem urejevalniku besedila napisali povezavo v oglate oklepaje in jo nato kopirali v okno 

za urejanje. Podobno smo si morali pomagati pri vstavljanju znaka {, saj kombinacija tipk 

AltGr + b predstavlja bliţnjico za odebeljeno besedilo. 

Pri PmWiki in WikkaWiki se pri ponovnem urejanju prispevkov v oknu za urejanje šumnik č 

spremeni v niz znakov &#269;, kar je lahko moteče pri branju in popravljanju prispevka. Po 

shranjevanju je šumnik normalno viden. 

 

Najbolj primerno wiki ogrodje za uporabo na obeh področjih, tako na izobraţevalnem kot tudi 

poslovnem, nam je MediaWiki, saj smo pri ostalih ogrodjih našli kar nekaj slabosti, ki lahko 

povzročajo teţave skozi uporabo. Njegova namestitev je dobro vodena, uporaba pa enostavna 

in primerna za vsakogar, nasploh uporabnikov, ki niso vešči tujega jezika in nimajo posebnih 

računalniških znanj. Je tudi najbolj pregleden in prijeten za oko. Da omogočimo nalaganje 

datotek v wiki, je potrebno poseči v programsko kodo, kar je potrebno tudi pri PmWiki in 

WikkaWiki. Pri MediaWiki nas je zmotilo le to, da nismo mogli omogočiti razširitve GeSHi, 

ki bi omogočala lepši izpis programske kode v wikiju. 
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5. Wikispaces 

 

Wikispaces [25] je spletni prostor, v katerem lahko kdorkoli ustvari svoj wiki. Za to ne 

potrebuje nikakršnih ogrodij, katerih namestitve smo prikazali v prejšnjem poglavju.  

 

5.1. Splošno o Wikispaces 

 

Aplikacijo je v letu 2005 ustanovilo podjetje Tangient LLC (San Francisco, Kalifornija). 

Namen razvijalcev je bil oblikovati wiki, ki ima poenostavljene postopke ustvarjanja in 

upravljanja. Za njegovo uporabo ne potrebujemo posebnih tehničnih znanj, ki so npr. potrebna 

pri postavljanju wikijev iz prejšnjega poglavja. Potreben je le spletni brskalnik in internetna 

povezava, uporabnik pa je osredotočen le na gradnjo vsebine wikija. Registrirani uporabniki 

lahko ustvarjajo strani in prostore brez omejitev in pravil, gostje pa lahko urejajo strani brez 

uporabniškega računa. Aplikacija ima vgrajen vizualni urejevalnik, ki uporabniku omogoča, 

da vidi postavitev in oblikovanje strani med urejanjem le-te. Omogoča pa tudi uporabo wiki 

oznak.  

Danes ima aplikacija Wikispaces več kot 7 milijonov uporabnikov, ki so ustvarili več kot 3 

milijone wikijev. Namenjena je uporabi v izobraţevanju, v podjetjih in v osebne namene, 

glede na namen pa je brezplačna ali plačljiva. Za posameznike in manjše skupine ter 

posamezne wikije v izobraţevanju je brezplačna. Z moţnostjo naprednejših funkcij in več 

prostora za shranjevanje datotek pa postane aplikacija plačljiva. Prav tako je plačljiva za 

podjetja, neprofitne organizacije in izobraţevalne ustanove (osnovna, srednja šola, univerza), 

ki lahko tako ustvarijo neomejeno število wikijev. 

 

5.2. Uporaba aplikacije Wikispaces 

 

Ustvarili bomo wiki, katerega vsebino bomo kopirali iz wikija MediaWiki iz prejšnjega 

poglavja. V Wikispaces se bomo prijavili kot učitelj, saj bo naš wiki izobraţevalen. 

Na uvodni strani Wikispaces [25] izberemo gumb Teachers (slov. učitelji), na naslednji strani 

pa se nam s pritiskom na gumb Sing up and start new wiki odpre obrazec, ki ga prikazuje slika 

73. 
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Slika 73: Wikispaces obrazec za registracijo uporabnika in wikija [25] 

 

Obrazec izpolnimo z uporabniškim imenom, geslom, elektronskim naslovom, imenom našega 

wikija. V imenu wikija so dovoljene črke, številke in pomišljaji, presledke in pomišljaje 

spodaj pa ne. V polju Your Industry izberemo moţnost K-12 Education (Primary and 

Secondary) ali Higher Education, in obkljukamo trditev, ki se nam pojavi takoj ob izboru ene 

od omenjenih moţnosti (npr. I certify this wiki will be used for K-12 education ), s tem pa 

potrdimo, da bomo wiki uporabljali v izobraţevanju. V primeru, da rubriko pustimo prazno, je 

število uporabnikov wikija omejeno na 5 članov. Za tip wikija (angl. wiki type) pa izberemo 

klasičen wiki (angl. basic wiki). S klikom na gumb Join ustvarimo wiki. Slika 74 prikazuje 

uvodno stran ustvarjenega wikija z imenom Programski-jezik-PHP, njegov spletni naslov pa 

je http://programski-jezik-php.wikispaces.com. 
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Slika 74: Uvodna stran wikija Programski-jezik-PHP 

 

V navigacijskem meniju na desni strani s klikom na povezavo Manage Wiki odpremo stran z 

nastavitvami wikija. Tu lahko spremenimo temo in barvo ozadja, povabimo osebe, za katere 

ţelimo, da soustvarjajo naš wiki, nastavimo dovoljenja za posamezne strani, itd. Wiki, ki smo 

ga ustvarili, ni javen, vidijo in uporabljajo ga lahko le registrirani člani. S plačilom 1 $ si 

zagotovimo potrditev našega uporabniškega računa in si s tem omogočimo, da wiki postane 

javen, če je to v našem interesu. Ob plačilu 20 $ na mesec ali 200 $ na leto oziroma 30-

dnevno poskusno verzijo se poveča prostor za shranjevanje datotek (iz 2 GB na 5 GB) ter 

največja dovoljena velikost naloţene datoteke v wiki (iz 20 MB na 50 MB).  

Če hočemo spremeniti ime wikija, v nastavitvah izberemo Wiki Info in nato v novo odprti 

strani v polje Name zapišemo novo ime wikija. V našem primeru bomo Programski-jezik-

PHP preimenovali v Programski jezik PHP. Prav tako lahko spremenimo ime domene, vendar 

le enkrat na 30 dni. Spremeni se le predpona spletnega naslova (npr. programski-jezik-

php.wikispaces.com v programskijezikphp.wikispaces.com). 

V wikiju lahko spremljamo tudi zgodovino sprememb, in sicer izberemo v navigacijskem 

meniju povezavo Recent changes. Prav tako si lahko ogledamo spremembe za posamezno 

wiki stran. Ustvarjatelj wikija lahko v nasprotju z ostalimi uporabniki posamezno stran 

zaklene, tako da jo drugi uporabniki ne morejo urejati. Uporabniku je s strani avtorja wikija 

lahko podana pravica organizatorja. V tem primeru ima moţnost zaklepanja in brisanja strani. 

Če posamezno stran po nesreči zbrišemo, jo lahko obnovimo v nastavitvah pod povezavo 

Recycle Bin. 
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Urejanje in dodajanje wiki strani 

Za urejanje strani kliknemo na gumb Edit in odpre se nam stran za urejanje prispevka. 

Zapisovanje in oblikovanje besedila je podobno urejanju v programu Microsoft Office Word, 

torej po principu WYSIWYG urejevalnika. Wikispaces pa ima moţnost urejanja strani s 

pomočjo wiki oznak, katerih uporabo bomo prikazali v nadaljevanju. Najprej moramo 

prilagoditi okno za urejanje, saj Wikispaces vpisovanje oznak v osnovnem urejevalniku, 

imenovanem Visual Editor, ne zazna kot wiki oznako, ampak le izpiše besedilo skupaj z 

oznakami. Zato kliknemo na gumb z oznako ▼, ki se nahaja poleg gumba Save, in izberemo 

moţnost Wikitext Editor. Okno za urejanje prikazuje slika 75. 

 

 

Slika 75: Okno za urejanje Wikitext Editor v Wikispaces 

 

S klikom na gumb Preview si lahko ogledamo predogled prispevka, po koncu urejanja pa 

prispevek shranimo s klikom na gumb Save. 

Dodajanje nove wiki strani je moţno na več načinov. Prvi je z uporabo wiki oznak. Na 

obstoječi strani v oknu za urejanje zapišemo ime nove strani v [[ ]], npr. [[Nova stran]]. Po 

shranjevanju se na strani ustvari povezava z imenom Nova stran, ki je obarvana rdeče. S 

klikom nanjo nas wiki opozori, da stran še ne obstaja in da jo je mogoče ustvariti s klikom na 

gumb Edit. Po shranjevanju novo ustvarjene strani se povezava na prvotni strani obarva 

modro. 

Naslednji način dodajanja nove strani v wiki je s klikom na gumb Link v oknu za urejanje. V 

polje Link Text  zapišemo ime nove strani, npr. Nova stran, isto zapišemo v polje Page name. 

Wiki nakaţe, da išče stran s tem imenom, prikaţe ime, nato kliknemo nanj in zaključimo 



Anja Kočar: Wiki portali 

90 

 

dodajanje povezave s klikom na gumb Add link. V oknu za urejanje se prikaţe povezava v [[ 

]] in po shranjevanju ponovimo postopek iz prejšnjega odstavka. Slika 76 prikazuje okno za 

dodajanje povezave v wiki. 

 

 

Slika 76: Okno za dodajanje povezave v wiki 

 

Tretji način dodajanja je s klikom na povezavo v navigacijskem meniju Pages and files. Na 

strani, ki se nam odpre, poiščemo gumb New page, ter nato v novem oknu zapišemo v polje 

Page name ime nove strani. S klikom na gumb Create se odpre okno za urejanje nove strani, 

ki nato po shranjevanju ustvari novo stran.  

 

Oblikovanje besedila 

Na preprostem primeru bomo prikazali uporabo nekaj najpogostejših wiki oznak za 

oblikovanje besedila v Wikispaces. Na sliki 77 je na levi strani prikazano okno za urejanje s 

sintaktično oblikovanim prispevkom, na desni strani pa je prikazan dejanski prikaz prispevka. 
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Slika 77: Sintaktično oblikovan prispevek na levi in dejanski prikaz prispevka na desni strani v 

Wikispaces 

 

Povezave na druge strani (notranje, zunanje) 

Notranjo povezavo dodamo na obstoječo stran tako, da v oknu za urejanje kliknemo na gumb 

Link in nato vpišemo ime strani, na katero ţelimo ustvariti povezavo, v polje Link text in polje 

Page name. Poleg polja Page name s klikom na puščico ▼ lahko pogledamo, katere strani ţe 

obstajajo v wikiju. 

Notranjo povezavo dodamo tudi z zapisom imena strani v [[ ]], npr. [[Ime wiki strani]]. Če 

hočemo, da je namesto imena strani zapisano drugo besedilo, to besedilo dodamo v [[ ]] za 

imenom strani, ločimo pa ju z znakom |, npr. [[Ime wiki strani|besedilo]]. 

Zunanjo povezavo (povezavo na spletno stran zunaj wikija) dodamo tako, da spletni naslov 

strani zapišemo v [[ ]], npr. [[http://www.pef.uni-lj.si]], lahko pa oglate oklepaje izpustimo. 

Na wiki strani se ustvari povezava v obliki http://www.pef.uni-lj.si . Če hočemo, da se 

namesto spletnega naslova izpiše besedilo, ki nakazuje spletno stran, v [[ ]] zapišemo za 
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spletnim naslovom besedilo, ločimo pa ju z znakom |. Npr. če hočemo, da se namesto 

spletnega naslova http://www.pef.uni-lj.si izpiše Pedagoška fakulteta , zapišemo 

[[http://www.pef.uni-lj.si|Pedagoška fakulteta]]. 

Zunanjo povezavo lahko dodamo tudi s klikom na gumb Link. V novo odprtem oknu 

izberemo Web Adress (glej sliko 76), kjer nato nato v polje Link text zapišemo ime povezave 

oz. spletne strani, v polje Adress pa njen spletni naslov.  

 

Oblikovanje tabele 

Slika 78 prikazuje primer dodajanja preproste tabele v wiki. Na levi strani je prikazano 

oblikovanje tabele v oknu za urejanje, na desni pa dejanski prikaz tabele po shranjevanju. 

 

 

Slika 78: Oblikovanje tabele v Wikispaces 

 

Dodajanje slik in drugih vrst datotek 

Za dodajanje datotek v wiki v oknu za urejanje kliknemo na gumb File. V odprtem oknu 

Images and Files kliknemo na gumb +Upload Files in izberemo datoteko v našem 

računalniku. Datoteka se naloţi v wiki in nato s klikom nanjo na naši strani ustvarimo 

povezavo nanjo oz. v primeru, da je naša datoteka slikovna, je slika prikazana na strani. 

Slika 79 prikazuje okno Images and Files in seznam naloţenih datotek v wiki. 
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Slika 79: Okno Images and Files, s pomočjo katerega nalagamo slike v wiki 

 

Na wiki strani se s klikom na dodano povezavo na datoteko odpre okno s podatki o naloţeni 

datoteki, s klikom na sliko pa se ne zgodi nič. 

V oknu za urejanje je naloţena datoteka oz. slika prikazana z [[file:]] oz. [[image:]], npr. 

[[file:nalozena_datoteka.docx]] oz. [[image:slika.jpg]]. Če hočemo pod sliko zapisati naslov 

slike, dodamo za imenom slike caption=" ", med " " pa naslov slike, npr. [[image:slika.jpg 

caption="Naslov slike"]]. 

 

Dodajanje programske kode 

Wikispaces omogoča dodajanje programske kode za veliko podatkovnih jezikov. Kodo 

zapišemo med znački [[code format=" "]] in [[code]]. Npr. če hočemo prikazati programsko 

kodo za PHP, zapišemo programsko kodo med znački [[code format="php"]] in [[code]], kar 

prikazuje tudi slika 80. Na zgornjem delu slike je prikazano dodajanje programske kode v 

okno za urejanje, na spodnjem pa dejanski prikaz le-te kode. 

 



Anja Kočar: Wiki portali 

94 

 

 

Slika 80: Dodajanje programske kode PHP v Wikispaces 

 

5.3. Izkušnja pri uporabi Wikispaces 

 

Wikispaces je uporabna spletna aplikacija, saj avtor wikija ne potrebuje za njegovo uporabo 

nobene predhodne namestitve ogrodja, kot je to potrebno pri wikijih iz prejšnjega poglavja. 

Ob tem ni potrebnega lastnega streţnika in prostora na spletu. Od uporabnika Wikispaces ne 

zahteva večjega računalniškega znanja, saj je njegova uporaba zelo enostavna, namreč celoten 

postopek uporabe, od dodajanja novih strani do vstavljanja datotek in urejanja vsebin, je 

dobro voden. Problem je lahko le v neznanju angleščine, saj celoten uporabniški vmesnik 

temelji na tem jeziku.  

Wiki, ki smo ga ustvarili, ni javno dostopen. Če hočemo, da postane, moramo plačati 1 $ za 

potrditev našega uporabniškega računa. V primeru višjega plačila na mesec oz. na leto je 

samodejna moţnost javne uporabe in ima ob tem na voljo tudi več funkcij, kot je npr. več 

prostora za shranjevanje. 

Ena izmed slabših strani Wikispaces je, da se pri vsakem urejanju wiki strani odpre 

urejevalnik Visual Editor, mi pa bi hoteli ves čas uporabljati wiki oznake, zato moramo vsakič 

znova prestaviti na urejevalnik Wikitext Editor.  
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6. Zaključek 

 

Uporaba wikijev je danes vedno pogostejša, tako v poslovne, izobraţevalne, kot tudi v 

zasebne namene. Prvi wiki je bil ustvarjen ţe leta 1994, ko je Ward Cunningham hotel razviti 

kolaborativno podatkovno bazo, ki bi olajšala komunikacijo in izmenjavo idej med razvijalci 

programske opreme. Kasneje so se wikiji vedno bolj uporabljali znotraj računalniških krogov, 

z nastankom spletne enciklopedije Wikipedia leta 2001 pa je uporaba wiki aplikacij strmo 

narasla. V podjetjih se wiki uporablja kot kolaborativno orodje, prav tako v šolah in 

univerzah, in sicer predvsem za izboljšanje skupinskega učenja, v zasebnih krogih pa 

predvsem za zdruţevanje ljudi s skupnimi interesi. 

 

Glavna značilnost wikija je, da njegovo vsebino lahko poljubno ustvarja in spreminja kdorkoli 

in kadarkoli, za to potrebuje le spletni brskalnik in internetno povezavo. Ta trditev velja le v 

splošnem, saj je dovoljenje za urejanje wikija odvisno od administratorja oz. organizacije, ki 

si »lasti« wiki. Namreč, če hočemo wiki zaščititi pred vandalizmom oz. nezaţelenimi 

zlorabami sistema, ga je dobro zaščititi in sicer tako, da uporabnikom omogočimo urejanje le 

z registracijo in prijavo v wiki. Ob tem pa velja poudariti, da tudi, če wiki ni zaščiten, imamo 

vpogled v zgodovino sprememb strani in lahko povrnemo vsebino v stanje pred vdorom oz. 

storjenimi nepotrebnimi spremembami na strani. Urejanje vsebine poteka preko 

poenostavljenega označevalnega jezika, ki se razlikuje med posameznimi wiki ogrodji. Ena 

izmed glavnih značilnosti je tudi nelinearno povezovanje člankov znotraj wikija in sicer z 

ustvarjanjem hiperpovezav, ki nas vodijo na obstoječe wiki strani oz. na novo stran v primeru, 

ko wiki stran na določen pojem še ne obstaja.  

 

Wikiji v izobraţevanju spodbujajo sodelovanje med učenci, drugačen način dela pa dobro 

vpliva na interes in motiviranost učencev. Ob tem je doseganje zastavljenih učnih ciljev lahko 

zelo visoko, pri učencih pa se poleg tega razvijajo pomembne veščine, ki jim bodo koristile v 

nadaljnjem ţivljenju. Wiki je pregleden in ne samo, da prikaţe končni izdelek, temveč 

razkriva tudi celoten proces ustvarjanja. Je eno izmed orodij, ki so danes na voljo vsem, da 

postanejo bolj pismeni, in ne le zaradi izboljšanja pisnih sposobnosti in izraţanja, ampak 

zaradi razumevanja, kaj ta nova medijska pismenost pravzaprav pomeni. Uporaba wikija v 

izobraţevanju je odvisna od učiteljevega učnega stila in učnih ciljev predmeta. Učitelj naj 

razmisli, kako bo uporaba wikija vplivala na čim boljšo učno izkustvo učenca ter kakšno 
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znanje in spretnosti bo učenec sposoben pokazati na koncu učne aktivnosti. Razmisliti mora 

tudi, kakšen je namen wikija in komu vse bo dovoljen vpogled v wiki oz. kdo ga bo lahko 

urejal. Smiselno je namreč wiki zaščititi, da njegovo vsebino ne spreminja kdorkoli, ki bi s 

svojim posegom v wiki ostalim uporabnikom posredoval napačne informacije. Učenci morajo 

biti seznanjeni s tem, da se vsebina, ki jo objavijo v wikiju, torej so njeni avtorji, lahko 

uporablja tudi drugod. V primeru, da se s tem ne strinjajo, to izrecno sporočijo učitelju. Za 

učence je pomembno, da je njihovo delo v wikiju na koncu tudi ocenjeno, saj se v nasprotnem 

primeru naloge ne bodo lotili resno in temu primeren bo tudi končni izdelek. Pri skupinskih 

projektih je za učitelja ocenjevanje posameznega študenta glede na njegov deleţ pri projektu 

lahko zelo zamudno, zato naj oceni le končni izdelek in ne celoten proces. Pred začetkom 

projekta pa se morajo učenci zavedati, da so vsi kot skupina odgovorni za končni izdelek, 

torej naj se temu primerno vsi potrudijo. Vgrajena, vdelana grafika v navigacijskih menijih, 

wiki člankih in predlogah poveča motivacijo študentov, saj je s tem wiki bolj vabljiv za 

uporabo. Učitelj naj na začetku določi pravila, ki naj se jih drţijo učenci, npr. ali naj poljubno 

ustvarjajo prispevke, ki se navezujejo na sklop učnega predmeta, ali pa učitelj sam določi 

teme sklopa, ki jih nato dodeli učencem ali pa jih sami poljubno izberejo, ne da bi se teme 

med seboj ponavljale.  

 

Za zagon wikija je potrebno wiki ogrodje, ki najpogosteje teče na enem ali več spletnih 

streţnikov, vsebina wikija pa je shranjena ali v datotečnem sistemu ali podatkovni bazi. Na 

spletu obstaja zelo veliko wiki ogrodij, ki se med seboj razlikujejo po programskem jeziku, v 

katerem so napisani, po tem, ali so odprtokodni ali ne, ali so zastonj ali plačljivi, itd. V 

diplomskem delu smo si ogledali 13 danes delujočih wiki ogrodij in predstavili njihove 

lastnosti. Skoraj vsi, z izjemo enega, so odprtokodni, vsi omogočajo brezplačno namestitev in 

uporabo, pri treh pa je na voljo tudi plačljiva različica. Pri 12 wiki ogrodjih je omogočena 

večjezičnost, torej je njihov uporabniški vmesnik preveden tudi v druge tuje jezike, po 

privzetem pa so v angleščini. V slovenščino imata uporabniški vmesnik v celoti preveden 

MediaWiki in DokuWiki, delno pa so prevedena 3 ogrodja. Pri vseh ogrodjih smo si ogledali 

tudi moţnost uporabe urejevalnika WYSIWYG, ki uporabniku nudi moţnost enostavnega 

urejanja vsebine wikija brez poznavanja wiki sintakse. Moţnost uporabe le-tega ima 9 

ogrodij. Pri šestih ogrodjih je za urejanje wikija potrebna registracija uporabnika, pri petih je 

priporočena, dve wiki ogrodji pa nimata moţnosti registracije. 
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Osredotočili smo se na 5 wiki ogrodij, ki so napisani v programskem jeziku PHP, prikazali 

smo njihovo namestitev in uporabo. Ker so vsa izbrana ogrodja odprtokodna, smo lahko 

posegli tudi v programsko kodo. Pri MediaWiki in WikkaWiki smo s posegom v kodo 

omogočili nalaganje datotek v wiki. Pri PmWiki je poseg potreben ţe pri sami namestitvi 

wikija, za omogočanje nalaganja datotek v wiki in za dodajanje razširitve GeSHi (za boljšo 

pregledno programske kode v wikiju). Pri ostalih dveh ogrodjih poseg ni bil potreben. 

Ţe pri samem kopiranju vsebine iz MediaWiki v ostale štiri wikije smo spoznali, da 

MediaWiki ni kompatibilen z nobenim ogrodjem, saj je bila kopirana vsebina v nekaterih 

wikijih popolnoma nepregledno urejena, v nekaterih pa dokaj normalno berljiva. Zato jo je 

bilo potrebno urediti s pomočjo wiki oznak, ki so značilne za posamezno ogrodje. S 

primerjavo wiki oznak, ki smo jo naredili po koncu uporabe vseh wiki ogrodij, smo ugotovili, 

da tudi, če bi kopirali vsebino katerega drugega wikija v ostale tri, ne bi našli dveh 

kompatibilnih wikijev. Uporaba wiki oznak je namreč podobna le za posamezne ukaze. Edina 

stična točka vsem wikijem je bila le oznaka za vodoravno črto oziroma prelom. 

Izkušnje, ki smo jih pridobili z namestitvijo in uporabo posameznih wikijev, so nas pripeljale 

do ugotovitve, da je najbolj primerno ogrodje MediaWiki. Tudi zaradi dejstva, da smo se z 

njegovo uporabo spoznali ţe prej, in sicer z uporabo spletne enciklopedije Wikipedia oz. 

slovenske različice Wikipedija. Namestitev wikija je dobro vodena, njegova uporaba 

enostavna, pri tem je pozitivno predvsem to, da je uporabniški vmesnik preveden v 

slovenščino, kar pomeni plus za uporabnike, ki niso vešči v angleščini. Omogoča dodajanje 

veliko razširitev, kar mu zagotavlja dodatno funkcionalnost. Pri ostalih ogrodjih nas je 

zmotilo kar nekaj stvari. Pri ogrodju Tiki je namestitev potekala zelo počasi, sami smo morali 

ustvariti podatkovno bazo, nastavitve v samem wikiju so zapletene in kljub trudu, da bi 

omogočili nalaganje datotek za uporabnika v wiki, nam to ni uspelo. Pri WikkaWiki nam je ţe 

sama namestitev povzročala nekaj teţav, pri prvem urejanju strani nas je zmotilo to, da smo 

kar nekaj časa iskali gumb oz. povezavo za urejanje prispevka, ki se skriva na dnu strani. 

Namestitev PmWiki je zelo enostavna, vendar ne omogoča enostavne registracije uporabnika, 

omogoča le podpis avtorja v oknu za urejanje. S tem je namreč uporaba wikija v razredu teţja, 

saj je nadzor nad prispevki učencev manjši in lahko pride do zlorab, npr. učenec se podpiše s 

imenom sošolca. DokuWiki nam je bil poleg MediaWiki najbolj všeč, saj nas pri namestitvi in 

uporabi ni nič oviralo. Zmotilo nas je to, da ne omogoča pregledne navigacije ob strani, kot so 

jo omogočala ostala ogrodja, ampak le izpis zadnjih ogledov wiki strani nad vsebino trenutne 

wiki strani. Pa tudi to, da je izgled wikija precej monoton in nič motivacijski, je bilo moteče.  
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Prikazali smo tudi uporabo spletnega prostora Wikispaces, ki nam omogoča vzpostavitev 

wikija brez predhodne namestitve ogrodja. Izkušnja je bila dobra, saj je njegova uporaba zelo 

enostavna, omogoča tudi uporabo urejevalnika WYSIWYG oz. uradno imenovanega Visual 

Editor. Zmotilo pa nas je predvsem to, da je uporaba spletnega prostora plačljiva, če hočemo, 

da je naš wiki javno dostopen. 

 

Uporaba wikijev je danes predvsem v porastu zaradi spletne enciklopedije Wikipedia. Ko v 

spletnem iskalniku iščemo ključne pojme ali fraze, zelo pogosto ţe na prvi strani zadetkov 

najdemo povezavo na Wikipedio. Tudi sami smo si pri pisanju diplomskega dela pomagali s 

članki iz Wikipedie, vendar je potrebno poudariti, da morajo predvsem v šolstvu učitelji 

učencem povedati, da naj pri učenju ali izdelavi nalog/projektov Wikipedie ne uporabljajo kot 

glavni vir, ampak kot pomoţni, saj navedbe v njej niso nujno pravilne.  

Wiki vidimo v prihodnosti predvsem kot pripomoček za učenje oz. učbenik. V primerjavi s 

tradicionalnimi učbeniki je moţno wiki urejati, sproti nadgrajevati in zagotavljati učencem 

vedno prave informacije. S tem bi tudi starši prihranili pri stroških, ki jih imajo z nabavo 

učbenikov. Tudi v sklopu diplomskega dela smo pripravili wiki kot pomoč za učenje 

programskega jezika PHP, ki se nahaja na spletnem naslovu http://ahat.pef.uni-

lj.si/wiki/index.php/Glavna_stran. Študentje ga bodo skozi študij lahko dopolnjevali in bo na 

voljo tudi kasnejšim generacijam.  
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