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Útdráttur
Markmið þessarar rannsóknar var að bera kennsl á þróun íslensku Wikipediunnar að gerð og
umfangi. Notuð var blönduð aðferðafræði. Í megindlega hluta rannsóknarinnar eru dönsku
og færeysku Wikipediurnar notaðar sem viðmið fyrir þá íslensku. Til þess að framkvæma
rannsóknina var notast við WikiDAT-hugbúnað sem var þróaður gagngert af Dr. Felipe Ortega
til þess að framkvæma slíkar greiningar. Gildi rannsóknarinnar felst m.a. í því að slík rannsókn
hefur ekki verið gerð áður á þessum Wikipedium. Meðal þess sem athugað var er þróun
stærðar Wikipedianna yfir tíma, uppbygging Wikipedianna, dreifing á framlögum notenda og
sá tími sem notendur eru virkir á. Einnig voru tekin tölvupóstviðtöl við átta notendur íslensku
Wikipediu sem voru eða höfðu verið mjög virkir notendur á tímabili. Spurt var um hvaða
augum þeir litu þátttöku sína og hvers vegna þeir tækju þátt. Niðurstaðan er sú að það hægir
á vexti íslensku Wikipediu, án þess að orsök þess liggi fyrir og að uppbygging Wikipedianna
sé breytileg. Þá er ljóst að fámennur hópur mjög virkra notenda stendur að baki mestri vinnu
á íslensku Wikipediu og að flestir nýjir notendur hætti fljótt afskiptum. Þessi hópur mjög
virkra notenda virðist taka þátt bæði af hugmyndafræðilegum ástæðum en einnig sjálfum sér
til gamans.

Abstract
The purpose of this study was to identify key quantitative features of the Icelandic
Wikipedia. The Danish and Faroese Wikipedias were used for comparison. Customised
software, WikiDAT, designed by Dr. Felipe Ortega, for such research, was used to carry out
the study. Comparative research about the Icelandic Wikipedia has not been done before.
The variables under study included the size of the Wikipedias, measured in number of
articles, over time, the composition of each Wikipedia, the distribution of user edits and the
timespan that users are active. Additionally, interviews were conducted using email with
eight users of the Icelandic Wikipedia that either were relatively active or had been at some
point. They were asked about their role in Wikipedia and what their reason for participating
was. The results indicate that the growth of the Icelandic Wikipedia is slowing down for
indeterminate reasons and that the composition of the three Wikipedias under study varies.
A relatively small group, or core, of very active users contribute a disproportionate amount
of material and most newcomers stay for a very short time. This core group of very active
users seems to be motivated both by ideological reasons as well as recreational ones.

Formáli
Þessi lokaritgerð er 30 eininga rannsóknarverkefni til MLIS gráðu í bókasafns- og
upplýsingafræði við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Ritgerðin fjallar um
íslensku Wikipediu og er unnin undir handleiðslu dr. Jóhönnu Gunnlaugsdóttur og Salvarar K.
Gissurardóttur. Báðar veittu þær mér góðan stuðning og ráðgjöf við skrif ritgerðarinnar og
kann ég þeim bestu þakkir fyrir.

Dr. Felipe Ortega, við Jóhann Karlsháskóla í Madrid, færi ég sömuleiðis bestu þakkir fyrir að
hafa skrifað WikiDAT hugbúnaðinn sem var notaður við megindlega hluta rannsóknarinnar
og gera hann öðrum aðgengilegan til notkunar. Dr. Ortega tók vel í umleitan mína um að
framkvæma rannsókn með WikiDAT og svaraði ávallt fyrirspurnum mínum og sýndi vinnu
minni áhuga.

Það er til marks um hverfulleika upplýsinga á gervihnattaöld að sumar af þeim upplýsingum
sem vísað er í í ritgerðinni eru þegar orðnar úreltar, áður en ritgerðin er tilbúin. Ég vil þakka
Andreu J. Ólafsdóttur, sambýliskonu minni, fyrir stuðning á meðan skrifum stóð, börnum
mínum Boga og Lísu Bríeti og stjúpsyni mínum Atla, foreldrum mínum Helgu og Hilmari fyrir
allt það sem þau hafa fyrir mig gert, bróður mínum Húna, vinum og vandamönnum nær og
fjær og síðast en ekki síst öllum þeim sem lagt hafa hönd á plóg við uppbyggingu Wikipediu.
Þessi ritgerð markar endalokin á áralöngum skólaferli mínum.
Reykjavík, janúar 2013
Hrafn H. Malmquist

Efnisyfirlit
Töflur .......................................................................................................................................... 8
Myndir ........................................................................................................................................ 8
1. Inngangur ........................................................................................................................... 9
2. Uppruni alfræðinnar......................................................................................................... 12
2.1. Hugmyndafræðin til grundvallar Wikipediu .............................................................. 14
2.1.1.
Gagnrýnar kenningar um Wikipediu............................................................... 15
2.2. Hvati til þátttöku ........................................................................................................ 16
3. Forsaga Wikipediu ............................................................................................................ 19
3.1. Frjáls hugbúnaður ...................................................................................................... 20
3.2. Bomis og Nupedia ...................................................................................................... 21
3.3. Wiki-kerfi Cunninghams ............................................................................................ 22
3.4. Viðurkenning.............................................................................................................. 22
4. Áreiðanleiki Wikipediu ..................................................................................................... 24
4.1. John Seigenthaler-atvikið .......................................................................................... 25
4.2. Samanburður Nature á Britannica og Wikipedia ....................................................... 26
4.3. Essjay-hneykslið ......................................................................................................... 26
5. Tölvu- og netnotkun ......................................................................................................... 28
5.1. Tölvu- og netnotkun á Íslandi .................................................................................... 28
6. Vinsældir Wikipediu ......................................................................................................... 30
6.1. Systurverkefni Wikipediu........................................................................................... 31
6.2. Aðrar Wiki-síður ......................................................................................................... 32
7. Íslenska Wikipedia ............................................................................................................ 34
7.1. Umfjöllun ................................................................................................................... 36
7.2. Þróun ......................................................................................................................... 37
7.3. Forsíðan ..................................................................................................................... 38
7.4. Nafnarými .................................................................................................................. 40
7.4.1.
Breytingar ....................................................................................................... 41
7.4.2.
Greinar ............................................................................................................ 43
7.4.3.
Spjall................................................................................................................ 46
7.4.4.
Notendur......................................................................................................... 47
7.4.5.
Wikipedia ........................................................................................................ 50
7.4.6.
Mynd ............................................................................................................... 51
7.4.7.
Melding ........................................................................................................... 52
7.4.8.
Snið ................................................................................................................. 53
7.4.9.
Hjálp ................................................................................................................ 53
7.4.10.
Flokkar ............................................................................................................ 54
7.4.11.
Gátt ................................................................................................................. 55
7.4.12.
Kerfissíða......................................................................................................... 55
7.4.13.
Miðill ............................................................................................................... 57
7.5. Wiki-umvafsmálið ...................................................................................................... 57
7.6. Máttarstólparnir fimm ............................................................................................... 58
7.6.1.
Wikipedia er alfræðiorðabók .......................................................................... 58
7.6.2.
Wikipedia er skrifuð frá hlutlausu sjónarhorni ............................................... 59
7.6.3.
Wikipedia inniheldur frjálst efni ..................................................................... 60

7.6.4.
Notendur Wikipedia ættu að koma fram við hverja aðra af virðingu ............ 61
7.6.5.
Wikipedia hefur engar fastar reglur ............................................................... 61
8. Tengdar rannsóknir .......................................................................................................... 62
9. Aðferðafræði .................................................................................................................... 64
9.1. Markmið rannsóknarinnar ......................................................................................... 65
9.2. Skilgreiningar á greinum ............................................................................................ 66
9.3. Takmarkanir á rannsókninni ...................................................................................... 67
10. Megindlegur samanburður og afstaða notenda .............................................................. 68
10.1. Þróun aðalnafnarýmis................................................................................................ 70
10.1.1.
Íslenska Wikipedia .......................................................................................... 70
10.1.2.
Danska Wikipedia ........................................................................................... 71
10.1.3.
Færeyska Wikipedia ........................................................................................ 72
10.1.4.
Tilvísanir .......................................................................................................... 73
10.2. Hlutföll nafnarýma ..................................................................................................... 74
10.2.1.
Íslenska Wikipedia .......................................................................................... 74
10.2.2.
Danska Wikipedia ........................................................................................... 75
10.2.3.
Færeyska Wikipedia ........................................................................................ 76
10.3. Framlög notenda ....................................................................................................... 77
10.3.1.
Íslenska Wikipedia .......................................................................................... 78
10.3.2.
Danska Wikipedia ........................................................................................... 79
10.3.3.
Færeyska Wikipedia ........................................................................................ 80
10.4. Líftími notenda .......................................................................................................... 81
10.5. Afstaða notenda ........................................................................................................ 82
11. Umræður og samantekt ................................................................................................... 86
11.1. Samanburður á milli Norðurlandanna auk Færeyja .................................................. 87
11.2. Breytingar .................................................................................................................. 88
11.3. Þróun aðalnafnarýmis................................................................................................ 88
11.3.1.
Tilvísanir .......................................................................................................... 89
11.4. Hlutföll nafnarýma ..................................................................................................... 89
11.5. Framlög notenda ....................................................................................................... 90
11.6. Líftími notenda .......................................................................................................... 91
11.7. Afstaða notenda ........................................................................................................ 91
11.8. Rannsóknarspurningum svarað ................................................................................. 91
11.9. Frekari rannsóknir...................................................................................................... 92
12. Lokaorð ............................................................................................................................. 94
Heimildir ................................................................................................................................... 95
Orðskýringar ........................................................................................................................... 115
Viðauki I: Tæknileg framkvæmd ............................................................................................. 118
Viðauki II: Aðferðafræði við athugun á breytingum .............................................................. 121
Viðauki III: Spurningar sendar til virkra notenda ................................................................... 122

7

Töflur
Tafla 1.
Tafla 2.
Tafla 3.
Tafla 4.

Tölfræði um íbúafjölda og Wikipediur Norðurlandanna auk Færeyja................... 35
Tölfræðilegur samanburður á Wikipedium Norðurlandanna auk Færeyja. .......... 36
Nafnarými MediaWiki-vefhugbúnaðarins.............................................................. 41
20 virkustu notendur á íslensku Wikipediu miðað við fjölda breytinga. ............... 82

Myndir
Mynd 1. Merki íslensku Wikipediu ....................................................................................... 14
Mynd 2. Vöxtur ensku Wikipediu fyrsta árið frá stofnun janúar 2001 til janúar 2002 ........ 22
Mynd 3. Forsíða íslensku Wikipediu 13. september 2012. .................................................. 39
Mynd 4. Efnisflokkar íslensku Wikipediu 10. nóvember 2012. ............................................ 54
Mynd 5. Skjáskot af kerfissíðunni Nýlegar breytingar á íslensku Wikipediunni .................. 56
Mynd 6. Hlutfall (%) breytinga skráðra vélmenna af heildarfjölda breytinga á íslensku,
dönsku og færeysku Wikipediu ................................................................................................ 68
Mynd 7. Hlutfall (%) minniháttar breytinga af heildarfjölda breytinga breytinga á íslensku,
dönsku og færeysku Wikipediu ................................................................................................ 69
Mynd 8. Hlutfall (%) nafnlausra breytinga af heildarfjölda breytinga á íslensku, dönsku og
færeysku Wikipediu.................................................................................................................. 69
Mynd 9. Þróun aðalnafnarýmis íslensku Wikipediu á tímabilinu 2003-15 .......................... 70
Mynd 10.
Þróun aðalnafnarýmis dönsku Wikipediu á tímabilinu 2002-15. ....................... 71
Mynd 11.
Þróun aðalnafnarýmis færeysku Wikipediu á tímabilinu 2004-15..................... 73
Mynd 12.
Hlutfall (%) tilvísana af heildarfjölda greina ....................................................... 74
Mynd 13.
Hlutföll (%) nafnarýma af heildarfjölda síðna á íslensku Wikipediu. ................. 75
Mynd 14.
Hlutföll (%) nafnarýma af heildarfjölda síðna á dönsku Wikipediu. .................. 76
Mynd 15.
Hlutföll (%) nafnarýma af heildarfjölda síðna á færeysku Wikipediu. ............... 77
Mynd 16.
Dreifing á fjölda breytinga eftir innskráðum notendum á íslensku Wikipediu .. 78
Mynd 17.
Dreifing á fjölda breytinga eftir innskráðum notendum á dönsku Wikipediu ... 79
Mynd 18.
Dreifing á fjölda breytinga eftir innskráðum notendum á færeysku Wikipediu.80
Mynd 19.
Líftími innskráðra notenda á íslensku, dönsku og færeysku Wikipediu ............ 81
Mynd 20.
SQL töfluskipan í gagnagrunni hverrar Wikipediu............................................ 119
Mynd 21.
Vinnuferill að fyrirmynd Ortega ....................................................................... 120

8

1. Inngangur
Wikimedia Foundation Inc. er hlutafélag og bandarísk sjálfseignarsamtök (non profit
organisation) sem starfa ekki í hagnaðarskyni og standa að 11 Wiki-verkefnum á
veraldarvefnum, þ. á m. Wikipedia, Wiktionary, Wikiquote, Wikibooks, Wikisource,
Wikispecies, Wikiversity og Wikivoyage. Öll Wiki-verkefnin byggja á hugmyndafræði frjálsrar
þekkingar og grundvallast nær alfarið á sjálfsprottnu, ólaunuðu vinnuframlagi notendanna.1
Wikipedia er langvinsælasta verkefni Wikimedia samtakanna (sjá kafla 6, Vinsældir
Wikipediu), en öll verkefnin hafa reynst mjög vinsæl og í kringum þau hafa myndast stór
samfélög notenda2 sem hægt er að rannsaka frá sjónarhorni mismunandi fræðasviða, þ.m.t.
félagsfræði, tölvunarfræði, bókasafns- og upplýsingafræði, sálfræði, málfræði og
kennslufræði.3
Í flestum tilvikum fer engin hefðbundin, miðstýrð gæðavottun fram á þeim notendum eða
því efni sem notendur leggja fram á Wikipediu. Á hinn bóginn er til staðar ýmis konar óbeint
gæðamatskerfi á framlögðu efni.
Markmið þessarar rannsóknar er að bera kennsl á þróun íslensku Wikipediunnar að gerð og
umfangi (sjá kafla 9.1 Markmið rannsóknarinnar). Dönsku og færeysku Wikipediurnar eru
notaðar sem viðmið fyrir þá íslensku. Þessar nágrannaþjóðir eru tengdar Íslandi
órjúfanlegum sögulegum og menningarlegum böndum. Danska Wikipedian er um sex sinnum
stærri en sú íslenska og sú færeyska um sex sinnum minni en íslenska Wikipedian.
Í rannsókninni er notast við blandaða aðferðafræði, eigindlegi hluti rannsóknarinnar fólst í
tölvupóst-viðtölum við valda notendur íslensku Wikipediu og vísunum í umræður á
1

Wikimedia Foundation, Inc. er sjálfseignarstofnun (eða sjálfseignarsamtök) (non-profit organization) í
lagalegum skilningi þar vestra, þ.e. þau eru ekki rekin í hagnaðarskyni. Þessi verkefni Wikimedia-samtakanna
eru Wikipedia, Wiktionary, Wikiquote, Wikibooks, Wikisource, Wikimedia Commons, Wikispecies, Wikinews,
Wikiversity og Wikivoyage. Aðeins er vikið að þeim systurverkefnum Wikipediu sem tengjast Wikipediu meira
en önnur í kafla 6.1. Systurverkefni Wikipediu. Fjallað er um frjálsa þekkingu í kafla 7.6.3.
2
Í þessari ritgerð er greint á milli óskráðra notenda annars vegar, sem taka þátt í verkefnum Wikimedia
nafnlaust, og skráðra notenda hins vegar sem stofna notandaaðgang. Lesandi verður notað um þá sem
einvörðungu skoða efni.
3
Til þess að sjá yfirgripsmikið yfirlit yfir rannsóknir sem gerðar hafa verið á Wikipediu sjá Jullien (2012).
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spjallsíðum íslensku Wikipediu. Við megindlega hluta rannsóknarinnar, sem mest áhersla er
lögð á, var notast við vinnu Felipe Ortega, spænsks tölvunarfræðings, sem vann
doktorsverkefni um tölfræðilegan samanburð á 10 stærstu Wikipediunum árið 2009 (Ortega,
2009).
Íslenska Wikipedia er mikið lesin í dag (sjá kafla 7 Íslenska Wikipedia) og leiða má líkur að því
að vinsældir hennar muni aukast enn frekar í framtíðinni. Lítið er aftur á móti vitað um
íslensku Wikipediu. Gildi rannsóknarinnar sem hér er greint frá felst í því m.a. að aflað er í
fyrsta sinn haldgóðra upplýsinga um gerð og umfang íslensku Wikipediu og reynt að varpa
ljósi á ferli þekkingarmyndunar á íslensku Wikipediunni.
Fyrri hluti ritgerðarinnar, kaflar 2-6, fjallar um ensku Wikipediu þar sem hún er vinsælust
allra Wikipedia og inniheldur mesta efnið. Í kafla 2 er fjallað um uppruna alfræðinnar,
Wikipedia sett í sögulegt samhengi, vísað í gagnrýnar kenningar úr félagsvísindum um vægi
Wikipediu og fjallað lítillega um hvaða persónulegi hvati liggur að baki þess að vinna við
Wikipediu. Í kafla 3 er fjallað um forsögu Wikipediu og hún tengd við þróun frjáls
hugbúnaðar. Í kafla 4 er fjallað um þá spurningu sem hvað erfiðast virðist að svara varðandi
Wikipediu, en það er hversu áreiðanleg hún er.4 Í kafla 5 er fjallað um tölvu- og netnotkun í
heiminum almennt annars vegar og á Íslandi hins vegar. Í 6. kafla er fjallað um vinsældir
Wikipediu, systurverkefna og annarra ótengdra verkefna sem keyra á MediaWikivefhugbúnaðinum.
Í seinni hluta ritgerðarinnar, köflum 7-12, er sjónum beint að íslensku Wikipediu. Í 7. kafla er
gerður eilítill samanburður á tölfræði Wikipedia Norðurlandanna og Færeyja og einnig fjallað
um uppbyggingu og virkni íslensku Wikipediu. Í 8. kafla er fjallað um tengdar megindlegar
rannsóknir. Í 9. kafla er fjallað um aðferðafræði Ortega sem notast er við í megindlegu
rannsókninni. Í 10. kafla er gerður samanburður á íslensku, dönsku og færeysku
Wikipediunum með lýsandi tölfræði. Í þeim kafla er einnig fjallað um afstöðu notenda sem
svöruðu spurningum með tölvupósti. Í 11. kafla er niðurstöður dregnar saman og ræddar. Í
12. og síðasta kaflanum er stutt hugleiðing um frekari rannsóknir.

4

Auðvelt er að finna gagnrýni á áreiðanleika Wikipediu (sjá t.d. Waters, 2007). Á síðustu árum hafa þó fleiri
tekið Wikipediu í sátt. Þeirra á meðal er William Cronon, forseti Sagnfræðingafélags Bandaríkjanna. Hann
viðurkennir að Wikipedia sé ekki gallalaus en lofar hana m.a. fyrir að fella niður ósýnilega veggi sem áður komu
í veg fyrir það að tiltekin umfjöllunarefni fengju verðskuldaða athygli (Rosen, 2012).

10

Þá er ógetið heimildaskrár, auk atriðisorðaskrár. Viðaukar I og II innihalda ítarlegar
upplýsingar um tæknilega framkvæmd rannsóknarinnar annars vegar og hins vegar
aðferðafræði við einn lið megindlegu athugunarinnar. Viðauki III hefur að geyma spurningar
sem sendar voru til valins hóps virkra notenda íslensku Wikipediu.
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2. Uppruni alfræðinnar
Frá örófi alda hefur maðurinn reynt að safna saman á einn stað og flokka og skrá þekkingu
sína. Talið er að Ramses 2., faraó í Forn-Egyptalandi (um 1303 f.Kr. – 1213 f.Kr.), hafi látið
byggja bókasafn í Þebu í kringum 1250 f.Kr. þar sem geymd voru um 20.000 rit. Bókasafn
Assúrbanipals í Níníve í Assýríu frá 6. öld f.Kr. og bókasöfnin í Alexandríu og Pergamon á
fyrstu öld f.Kr. geymdu tugi og hundruð þúsunda rita (Gates, 1990, bls. 10-14).
Hugmyndin um alfræðirit í almennri dreifingu er ung. Hún er gjarnan rakin til frönsku
heimspekinganna Jean le Rond d'Alembert (1717-1783) og Denis Diderot (1713-1784) sem
gáfu út alfræðiorðabókina Encyclopédie á árunum 1751 til 1772. Orðsifjar orðsins
encyclopédie á frönsku og encylopedia á ensku eru ἐν , í , og nafnorðin κύκλος , hringur, og
παιδεία , þekking eða „í hring þekkingar“ sem gefur það til kynna að litið sé á þekkingu sem
heildstætt fyrirbæri (Encyclopedia, 2013).
Átjánda öldin var söguleg fyrir ýmsar sakir. Fyrsta útgáfa alfræðiorðabókarinnar
Encyclopædia Britannica leit dagsins ljós árið 1768 og bókin er ennþá gefin út og hefur náð
hvað mestri almennri dreifingu meðal alfræðiorðabóka (East, 2010). Franska
stjórnarbyltingin dró úr trú fólks á hefðarvaldi konunga og þess í stað leitaðist fólk við að
beita skynseminni sem byggðist á vísindalegri þekkingu. Kenningar um frumgyðistrú, þeirri
trú að guð skipti sér ekki af heimi manna, og reynsluhyggju, að maðurinn geti skilið tilvist sína
með rannsóknum, urðu áhrifamiklar. Strax eftir frönsku stjórnarbyltinguna árið 1789, í anda
Upplýsingarinnar, „var eitt brýnasta verkið talið vera að semja skráningarreglur til þess að
hægt væri að gera skrá sem gæfi almenningi yfirlit yfir rit þau sem tekin höfðu verið
eignarnámi úr búum valdhafa: einstaklinga, stofnana og klaustra í byltingunni. Þetta voru
fyrstu skráningarreglur þjóðar, þær komu út árið 1791“ (Stefanía Júlíusdóttir, 1999, bls. 6667). Alfræðiorðabók d'Alembert og Diderots er raunar orðin táknmynd Upplýsingarinnar
sjálfrar, þeirrar framfaratrúar að maðurinn geti skilið tilvist sína til fulls með því að rannsaka
umhverfi sitt gaumgæfilega með skynsemina að vopni.
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Reagle (2010) hefur nefnt til sögunnar fjóra mikilvæga brautryðjendur á sviði
upplýsingafræðinnar á seinni hluta 19. aldar og á 20. öld, sem vörðuðu leiðina fyrir Wikipediu
(Reagle, 2010, bls. 17-44). Fyrstan nefnir hann Belgann Paul Otlet (1868-1944) sem hannaði
UDC-flokkunarkerfið ásamt Henri La Fontaine sem var metnaðarfull tilraun til þess að flokka
alla þekkingu í víðasta skilningi þess orðs. Í byrjun nýrrar aldar taldi Otlet að hægt væri að
draga saman þekkingu á tilteknu sviði í einn kjarna, „varanlega alfræðiorðabók“, sem
„samanstæði af kerfisbundinni, tæmandi skráningu allra staðreynda á viðkomandi sviði, sem
verður mynduð með því að samtengja allt markvert, skylt efni sem er dreift í mismunandi
ritum.“ (Reagle, 2011, bls. 23). Otlet setti því fram nýstárlegar hugmyndir um stöðlun
upplýsinga snemma á 20. öldinni.
Í annan stað nefnir Reagle breska vísindaskáldsagnahöfundinn H.G. Wells (1866-1946). Bæði
Wells og Otlet sóttu stóra ráðstefnu um skriflegar heimildir í París árið 1937 (World Congress
of Universal Documentation). Á ráðstefnunni flutti Wells erindi, þar sem hann ræddi um
hugmynd sem hann hafði sett fram ári fyrr. Hann sá fyrir sér veraldarheila (world brain),
einhvers konar sameiginlega vitund mannkyns um alla þekkingu. Um þetta segir Wells m.a.:
[...] það er hughreystandi að heili mannkyns, kynþáttarheilinn, geti fundið sér stað í
nákvæmum eftirmyndum um allan heim í Perú, á Íslandi, Wales, Nýja Sjálandi og einnig
hér í París. Starfsmenn um allan heim geta lagt sitt af mörkum svo hann vaxi.
Fyrst um sinn er vinna okkar af nauðsyn mestmegnis einhæf. Auðveldast er fyrir okkur
að byrja að skjalfesta almennar staðreyndir, en hugmyndir eru einnig staðreyndir, og ég
fæ ekki séð hvernig þessi nýja og magnaða alfræðiorðabók, þessi kynþáttaheili sem þið
eruð að leggja grunn að, getur orðið að nokkru öðru en máttugri smíð sem auðveldar
samanburð, samrýmingu og samruna almennra viðmiða fyrir allan heim (Wells, 1937).

Wells orðar hlutina á ævintýralegan hátt eins og honum er lagið, en beinast liggur við að
túlka orð hans með þeim hætti að hann telji að samanlögð þekking mannsins fari vaxandi og
það hljóti að þjóna einhverjum æðri tilgangi. Hugmynd Wells um veraldarheila hafði töluverð
áhrif og vakti mikla athygli í kringum ráðstefnuna (Án höfundar, 1937). Þessi orð Wells gætu
allt eins átt við Wikipediu, en þetta er ef til vill eðli allra alfræðiverkefna.
Þriðji hugsuðurinn í upptalningu Reagles er bandaríski vísindamaðurinn Vannevar Bush sem í
grein í tímaritinu The Atlantic Monthly spáði fyrir um tæki sem hann nefndi memex sem átti
að auðvelda mannkyninu að deila upplýsingum og þar með stuðla að friði á jörð. Britannica
alfræðiorðabókin gæti komist fyrir í eldspýtnapakka sagði hann, en í dag kemst hún fyrir á
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USB-lykli sem er enn smærri (Bush, 1945). Bush var því einna fyrstur til þess að spá fyrir um
hagnýtingu tækni til þess að meðhöndla mikið magn gagna með skilvirkum hætti.
Fjórði og síðasti brautryðjandinn er minna þekktur bandarískur vísindamaður, Ted Nelson,
sem setti fram hugmyndir um stiklutexta og stiklumiðil um miðbik 20. aldarinnar. 5 Hann
nefndi verkefni sitt Xanadu, einhverns konar fyrirrennara netsins sem átti að auðvelda
gagnvirka miðlun upplýsinga (Reagle, 2011, bls. 27-9). Nelson setti fram hugmyndir sínar
löngu áður en internetið kom til sögunnar og því má segja að hann hafi verið langt á undan
sinni samtíð. Hann sá fyrir möguleikann á gagnvirkni í upplýsingatækni ólíkt öðrum
samtímamiðlum sem, að símanum undanskildum, einkenndust af því að annar aðilinn var
sendandi og hinn móttakandi.
Rauði þráðurinn hjá öllum þessum hugsuðum var sú trú og sannfæring að hægt væri að gera
samanlagða þekkingu mannkyns í víðasta skilningi þess orðs aðgengilega sem flestum. Merki
Wikipediu allra tungumála er hnöttur eins og sýnt er á mynd 1. Hnötturinn er eins og
púsluspil samsett úr táknum stafrófa ólíkra tungumála. Myndlíkinguna má skilja þannig að
með því að safna saman þekkingarbrotum hvaðanæva af á jörðinni verður til nýr,
heildstæður þekkingarheimur.

Mynd 1.

Merki íslensku Wikipediu sótt 16. desember 2012

2.1. Hugmyndafræðin til grundvallar Wikipediu
Jimmy Wales, annar upphafsmanna Wikipediu, varð fyrir miklum áhrifum frá heimspekilega
rithöfundinum Ayn Rand. Hlutlæg efnishyggja (objectivism) Rand liggur til grundvallar
skilningi Wales á þekkingu og þekkingarsköpun sem er mjög í anda Upplýsingarinnar (Án
5

Stiklumiðill (hypermedia) er ólínulegur upplýsingamiðill. Stiklutexti (hypertext) „gefur kost á framsetningu
skjala þar sem líkt er eftir því hvernig mannshugur raðar saman hugmyndum. Í bókum, kvikmyndum og tali er
efni hins vegar sett fram í tiltekinni röð“ (Tölvuorðasafn, e.d.).
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höfundar, 2008; Lih, 2009, bls. 32). Eins og Reagle (2011, bls. 18) hefur bent á, þá hefur
Wales, með svipuðu kappi og uppfræðarar Upplýsingarinnar tveimur öldum fyrr, sagt
markmið Wikimedia vera:
Að gefa hverjum og einum einstaklingi á jörðinni frjálsa samanlagða þekkingu heimsins
á því tungumáli sem viðkomandi æskir með frjálsum höfundarrétti, þannig að þeir geti
breytt, aðlagað, endurnýtt eða dreift henni víðar að vild. Og þegar ég segi „hverjum og
einum einstaklingi á jörðinni“ þá meina ég nákvæmlega það, þannig að við verðum að
muna að stór hluti markhóps okkar hefur takmarkaðan aðgang að netinu ef hann hefur
þá aðgang á annað borð (Wales, 2004).

Þetta eru háleit markmið og ef til vill ekki óraunsæ. Þau eru til marks um áhrif hnattvæðingar
á getu fólks til þess að miðla upplýsingum og hafa áhrif heimshorna á milli. Á seinni hluta 20.
aldar varð formgerðarbreyting í vestrænum hagkerfum í átt frá iðnaðarframleiðslu til
þekkingarþjóðfélagsins (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005, bls. 287-318). James
Dewar hjá hugveitunni RAND sá fram á byltingarkenndar breytingar og taldi samanburð við
prentbyltinguna við hæfi (Dewar, 1998).
Segja má að einhverns konar bylting hafi orðið. Krafan eftir greiðum aðgangi að
áreiðanlegum upplýsingum hefur aukist til muna.6 Til framtíðar litið eru miklar vonir bundnar
við merkingarfræðilegar leitarvélar á borð við WolframAlpha.7 Þar með vakna upp frekari
spurningar um eðli upplýsinganna, hvernig framleiðsla og notkun upplýsinganna á Wikipediu
breytist við það að þær eru ekki endanlegar heldur undirorpnar breytingum af hendi allra.
Um leið vakna spurningar um eðli sannleikans.
2.1.1. Gagnrýnar kenningar um Wikipediu
Það er óumdeilt að með hnattvæðingunni hafi orðið bylting á miðlun upplýsinga. Hér á eftir
verða raktar stuttlega áhugaverðar túlkanir á því hverju Wikipedia hefur breytt að þessu leyti
og hvernig beri að skilja hana.
Hansen, Berente og Lyytinen (2009) hafa fjallað um Wikipediu með hliðsjón af kenningum
þýska heimspekingsins Jürgen Habermas um umræðu (theory of communicative action).
Habermas er talinn til gagnrýnna fræðimanna í félagsvísindum og snýst kenning hans um
6

„Í hinu nýja þjóðfélagi, þekkingarþjóðfélaginu sem er að ganga í garð, er aðgangur að þekkingu og
upplýsingum í hvers kyns heimildum um menningu og sögu þjóða mikilvægur. Þess er krafist að hægt sé að fá
að vita hvað er til, hvernig á að nálgast það og helst að fá afnotin, með einni og sömu leit, án tillits til hvert form
eða uppruni heimildarinnar er“ (Stefanía Júlíusdóttir, 1999).
7
Sjá http://www.wolframalpha.com/.
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umræðu og möguleikana á frjálsum samskiptum manna á milli. Hugtakið kjörræðustaða
(ideal speech situation) er mikilvægt í kenningu hans. Við slíkar aðstæður eru allir
þátttakendur lausir við tálmanir og er frjálst að tjá sig án takmarkana og ótta við valdboð.8 Í
athugun Hansen, Berente og Lyytinen framkvæma þeir ítarlega greiningu á þremur
umdeildum greinum á ensku Wikipediu og komast að þeirri niðurstöðu að Wikipedia stuðli
að frjálsum samskiptum á nýstárlegan hátt.
Haider og Sundin (2010) telja að líta beri á Wikipediu sem framhald á hugmyndafræðilegri
arfleifð Upplýsingarinnar og að í með tilkomu hennar hafi orðið eigindleg breyting á
þekkingarframleiðslu sem kenningar Foucault um heterótópíur9 varpi nokkru ljósi á.
Wikipedia er að mati Haider og Sundin dæmi um „nýja tegund stafrænnar heterótópíu;
menningarlegs minnisrýmis, sem fléttar saman áður ósamrýmanlegum rýmum, tengdra og
ótengdra, sérfræðinga og áhugamanna, vísinda og poppmenningar, sem gera öll tilkall til
þess að teljast þekking“ (Haider og Sundin, 2010).

2.2. Hvati til þátttöku
Virkir notendur Wikipediu geta hvorki átt von á hefðbundinni umbun í formi peninga né
bætts orðstírs. Áhugavert er því að vita hvaða ástæður liggja að baki því að þeir kjósa að
verja tíma sínum á þennan hátt.
Í sveitabæjum í Norður-Ameríku hefur sá siður tíðkast frá 18. öld að þorpsbúar koma saman
til þess að aðstoða tiltekna fjölskyldu við að reisa sér hlöðu. Ein á báti væri verkefnið
sérhverri fjölskyldu ofviða, í öllu falli margra daga verk, en margar hendur vinna þó létt verk.
Þorpsbúar sem leggja hönd á plóg láta sína vinnu bíða en vita að þeim verður sjálfum hjálpað
þegar þess gerist þörf (Shirky, 2009, bls. 313).10
Þátttaka í Wikipediu er í grunninn félagsleg athöfn og má meðal annars útskýra með vísan til
félagslegrar umbunar. Þegar nýir notendur skrá sig er tekið á móti þeim með persónulegum
skilaboðum þar sem þeir eru boðnir velkomnir. Það er mikilvægt að undirstrika þessa
8

Habermas viðurkennir sjálfur að kjörræðustaðan sé aðeins viðmið sem ekki sé hægt að uppfylla að öllu leyti í
raunveruleikanum (Hansen, Berente og Lyytinen, 2009, bls. 41).
9
Erfitt er að þýða hugtakið heterótópía. „Hetero“ á frönsku (móðurmáli Foucaults) er forliður sem þýðir miseða annars eðlis. Topia er sem kunnugt er tiltekinn staður (sbr. útópía sem er staðleysa). Heterótópía mætti því
skilja sem „mismunandi staðir“ eða einfaldlega „annar staður“.
10
Í einni af fyrstu umfjöllunum um Wikipediu, í grein Meyers (2001) í New York Times er einmitt gerður
samanburður við byggingu hlöðu.
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félagslegu hlið Wikipediu (Pentzold, 2010). Í rannsókn sinni lögðu Baytiyeh og Pfaffman
(2010) spurningalista fyrir 155 stjórnendur ensku Wikipediu til þess að skilja betur hvata
þeirra til þátttöku. Flestir svöruðu því til að þeir tækju þátt vegna þess að þeir vildu öðlast og
skapa þekkingu. Hugsjónin um geymslu fyrir frjálsa þekkingu sem allir hefðu aðgang að var
næstalgengust. Þessi viðleitni sýnir ákveðna ósérplægni, það að vilja leggja eitthvað á sig fyrir
aðra án þess að fara fram á eitthvað í staðinn með skýrum og skilmerkilegum hætti.
Árið 1945 skrifaði austurríski hagfræðingurinn Friedrich Hayek ritgerðina The Use of
Knowledge in Society þar sem hann fjallar um það hvernig skilja megi verðmyndun framboðs
og eftirspurnar sem upplýsingamiðil innan samfélags. Með ritgerð sinni vildi Hayek
undirstrika gagnsleysi miðstýrðs kerfis og upphefja skilvirkni hins frjálsa markaðar. Þessa
myndlíkingu fyrir efnahaginn má yfirfæra á Wikipediu.11 Verkaskipting á Wikipediu hefur frá
upphafi verið mjög frjálsleg og einkennst af óþvingaðri samvinnu frekar en boðvaldi.
Í kenningunni um hinn frjálsa markað felst sú forsenda um atferli mannsins að hann leitist
ávallt við að hegða sér með skynsamlegum hætti og hámarka eigin hag. Í fljótu bragði er því
erfitt að gera sér grein fyrir því hvers vegna þúsundir einstaklinga úti um allan heim leggja á
sig vinnu við að byggja upp Wikipediu, frjálsa þekkingarlind (Sjá kafla 7.6.3 Wikipedia
inniheldur frjálst efni).
Fyrir tíma internetsins hefði það verið ógerningur, að samhæfa svo stóran hóp fólks og
ritstýra og gefa út sameiginlega unna alfræðiorðabók. Áður fyrr, þegar texti var að mestu
bundinn við prentaðar bækur eða tímarit, þurfti talsvert fjármagn og sérþekkingu til þess að
standa í útgáfustarfsemi. Svo notað sé tungumál hagfræðinnar, þá hefur upplýsingatæknin
lækkað viðskiptakostnað í útgáfustarfsemi. Á tímum netvæðingarinnar er ábati hvers og eins
af því að leggja vinnu af mörkum fyrir Wikipediu töluverður, að því gefnu að aðrir leggi sama
mat á stöðuna.
Það er einnig hægt að skoða þátttöku í Wikipediu frá sjónarhóli líffræðinnar.
Þróunarkenningin, ein af grundvallarhugmyndum líffræðinnar, gengur út frá því að lífverur
hafi það að eðlislægu markmiði að auka hæfni sína til þess að lifa af í umhverfi sínu. Í
11

Yochai Benkler (2002, 2007) hefur fjallað ítarlega um hagfræðilegu hliðina á því sem hann nefnir „félagslega
framleiðslu“. Zittrain (2008) hefur fjallað um mikilvægi opins og dreifðs þróunarferlis við tæknilega nýsköpun.
Shirky (2009) hefur skrifað um áhrif samfélagsmiðla á félagslega skipulagningu og samhæfingu. Sjá einnig
umfjöllun um ritgerð Raymonds um dómkirkjuna og basarinn sem fjallað er um í kafla 3.1.
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vistfræði er það hins vegar þekkt atferli að lífvera virðist stundum hegða sér þannig að hún
dragi úr eigin hæfni og lífsmöguleikum en auki hæfni annarra lífvera, einkum ef lífverurnar
eru náskyldar. Að því gefnu að þróunarkenningin sé rétt, þá er í fljótu bragði erfitt að gera
sér grein fyrir því hvers vegna lífverur hegða sér þannig. Til þess að skýra þetta hefur verið
sett fram kenning um gagnkvæma ósérplægni eða gagnkvæma fórnfýsi (reciprocal altruism).
Í hnotskurn má lýsa kenningunni þannig að tveir eða fleiri einstaklingar geta átt með sér
samvinnu, þannig að unnið er að hagsmunum einungis annars einstaklingsins eða sumra með
það fyrir augum að greiðinn verði endurgoldinn í náinni framtíð (Trivers, 1971).

18

3. Forsaga Wikipediu
Til þess að skilja Wikipediu þarf að skilja sögu þekkingarmiðlunar á tölvum. Þekktasta
prentaða alfræðiorðabókin er að líkindum Encyclopaedia Britannica sem segja má að sé
óbein fyrirmynd Wikipediu. Þúsundir höfunda koma að samningu Britannicu, allt
sérfræðingar á tilteknu sviði, þar á meðal Nóbelsverðlaunahafar. Fyrirtækið opnaði vefútgáfu
sína Britannica.com í október 1999, það er fyrir stofnun Wikipediu (sjá nánar í kafla 4.2
Samanburður Nature á Wikipedia og Britannica). Síðasta prentaða útgáfa Encyclopaedia
Britannica kom út árið 2010 í 32 bindum og sagðist útgefandinn ætla að einbeita sér
framvegis að vefútgáfunni sem er oft uppfærð (Britannica Editors, 2012).
Gutenberg-verkefnið, sem sett var á laggirnar árið 1971, snýst um það að afrita
menningarlega verðmæta texta sem eru lausir við takmarkandi höfundarréttarákvæði og
gera þá aðgengilega á stafrænu formi. Líkt og gildir um Wikipediu er Gutenberg-verkefnið
unnið í sjálfboðaliðastarfi. Í dag eru yfir 40.000 verk skráð í Gutenberg-verkefninu og þar á
meðal eru verk á íslensku. Gutenberg-verkefnið er óbein fyrirmynd að Wikipediu að því leyti
að þar er safnað saman frjálsu efni sem þó hefur mikið verðmæti og er gert almenningi
aðgengilegt.
Hugmyndin um alfræðiorðabók á internetinu er eignuð Rick Gates, bókasafns- og
upplýsingafræðinema við Háskólann í Arizona, sem nefndi hana Interpediu árið 1993 (Lih,
2009, bls. 34-5). Hugmynd Ricks komst þó aldrei á koppinn en sama ár gaf Microsoft hins
vegar út margmiðlunaralfræðiorðabókina Encarta á geisladiskaformi. Encarta notaðist við
stiklumiðil líkt og tíðkaðist á internetinu. Encarta var viðhaldið af Microsoft í 16 ár, eða fram
til ársins 2009, þegar ákveðið var að leggja hana niður.12 Encarta var ein fyrsta tilraunin til
þess að hagnýta tölvutæknina og þá sérstaklega margmiðlunarbúnað til að miðla alfræði.

12

Encarta laut í lægra hald fyrir Wikipediu að mati margra (Cohen, 2009).
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3.1. Frjáls hugbúnaður
Hugbúnaður á tölvum er almennt skrifaður á tilteknu forritunarmáli áður en kóðinn er
vistþýddur (compiled) yfir á vélamál. Fyrir 9. áratug 20. aldar voru forrit oft seld þannig að
óvistþýddur frumkóði fylgdi með (Shirky, 2009, bls. 240).13 Samhliða aukinni
markaðsvæðingu hugbúnaðar lagðist þessi hefð af. Með því tryggðu höfundarnir einkarétt
sinn á forritinu. Þar með urðu þeir einráðir um virkni þess, því eftir að búið er að vistþýða
forrit er lítið hægt að eiga við virkni þess.
Windows-stýrikerfið frá Microsoft hefur nær algera einokun á markaðnum fyrir stýriskerfi
einkatölva. Helsta samkeppnin hefur fram að þessu komið frá MacOS kerfi Apple. Linuxstýrikerfið hefur hins vegar unnið töluvert á með tilkomu internetsins. Linux-stýrikerfið er á
meirihluta netþjóna og ofurtölva (Wikipedia, enska, 2012k). Bent hefur verið á að vegna
þessa séu flest allir netnotendur sjálfkrafa notendur frjáls hugbúnaðar.14
Árið 1997 skrifaði forritarinn Eric S. Raymond ritgerð sem vakti athygli margra. Í ritgerðinni
varpar hann m.a. fram eftirfarandi spurningu: „Hver hefði trúað því árið 1991, að nokkur
þúsund forritarar víðsvegar að úr heiminum gætu þróað fyrsta flokks stýriskerfi?“ (Raymond,
2000, bls. 2). Raymond taldi að mikilvægasta framlag Linusar Torvalds, viðurkennds
upphafshöfundar stýriskjarna Linux, hafi ekki verið forritun á stýriskjarnanum sjálfum, heldur
uppfinning hans á vinnuferlinu sem notað var við þróun hugbúnaðarins:
Linux var fyrsta verkefnið þar sem reynt var með meðvituðum og farsælum hætti að
nýta sér sjálfboðaliðsstarf fólks um gervallan heim. …[Það var]… engin tilviljun að
þróunartímabil Linux var um svipað leyti og tilkoma veraldarvefsins átti sér stað
netþjónustugeirinn fór á flug á tímabilinu 1993-1994 og áhugi almennings á internetinu
vaknaði. Linus var fyrstur manna að átta sig á nýju leikreglunum sem hið alltumlykjandi
internet bauð uppá (Raymond, 2000, bls. 21).

Til viðbótar við efnisleg framlög sjálfboðaliða, þá byggir Wikipedia einnig á frjálsum
hugbúnaði að miklu leyti, svo sem PowerDNS og Apache netþjónahugbúnaðinum, PHP
13

Til er þekkt saga af Richard Stallman, einum þekktasta hakkaranum og upphafsmanni hreyfingarinnar um
frjálsan hugbúnað, frá því 1980 þegar MIT fékk einn fyrsta leiserprentarann, Xerox 9700. Ólíkt fyrri prenturum
fylgdi frumkótinn ekki með kaupunum og því gat Stallman ekki gert þær breytingar á hugbúnaðinum sem hann
æskti. Það varð honum innblástur að GNU verkefninu sem átti að vera ókeypis stýriskerfi, sambærilegt UNIXstýrikerfinu (Reagle, 2010, bls 76-77). Stallman stofnaði Free Software Foundation-samtökin í framhaldinu af
því sem hafa það að markmiði að berjast fyrir frjálsum hugbúnaði.
14
Útgefandinn Tim O'Reilly sem er virkur málsvari frjáls hugbúnaðar segir að með tilkomu frjáls hugbúnaðar
hafi orðið viðmiðavending á sviði hugbúnaðar (paradigm shift) (O'Reilly, 2006). Hann segir frá því að hann haldi
oft fyrirlestra þar sem hann spyr áhorfendur hversu margir nota Linux og á bilinu 20-80% rétti upp hendur. Þá
spyr hann hversu margir nota Google, og allir lyfta upp höndum.
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vefforritunarmálinu, MySQL gagnagrunnskerfinu og Linux-stýrikerfinu (Wikimedia servers –
Meta, 2012b). Þetta tæknilega gegnsæi er mikilvægur hluti af ímynd Wikimedia-samtakanna
og verkefna þeirra. Því jafnvel þegar kemur að tæknilegu hliðinni, sem líklegt er að mjög
takmarkaður fjöldi fólks hafi áhuga á, stendur hverjum sem er til boða að verða sér úti um
frumkóðann og kynna sér innviði kerfisins.15
Hreyfingin í kringum frjálsan hugbúnað hafði augljóslega áhrif á Wales, annan stofnanda
Wikipediu. Í viðtali við tímaritið The Economist segist hann hafa orðið fyrir áhrifum frá
Richard Stallman, upphafsmanni samtaka um frjálsan hugbúnað (Án höfundar, 2008). Hann
hefur einnig sagt að ritgerð Raymonds hafi opnað augu hans fyrir möguleikanum á því að
nýta sjálfboðaliðavinnu almennings (Schiff, 2006).

3.2. Bomis og Nupedia
Jimmy Wales stofnaði Wikipediu ásamt Larry Sanger (Wikipedia, enska, 2006). Wales hóf
doktorsnám í fjármálum en hætti því og starfaði á tímabili við afleiðuviðskipti í Chicago. Hann
hagnaðist nokkuð og stofnaði vefhugbúnaðarfyrirtækið Bomis, ásamt Tim Shell, árið 1996.16
Wales kynntist Larry Sanger, doktor í heimspeki sem sérhæfði sig í þekkingarfræði í gegnum
umræður á póstlista á netinu um heimspeki Ayn Rands. Í byrjun árs 2000 bað Wales Sanger
um að taka að sér að stýra vinnu við frjálsa alfræðiorðabók á netinu (Lih, 2009, bls. 33). Það
varð úr og alfræðiorðabókin fékk nafnið Nupedia17 (Poe, 2006).
Nupedia notaðist við breytta útgáfu á GNU General Public License (GPL) höfundaleyfinu sem
leyfði dreifingu og breytingu á efninu án hefðbundinna höfundaréttartakmarkana. Sanger
fékk fræðimenn til liðs við sig í ritstjórn. Hann taldi ekki vera hægt að búa til „trúverðuga
alfræðiorðabók án þess að umsjón væri í höndum sérfræðinga [... og] ef verkefnið væri opið
öllum væri það bæði nauðsynlegt að sérfræðingar hefðu umsjón og að vinnuferlin væru mjög
nákvæm“. Hann setti það því sem skilyrði að ritstjórar hefðu doktorsgráðu (Sanger, 2006, bls.
15

Einnig hefur verið bent á það að Wikimedia-samtökin hefðu hvort eð er tæpast efni á því að kaupa
nauðsynlegan hugbúnað fyrir netþjónana (Ortega, 2009, bls. 15).
16
(Lih, 2009, bls. 21-23); Bomis seldi auglýsingar á netinu og voru þeir félagar með mörg járn í eldinum. Þeir
reyndu m.a. fyrir sér með opnu vefslóðasafni, sölusíðu fyrir notaða bíla, að gera fólki kleift að panta mat heim í
gegnum netið og að búa til vefhring (webring) fyrir vefsíður sem sýndu myndir af fáklæddum fyrirsætum.
17
Nafnið Nupedia sver sig í ætt við hefðina um endurkvæma skammstöfun sem er þekkt úr hreyfingunni í
kringum frjálsan hugbúnað. GNU-verkefnið sem hófst árið 1983 hafði það að markmiði að búa til stýriskerfi sem
yrði samkeppnishæft við UNIX fékk nafnið GNU sem stóð fyrir GNU‘s Not Unix. Bomis keypti einnig lénið
GNUpedia.org, sem var að vísu aldrei notað.
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312). Ritstjórn Sangers bjó til sjö skrefa ritstjórnarferli. Fyrsta greinin var tilbúin í september
2000 og fjallaði um tóntegundarleysi (atonality). En þetta vinnuferli var þunglamalegt og
afrakstur fyrsta ársins var aðeins um 25 greinar. Í byrjun árs 2001 var vinnuferlið við Nupedia
einfaldað töluvert, en fljótlega komu yfirburðir Wikipedia í ljós (Sanger, 2006, bls. 314).

3.3. Wiki-kerfi Cunninghams
Árið 1995 hannaði Ward Cunningham netviðmót sem hann nefndi Wiki-kerfið. Hver sem
skoðaði Wiki-síðu gat breytt henni og allar breytingar voru afturkræfar (Wiki history, 2012).
Orðið wiki er fengið úr hawaiísku og þýðir fljótt eða hratt. Cunningham vildi með því leggja
áherslu á það hversu auðvelt það væri fyrir gesti að breyta efni síðanna (Lih, 2009, bls. 57).
Ben Kovitz, starfsmaður Bomis, benti Sanger á möguleika Wiki-kerfisins til þess að ráða bót á
óskilvirkni Nupedia-verkefnisins. Sanger ráðfærði sig við Wales og Wikipediu var hleypt af
stokkunum 10. janúar 2001. Ritstjórn Nupediu tók í fyrstu dræmt í hugmyndina. Markmiðið
var að sjálfboðaliðar ynnu forvinnu á Wikipedia sem ritstjórn Nupedia myndi síðan þróa
áfram (Sanger, 2006, bls. 308).

3.4. Viðurkenning
Vöxtur ensku Wikipediu var mjög hraður til að byrja með (mynd 2).

Mynd 2.

Vöxtur ensku Wikipediu fyrsta árið frá stofnun janúar 2001 til janúar 2002 (Zachte,

2012). Fjöldi greina er sýndar á vinstri y-ás og fjöldi notenda á hægri y-ás.
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Fyrstu fjóra mánuðina fjölgaði notendum hraðar en greinum, en eftir maí 2001 fjölgar
greinum hraðar. Í maí 2001 eru notendur á bilinu 30-40 talsins og greinarnar rétt yfir 2000.
Þá tekur við nokkuð hraður vöxtur sumarið 2001 og á 3-4 mánuðum þrefaldaðist greina- og
notendafjöldinn.
Haustið 2001 birtust jákvæðar umfjallanir í víðlesnum fjölmiðlum á borð við Technology
Review, sem er gefið út af hinum þekkta Tækniháskóla í Massachusetts (MIT), og The New
York Times (Heim, 2001; Meyers, 2001). Leiða má líkur að því að umfjöllunin hafi haft
margföldunaráhrif á vöxt Wikipediu, sem Sanger nefnir „Google-áhrifin“, einhvers konar
snjóboltaáhrif. Eftir því sem fleiri notendur skoðuðu greinar á Wikipediu var það stærri hópur
sem breytti og bætti við efni sem gerði aftur það að verkum að Google skilaði fleiri
leitarniðurstöðum um Wikipediu (Sanger, 2006, bls. 322).
Í lok árs 2001 voru notendur yfir 320 talsins og greinarnar um 18 þúsund. Þá sagði Wales
Sanger upp störfum vegna fjárhagserfiðleika. Sanger vildi auka vald nefnda til inngripa í
deilur og aukna miðstýringu. Með brotthvarfi Sangers fengu notendur Wikipediu lausan
tauminn og á þeim rúma áratug sem liðinn er hefur enska Wikipedian náð yfir fjórum
milljónum greinum.
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4. Áreiðanleiki Wikipediu
Efni Wikipediu er breytilegt, sem minnir á orð Herakleitosar um það að ekki sé hægt að stíga
tvisvar út í sömu ána (Þorsteinn Vilhjálmsson, 2007). Allt efni Wikipediu er breytingum
undirorpið og ófullmótað, það verður aldrei til endanleg útgáfa nokkurrar greinar á
Wikipediu. Sífellt fleiri rannsóknir snúast um upplýsingagæði (information quality).18 Helsta
ástæða þess að Wikipedia er ekki álitin traust heimild er sú að hver sem er getur breytt grein,
þar með taldir skemmdarvargar (sjá t.d. Waters, 2007), án þess að fyrir liggi gæðamat á
framlaginu. Á ensku Wikipediu er töluvert um skemmdarverk (vandalism) af ráðnum hug
með því m.a. að settar séu inn rangfærslur og/eða vitleysa. Skemmdarvargar sem hafa
gaman af því að eyðileggja fyrir öðrum og sækjast eftir þrefi og rifrildi, sem og einnig þeir
sem af fávísi halda einhverju röngu fram, eru nefndir troll á ensku (sem virðist vera orðið
tökuorð) (Shachaf og Hara, 2010). Af þessum sökum er mjög erfitt að svara því að hve miklu
leyti upplýsingar á Wikipedia séu áreiðanlegar.
Sýnt hefur verið fram á það að hlutfall viðhaldsaðgerða á ensku Wikipediu fari vaxandi og eru
lagfæringar á skemmdarverkum hluti af þeim (Kittur, Chi, Pendleton og Suh, 2007). Magnus
(2008) framkvæmdi tilraun með því að setja inn rangfærslur í greinar um fræga
heimspekinga á ensku Wikipediu. Niðurstöður hans voru nokkuð traustvekjandi, en flestar
rangfærslurnar voru leiðréttar á skömmum tíma. Í rannsókn Sundin (2011) á áreiðanleika
sænsku Wikipediu tók hún viðtöl við virka notendur og greindi framlög þeirra. Hún kallar
notendurna „húsverði þekkingar“ og vísar samlíkingin til þess að líkt og á við um fasteignir þá
þarfnast Wikipedia stöðugs viðhalds. Sundin komst að þeirri niðurstöðu að stefna Wikipediu
um það að vísa ávallt í viðurkenndar heimildir yki á áreiðanleika hennar.
Hér á eftir verður fjallað um þrjá atburði sem vöktu almenna athygli fjölmiðla á mismunandi
hliðum Wikipediu og höfðu talsverð áhrif á ímynd hennar hvað varðar áreiðanleika.
18

Upplýsingagæði er nýlegt hugtak sem erfitt er að skilgreina. Almenna umfjöllun má sjá í skrifum Arazy og
Kopak (2010). Meðal helstu rannsókna sem lúta að upplýsingagæðum á Wikipediu má nefna grein Stvilia,
Twidale, Smith og Gasser (2008). Stvilia, Al-Faraj og Yi (2009) báru saman gæðagreinar á arabísku, ensku og
kóresku Wikipediunum. Arazy, Nov, Patterson og Yeo (2011) fjölluðu um hópsamhæfingu og áhrif á
upplýsingagæði.
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4.1. John Seigenthaler-atvikið
Í lok árs 2005 skrifaði John Seigenthaler blaðagrein þar sem hann fjallaði um grein um sjálfan
sig í ensku Wikipediu (Seigenthaler, 2005). Þar kom réttilega fram að Seigenthaler hafði
starfað hjá embætti John F. Kennedy, forseta Bandaríkjanna, á sjöunda áratugnum.
Ónafngreindur notandi á Wikipediu hafði einnig sett inn tilbúnar upplýsingar um að
Seigenthaler hefði dvalið í Sovétríkjunum á árunum 1971-84 og væri talinn viðriðinn
launmorðin á bæði John F. Kennedy og Bobby Kennedy (Wikipedia, enska, 2012a). Þetta
kallaði Seigenthaler „mannorðsmorð“, þar sem upplýsingarnar stóðu óhaggaðar í fjóra
mánuði áður en hann komst á snoðir um þær og hafði hann í kjölfarið samband við Jimmy
Wales, annan stofnanda Wikipediu, sem leiðrétti rangfærslurnar.
Seigenthaler var mjög í mun að komast að því hver „ævisöguritari“ hans væri en breytingin
hafði verið gerð nafnlaust og því hafði hann aðeins IP-tölu undir höndunum sem var skráð á
internetþjónustuaðilann BellSouth. Samkvæmt bandarískum samskiptalögum
(Communications Decency Act) sem sett voru árið 1996 voru internetþjónustuaðilar ekki
útgefendur efnis í lagalegum skilningi og því skirrðist BellSouth við að afhenda upplýsingar
um viðskiptavin án þess að fyrir lægi stefna frá dómsyfirvöldum þess efnis.
Seigenthaler vildi ekki sækja málið þótt hann væri mjög ósáttur. Málið leystist þegar upp
komst um það hver höfundurinn var fyrir tilstilli þriðja aðila. Sá hinn seki baðst afsökunar á
uppátækinu. Þetta atvik hafði töluverð áhrif á opinbera stefnu Wikipedia. Eftir þetta var
óskráðum notendum meinað að búa til nýjar síður og samin ný stefna um æviágrip lifandi
fólks (Wikipedia, enska, 2012e).19 Í nýju stefnunni var fólki bent á það að upplýsingar um
lifandi einstaklinga væru mjög viðkvæmt viðfangsefni og því mikilvægt að upplýsingarnar
væru hlutlægar og vísað í áreiðanlegar heimildir.
Málið fékk talsverða umfjöllun í Bandaríkjunum. Höfundur þessarar ritgerðar telur að það
hafi haft neikvæð áhrif á trúverðugleika Wikipediu, þar sem áhyggjur af áreiðanleika
Wikipediu reyndust á rökum reistar. Þetta dæmi sýndi fram á það að ekki aðeins eru til aðilar
sem setja inn rangfærslur, heldur eru þær í sumum tilvikum meiðandi og til þess fallnar að
skaða orðspor viðkomandi.

19

Þessi stefna hefur einnig verið yfirfærð á íslensku Wikipediu sem Æviágrip lifandi fólks (Wikipedia, íslenska,
2012x).
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4.2. Samanburður Nature á Britannica og Wikipedia
Frægasta könnunin á trúverðugleika Wikipediu var framkvæmd af hinu vinsæla
vísindatímariti Nature. Í desember 2005 birti Nature niðurstöður á samanburði á 42 völdum
sambærilegum efnisgreinum í Britannicu og Wikipediu (Giles, 2005). Nature fékk sérfræðing
á viðeigandi sviði til þess að bera saman greinarnar án þess að vita hvaðan greinarnar kæmu.
Í greininni í Nature var komist að þeirri niðurstöðu að alfræðiorðabækurnar væru svipaðar að
gæðum. Að meðaltali fundust þrjár villur í hverri grein í Wikipediu en fjórar í Britannicu.
Fjórar alvarlegar villur fundust í hvorri alfræðiorðabókinni en öllu fleiri smávægilegri villur
fundust í Wikipediu (162) en í Britannicu (123).
Í mars 2006 birti Britannica ítarlega skýrslu þar sem aðfinnslum Nature var vísað á bug og í
kjölfarið birti Nature opinbert svar (Encyclopædia Britannica, Inc., 2006).20 Talsvert var fjallað
um niðurstöðu Nature í stórum fjölmiðlum og telur höfundur þessarar ritgerðar að
umfjöllunin hafi haft töluvert jákvæð áhrif á álit almennings á áreiðanleika Wikipediu vegna
þess að hlutlaus og virt heimild um almenn fræði felldi dóminn.

4.3. Essjay-hneykslið
Sumarið 2006 birti bandaríska dagblaðið The New Yorker grein um Wikipediu eftir Stacy
Schiff, Pulitzer-verðlaunahafa (Schiff, 2006). Við vinnslu greinarinnar leitaði Schiff til
starfsmanna Wikipediu eftir ábendingum um virka notendur til þess að ræða við. Schiff var
bent á að ræða við stjórnandann Essjay. Essjay var mjög virkur notandi á ensku Wikipediunni
sem kaus nafnleynd en gaf upp þær upplýsingar á notendasíðu sinni að hann væri prófessor í
guðfræði við ótilgreindan háskóla í Bandaríkjunum. Í grein Schiff var ítarlega fjallað um vinnu
Essjay við Wikipediu.

20

Í skýrslunni kom fram talsverð gagnrýni á aðferðafræði blaðamanns Nature. Britannica taldi umfjöllun Nature
hafa verið óeðlilega vilhalla undir Wikipediu í framsetningu. Þá hefði Nature tekið texta úr öðru útgefnu efni frá
Britannica en alfræðiorðabókinni: Britannica Student Encyclopedia og einn texta kannaðist Britannica bara alls
ekki við. Í einu tilviki var sérfræðingi sendur 350 orða úrdráttur 6.000 orða greinar og í einu tilviki var tveimur
greinum úr Britannicu slegið saman og þær tengdar með frumsömdum texta. Í skýrslunni var kerfisbundið farið
yfir 59 af 123 athugasemdum sérfræðinganna og þeim mótmælt. Að lokum var bent á eitt atriði, sem raunar var
rætt um í upprunalegu greininni í Nature, en það var það að margir sérfræðinga Nature kvörtuðu undan því að
Wikipedia-greinarnar væru illa upp byggðar og óskýrar. Þó svo að slíkt fæli ekki í sér staðreyndavillu væri það
alvarlegur ljóður á alfræðiorðabók. Nature hafnaði kröfu Britannica um að draga greinina til baka og sagði
aðferðafræði sína í grundvallaratriðum í lagi (Ónafngreindur höfundur, 2006; Ónafngreindur höfundur, án
dagsetningar).
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Stuttu eftir að greinin birtist kom í ljós hver Essjay var. Hann var í raun Ryan Jordan, 24 ára
karlmaður sem hafði ekki lokið framhaldsnámi. Þegar rýnt var í vinnubrögð hans kom í ljós að
hann hafði nýtt sér yfirlýsta yfirburðastöðu sína sem sérfræðingur í deilum um efnisinnihald
greina sem tengdust guðfræði. Málið fékk talsverða umfjöllun í bandarískum fjölmiðlum (sjá
t.d. Cohen, 2007). Upphaflega studdi Jimmy Wales, annar stofnenda Wikipediu, Jordan, en
svo fór að lokum að hann bað hann um að segja af sér sem hann og gerði. Líkt og
Seigenthaler-atvikið rýrði þessi umfjöllun trúverðugleika og ímynd Wikipedia. Í því kom fram
að ekki var einu sinni hægt að treysta á heiðarleika stjórnenda.
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5. Tölvu- og netnotkun
Magn upplýsinga á netinu eykst með hverjum degi. Nýlegt hugtak um ofgnótt upplýsinga
(information overload) vísar til þess að í auknum mæli reynist það fólki erfitt að greina hismið
frá kjarnanum (Rosenberg, 2003). Á hinn bóginn er einnig ljóst að aukið aðgengi að
haldbærum upplýsingum stuðlar að betri menntun og í auknum mæli eru samskipti borgara
sín á milli og við hið opinbera orðin rafræn. Þá er ljóst að mikill munur er á netaðgengi fólks
eftir löndum og á tilteknum svæðum er talað um stafrænt gap (digital divide) (Yu, 2011).
Í Þúsaldaryfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna var settur fram fjöldi göfugra markmiða um
útrýmingu fátæktar og félagslegar framfarir. Eitt af markmiðunum var að tryggja að kostir
nýrra tækniframfara, sérstaklega á sviði upplýsinga- og samskiptatækni, yrðu aðgengilegir
öllum (United Nations, 2000). Að brúa hið stafræna gap með fjölgun netnotenda í
þróunarlöndum er í samræmi við þetta og hluti af Þúsaldarmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna
(United Nations, 2012, bls. 63-65).
Samkvæmt skýrslu Alþjóðafjarskiptasambandsins voru um 2,3 milljarðar manna nettengdir
árið 2011. Frá árinu 2010 fjölgaði netnotendum um 16% í þróunarlöndunum og um 5% í
þróuðum löndum. Á heimsvísu jókst fjöldi nettengdra heimila um 14%, um 6% í þróuðum
löndum og 23% í þróunarlöndum (International Telecommunication Union, 2012, bls. 7).
Samkvæmt rannsókn Kim (2011) á útbreiðslu netnotkunar í Bandaríkjunum á árunum 19942007 voru þeir þættir sem spáðu fyrir um netnotkun m.a. aldur (því yngri því líklegra), hvort
netaðgengi væri bæði í vinnu og á heimili og hvort viðkomandi notaði tölvupóst. Niðurstöður
Kim benda því til þess að félagsleg samskipti á netinu séu lykilatriði í því að einstaklingur noti
netið.

5.1. Tölvu- og netnotkun á Íslandi
Tölvu- og netnotkun er mjög útbreidd á Íslandi. Í maí 2008 settu íslensku stjórnvöld sér
stefnu um upplýsingasamfélagið fyrir árin 2008 til 2012 undir kjörorðinu Netríkið Ísland
(Forsætisráðuneytið, 2008). Samkvæmt henni átti Ísland að verða leiðandi í notkun
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upplýsingatækni í opinberri stjórnsýslu. Samkvæmt könnun Hagstofunnar voru tölvur árið
2012 á 96% íslenskra heimila og aðgangur að neti á litlu færri heimilum, eða 95%.
Háhraðatenging var á 92% nettengdra heimila á Íslandi. Um 96% landsmanna voru
netnotendur árið 2012, þ.e. höfðu notað netið síðustu þrjá mánuði frá framkvæmd
könnunarinnar, en þar af notuðu 92% netið daglega eða um 87% landsmanna. Til
samanburðar töldust 71% íbúa Evrópusambandsríkjanna netnotendur árið 2012 (Tölvu- og
netnotkun einstaklinga 2012, 2012).
Nokkur kynslóðamunur mælist á netnotkun einstaklinga. Í könnun Hagstofu Íslands sögðust
allir þeir sem spurðir voru á aldrinum 16-24 ára vera netnotendur samanborið við 89,7%
karla á aldrinum 55-74 ára og 84,9% kvenna á sama aldri. Allir þeir sem sögðust vera í námi
sögðust vera netnotendur (Tölvu- og netnotkun einstaklinga 2012, 2012).
Í rannsókn sem Sigurður Ingi Árnason og Þorbjörn Broddason gerðu árið 2010 kom í ljós að
rétt rúmlega helmingur, eða 51%, ungs fólks á aldrinum 11-16 ára á Íslandi var með
nettengda tölvu í herbergi sínu (bls. 268). Um 71% sagðist nota netið einu sinni á dag eða
oftar og 23% sögðust nota það eitthvað í hverri viku. Borið saman við niðurstöður
sambærilegrar rannsóknar frá árinu 2003 hefur hlutfall ungs fólks sem notar netið daglega
aukist um 22% eða úr 49% og í 71%. Þá hefur hlutfall þeirra sem nota internetið aldrei eða
nær aldrei lækkað úr 14% í 2% (bls. 270). Af ofantöldu má draga þá ályktun að netnotkun á
Íslandi fari vaxandi, einkum hjá ungu fólki.
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6. Vinsældir Wikipediu
Frjálsa alfræðiritið Wikipedia er vinsælasta verkefni Wikimedia-samtakanna. Af tíu mest
sóttu vefjunum á gervöllu internetinu mælist Wikipedia í sjötta sæti og hefur mælst í efstu
10 sætunum undanfarin ár (Alexa Internet, Inc., e.d.). Samkvæmt ársskýrslu Wikimedia fyrir
árið 2010 var búið að rita meira en 20,6 milljónir greinar á 282 tungumálum á mismunandi
Wikipedium. Stærsta og vinsælasta Wikipedian hefur frá upphafi verið enska Wikipedian,
með 4.102.029 greinar um það leyti sem þetta er ritað (Statistics - Wikipedia, the free
encyclopedia, 2012). Fjöldi gesta Wikipediu á mánuði á árinu 2010 var um 423 milljónir
(Wikimedia Foundation, 2011). Það er því óhætt að fullyrða að þetta sé einstakt verkefni í
mannkynssögunni.
Kvikmyndagerðarmaðurinn Kevin MacDonald ferðaðist um allan heim árið 2010, kom víða
fram í fjölmiðlum og bað fólk um að taka upp myndband á tilteknum degi, 24. júlí 2010 og
senda til sín. Hann klippti efnið saman í heimildarmyndina Life in a Day.21 Allir
þátttakendurnir voru beðnir um að svara þremur spurningum; 1) hvað þeir elskuðu, 2) hvað
þeir óttuðust og 3) hvað væri að finna í vasa þeirra (MacDonald, 7. júní 2011). Í myndinni er
meðal annars veitt innsýn í líf Abels, fátæks stráks á grunnskólaaldri í Perú, sem hefur
atvinnu af því að bursta skó á götuhornum. Í dyragættinni á hrörlegum kofa, sem er líklega
heimili hans, er hann spurður að því hvað hann elski mest. Fyrst nefnir hann föður sinn en
svo beinir hann myndavélinni að ferðatölvunni sinni22 og segir:
Sá hlutur sem ég elska mest er ferðatölvan mín. Í Wikipediu eru sögur, sagnfræði,
23
stærðfræði, vísindi, trúarbrögð [...] Það er allt þar. Þetta er risastórt bókasafn.

21

MacDonald fékk sendar 4.500 klukkustundir af myndefni frá 192 löndum. Segja má að myndin sé einhvers
konar Wikipedia heimildarmynda.
22
Í samstarfi við bandarísku góðgerðasamtökin One Laptop Per Child hefur Þróunarbanki Ameríkuríkja (InterAmerican Development Bank) unnið að því í Suður-Ameríku að sjá grunnskólabörnum fyrir ódýrum ferðatölvum
með það fyrir augum að bæta námsárangur þeirra. Samkvæmt nýlegri skýrslu Þróunarbankans hefur verkefnið
ekki skilað miklum mælanlegum árangri í Perú (Án höfundar, 2012, 7. apríl).
23
Sjá atriði úr kvikmyndinni Life in a Day (2011) http://www.youtube.com/watch?v=JnKhVajQ6rw (sótt 15.
október).
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Einhverjir kynnu að segja að Abel sé undantekningin sem sannar regluna, en hann þó lifandi
sönnun þess, að markmið Wikimedia um „heim þar sem hver og einn einstaklingur hefur
ókeypis aðgang að samanlagðri þekkingu mannkyns“ getur orðið að veruleika (Wales, 2004).
Líkja má Wikipediu við almenningsbókasafn, eins og Abel gerir, en safnkosturinn er
óvenjulegur. Hann samanstendur af bókum fræðilegs eðlis ritaðar með blýanti, þar sem
öllum gestum er heimilt að breyta og bæta við efni bókanna með því að stroka út og
endurrita. Og það er engin þörf á því að hafa bókasafnskort.
Rask (2008) gerði rannsókn þar sem hann bar saman fjölda breytinga á Wikipediu á hverja
milljón íbúa þróaðra land og þróunarlanda eftir vísitölu Sameinuðu þjóðanna um þróun
lífsgæða.24 Hann komst að því að meiri fylgni væri á milli menntunar og lífsgæða og virkni á
Wikipediu en á stöðu fjarskiptatækni í landinu. Hann taldi því að skynsamlegasta stefna
stjórnvalda í þróunarlöndum væri ekki að fjárfesta í fjarskiptatækni á borð við breiðband,
heldur væri skynsamlegra að reyna að auka almenn lífsgæði og bæta menntakerfið. Í
ársskýrslu Wikimedia fyrir árin 2010-2011 er því spáð að mesta fjölgun notenda í þriðja
heiminum muni í framtíðinni verða fyrir tilstilli snjallsíma og hefur Wikimedia brugðist við því
með ýmiss konar samstarfi við símafyrirtæki (Wikimedia Foundation, 2011, bls. 11).
Niðurstöður könnunar frá árinu 2011 gefa til kynna að 53% netnotenda í Bandaríkjunum noti
Wikipedia til þess að afla sér upplýsinga. Jákvæð fylgni var á milli notkunar á Wikipediu og
aldurs, menntunar og tekna (Zickuhr og Rainie, 2011). Niðurstöður síðastnefndu
könnunarinnar styðja við niðurstöður Rasks (2008) um það að lífsgæði skipti hvað mestu máli
til að spá fyrir um notkun á Wikipediu. Hlutfall fullorðinna Bandaríkjamanna sem notuðu
Wikipediu jókst um 17% milli áranna 2007 og 2010, þ.e. úr 25% árið 2007 í 42% árið 2010, en
á sama tíma jókst fjöldi netnotenda um 8%, þ.e. úr 71% í 79% (Zickuhr og Rainie, 2011).
Vinsældir Wikipediu í Bandaríkjunum aukast því hraðar en netnotendum þar fjölgar, sem er
ef til vill merki um þa að fjöldi netnotenda þar sé að ná einhverns konar mettunarstigi.

6.1. Systurverkefni Wikipediu
Wikimedia-samtökin eru með mörg járn í eldinum. Wikimedia Commons var stofnað í
september 2004 til þess að safna saman frjálsu (þ.e. óhöfundarréttarvörðu)
24

Vísitala S.Þ. um þróun lífsgæða (human development index, HDI) orðinn viðtekinn mælikvarði á lífsgæði í
löndum. Hún er samansett úr þremur þáttum 1) meðalævilíkum einstaklinga við fæðingu, 2) meðal skólagöngu
hvers einstaklings og 3) vergri landsframleiðslu á einstakling.
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margmiðlunarefni, þ.m.t. ljósmyndum, hljóðum og myndböndum. Safnið er miðlægt sem
þýðir að hægt er að tengja í efni þaðan úr Wikipediu, sem er mikið gert. Þegar þetta er ritað
eru tæplega 15 milljón frjálsar skrár á Commons, megnið af þeim er væntanlega myndir. Þess
ber þó að geta að töluvert magn þess efnis hefur verið flutt sjálfvirkt eða hálfsjálfvirkt eins og
þegar þýska Alríkisskjalasafnið (Bundesarchiv) gaf um 100 þúsund ljósmyndir í stafrænu
formi til Commons í desember 2008 (Merschmann, 2008).
Önnur verkefni sem tengjast Wikipediu eru:


Wiktionary. Sett á laggirnar í desember 2002. Hefur það að markmiði að búa til
orðabók fyrir öll tungumál heimsins. Það á einnig að innihalda samheitasafn,
hljóðframburð og dæmi um notkun.



Wikiquote. Sett á laggirnar í júlí 2003. Hefur að geyma frægar tilvitnanir.



Wikisource. Sett á laggirnar í nóvember 2003. Er samsafn af frjálsum (þ.e.
óhöfundarréttarvörðum) textum og er sambærilegt Gutenberg-verkefninu.



Wikibooks. Sett á laggirnar í júlí 2003 Hefur í dag að geyma tæplega 2500 bækur á
rafrænu formi á ensku.



Wikinews. Sett á laggirnar í desember 2004. Er sjálfstæð fréttaveita.

6.2. Aðrar Wiki-síður
Hið opna og gegnsæa eðli wiki-kerfa hentar best fyrir opin og gagnvirk verkefni þar sem
margir vinna saman. Þúsundir annarra vefa nýta sér Wiki-kerfi eins og Wikia25 og fjöldi
bandarískra stórfyrirtækja og stofnana, aðallega sem innri upplýsingakerfi til
þekkingarstjórnunar (Majchrzak, Wagner og Yates, 2006; King, 2007; Calabresi, 2009).
MediaWiki-hugbúnaðurinn er notaður við ýmis verkefni önnur en verkefni Wikimedia og má
nefna tvö dæmi um slíka íslenska vefi. Vefurinn Heimaslóð, sögu-, menningar- og
náttúrufarsvefur um Vestmannaeyjar sem rekinn er af Vestmannaeyjabæ, opnaður sem
Wiki-síða í júní 2005. Um þessar mundir inniheldur vefurinn 26.453 myndir og 4202 greinar
(Heimaslóð, 2012). Hin síðan er SignWiki Ísland, verkefni á vegum Samskiptamiðstöðvar

25

Wikia er einkafyrirtæki sem var stofnað af Jimmy Wales og Angelu Beesley árið 2004, þar sem notendur geta
stofnað MediaWiki síður um áhugamál sín. Wikia er rekin í hagnaðarskyni, á síðunum eru birtar auglýsingar. Í
dag eru til yfir 200 þúsund „wikisamfélög“ á síðum Wikiu um tölvuleiki, annað úr afþreyingariðnaðinum og
lífsstíl.
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heyrnarlausra og heyrnarskertra, þar sem boðið er upp á aðgang að íslenskri
táknmálsorðabók, kennsluefni, æfingum og fræðsluefni. Alls inniheldur SignWiki Ísland 3422
tákn þegar þetta er ritað (SignWiki Ísland, 2012). Báðar síðurnar bjóða notendum að taka
þátt í því að skapa nýtt efni.
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7. Íslenska Wikipedia
Fyrsta færslan eða breytingin á Íslensku Wikipediu átti sér stað 6. desember 2002 og var hún
gerð á dönsku en ekki íslensku. Þessari upphafsgrein var seinna eytt og leið nær heilt ár
þangað til settar voru inn upplýsingar á ný. Það var 5. desember 2003 og um að ræða færslu
á norsku um Finnland. Stofndagsetning íslensku Wikipediu miðast því við þessa dagsetningu,
5. desember 2003.
Takmörkuð gögn eru aðgengileg um vinsældir íslensku Wikipediu. Það sem gerir mælingar á
vinsældum íslensku Wikipediu erfiðar fyrir fyrirtækið Modernus, sem sérhæfir sig í
mælingum á vinsældum íslenskra síða, er hvorutveggja að netþjónarnir eru ekki staðsettir á
Íslandi og ekki notast við íslenskt lén heldur undirlén wikipedia.org.26
Áhugafólk um Wikipediu í Skandinavíu hefur stofnað með sér samstarfsvettvang sem heitir
Skanwiki en íslenska Wikipedian er ekki þátttakandi í því samstarfi.27 Í því samstarfi er
„Skandinavísk grein dagsins“ birt á norsku, sænsku og dönsku Wikipediunum. Tafla 1. sýnir
lýsandi gögn um íbúafjölda og Wikipediu á Norðurlöndunum auk Færeyja.28

26

Óvísindaleg athugun höfundar leiddi í ljós að íslenska Wikipedia síðan hafi verið 10. vinsælasta íslenska
vefsíðan í júní 2012. Bornar voru saman upplýsingar um vinsældir íslensku Wikipediu (Án höfundar, 2012, 8.
ágúst) og gögn um vinsælustu íslensku vefina. (Samtal við Axel Tómasson, starfsmann ISNIC, 8. ágúst 2012).
Niðurstöðurnar eru þó ekki áreiðanlegar.
27
Sjá http://meta.wikimedia.org/wiki/Skanwiki.
28
Tölfræðin um Wikipediurnar er fengin frá kerfissíðum Wikipedianna sjálfra þar sem of tímafrekt hefði verið
að sækja gagnagrunnana fyrir þær allar og greina með WikiDAT. Því ber að hafa í huga skilgreiningu Mediawikihugbúnaðarins á grein í kafla 9.2.
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Tafla 1. Tölfræði um íbúafjölda og Wikipediur Norðurlandanna auk Færeyja 4. nóvember 2012. Blár
bakgrunnur er við hæstu gildin og grænn á bak við lægstu gildin.

Íbúafjöldi

30

Stofndagsetning Wikipediu
Greinafjöldi
Notendafjöldi

31

Fjöldi virkra notenda
Fjöldi vélmenna
Fjöldi möppudýra

32

Danmörk

Færeyjar

Ísland

5.587.085

48.351

319.575

Noregur

29

Svíþjóð

Finnland

5.043.897 9.532.634 5.424.465

1.12.2002 20.6.2004 5.12.2003 26.11.2001

3.3.2001 21.2.2002

170.925

5.808

34.917

358.479

558.956

309.559

173.479

8.312

29.747

254.004

302.545

220.144

1151

32

160

2.263

3176

1934

183

36

67

58

63

79

37

8

25

62

89
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Í töflu 1 kemur fram að Svíþjóð er fjölmennasta landið, með elstu Wikipediuna, flestar
greinar, flesta notendur, flesta virku notendurna og flest möppudýrin. Norsku og finnsku
Wikipediurnar eru um tvöfalt stærri en sú danska ef mælt er í fjölda greina. Danska
Wikipedian er um fimmfalt stærri en sú íslenska ef mælt er í fjölda greina. Danska
Wikipedian sker sig úr að því leyti að hún er með langflest skráð vélmenni, meira en helmingi
fleiri en sú finnska sem er í öðru sæti. Skráð vélmenni eru fleiri en möppudýr í öllum
Wikipediunum nema í þeirri norsku og sænsku þar sem möppudýrin eru fleiri.

Í töflu 2 kemur fram nánari samanburður á tölfræðilegum upplýsingum sem birtar eru í töflu
1.

29

Í tilviki Noregs, þar sem bæði er til Wikipedia fyrir bókmál og nýnorsku, voru tölurnar um bókmáls
Wikipediuna notaðar.
30
(Statistics Denmark, e.d.; Hagstova Føroya, e.d.; Hagstofa Íslands, 2012; Statistisk sentralbyrå, e.d.; Statistics
Sweden, e.d.; Population Register Centre, e.d.).
31
(Wikipedia, færeyska, e.d.; Wikipedia, íslenska, e.d.; Wikipedia, danska, e.d.; Wikipedia, norska, e.d.;
Wikipedia, sænska, e.d.; Wikipedia, finnska, e.d.).
32
Virkir notendur eru skilgreindir sem þeir notendur sem hafa framkvæmt breytingu á nafnarými á síðustu 30
dögum.
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Tafla 2. Tölfræðilegur samanburður á Wikipedium Norðurlandanna auk Færeyja. Fjöldatölurnar eru
reiknaðar út frá tölugildum í töflu 1. Blár bakgrunnur er við hæstu gildin og grænn á bak við lægstu gildin.
Danmörk

Færeyjar

Ísland

Noregur

Svíþjóð

Finnland

Fjöldi notenda á hvern íbúa

0,03

0,17

0,09

0,05

0,03

0,04

Fjöldi greina á hvern notanda

0,99

0,7

1,17

1,41

1,85

1,41

Fjöldi greina á hvern íbúa

0,03

0,12

0,11

0,07

0,06

0,06

Fjöldi virkra notenda á hvern íbúa

0,0002

0,0007

0,0005

0,0004

0,0003

0,0004

Fjöldi vélmenna á hvern notanda

0,0011

0,0043

0,0023

0,0002

0,0002

0,0004

0,00096 0,00084

0,00024

0,00029

0,00022

Fjöldi möppudýra á hvern notanda

0,00021

Danska og sænska Wikipedian eru með lægsta hlutfall notenda miðað við íbúafjölda, en
þetta eru einnig fjölmennustu þjóðirnar (tafla 2). Færeyska Wikipedian er með langhæsta
hlutfall notenda miða við íbúafjölda og sú íslenska er þarnæst í röðinni. Töluverður breytileiki
er í fjölda greina á hvern notanda á meðal landanna, allt frá 0,70 greinum á hvern notanda á
færeysku Wikipediu upp í 1,85 á þeirri sænsku.
Marktæk sterk fylgni er á milli fjölda greina á Wikipediu og fjölda greina á hvern notanda
(Pearson‘s fylgnistuðull, R = 0,919, ft. = 4, P <0,01). Danska Wikipedian er með lægsta hlutfall
greinafjölda á hvern íbúa en sú færeyska með hæsta hlutfallið, þar á eftir kemur sú íslenska.
Danska Wikipedian er sömuleiðis með lægsta hlutfall virkra notenda miðað við íbúafjölda.
Hátt hlutfall notenda færeysku og íslensku Wikipediu eru vélmenni eða möppudýr.

7.1. Umfjöllun
Einstakar umfjallanir í víðlesnum íslenskum fjölmiðlum í gegnum árin gefa til kynna að
íslenska Wikipedia njóti nokkurra vinsælda. Inga Rún Sigurðardóttir (2007) fjallaði um
íslensku Wikipediu í tilefni af því að sex milljónir greina voru komnar á ensku Wikipediu. Um
svipað leyti skrifaði Salvar Þór Sigurðarson (2007) stutta frétt í Fréttablaðið um íslensku
Wikipediu þar sem hent var gaman að henni. Vilhelm Gunnarsson (2011) fjallaði um íslensku
Wikipediu í tilefni af 10 ára afmæli hennar og tók viðtöl við þrjá Íslendinga sem höfðu komið
að vinnu við hana. Eins og fram hefur komið er höfundur virkur þátttakandi í íslenska
Wikipedia-samfélaginu og af tilefni þess að 30.000 greinar voru komnar fram á íslensku
Wikipediunni sendi höfundur fréttatilkynningar á helstu fjölmiðla landsins. Í kjölfarið var
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skrifuð frétt á Mbl.is (Mbl.is, 2010) og einnig mætti höfundur í viðtal í Síðdegisútvarpi Rásar
2.
Í lokaritgerð Stefaníu Ólafar Hafsteinsdóttur um upplýsingalæsi framhaldsskólanema (2009)
kom fram að þeir nemendur sem hún ræddi við notuðu Wikipediu við heimildarleit. Í
rannsókn Erlendar Más Antonssonar kom fram að nemendur í grunnámi við Háskóla Íslands
nefndu Wikipediu reglulega og notuðu hana mikið. Einnig kom fram að nemendurnir nota
Wikipediu sem nokkurs konar „bakgrunnsefni“ (Erlendur Már Antonsson, 2011, bls. 84). Í
lokaritgerð Önnu Maríu Sverrisdóttur um heimildaleitir háskólanema við Háskóla Íslands kom
fram að Wikipedia væri einnig vinsæl af flestum viðmælendum til þess að afla
grunnupplýsinga um tiltekið efni, svo sem hugtök, nöfn, höfunda og heimildir (Anna María
Sverrisdóttir, 2011, bls. 51). Það skal þó tekið fram að í ofangreindum ritgerðum er ekki átt
við Wikipediu á neinu sérstöku tungumáli og því líklega í mörgum tilvikum um ensku
Wikipediu að ræða. Eftir sem áður benda síðastnefndu þrjár rannsóknir til þess að Wikipedia
sé töluvert notuð af íslenskum framhaldsskólanemum. Leitarvélin Google, sem er
langvinsælust meðal leitarvéla getur numið það tungumál sem slegið er inn sem
leitarstrengur og birtir ofarlega niðurstöður frá Wikipediu, og eftir atvikum íslensku
Wikipediu.33

7.2. Þróun
Takmarkaðar skjalfestar heimildir eru um íslensku Wikipediu. Ekki er til grein á íslensku
Wikipediu um hana sjálfa eins og tíðkast á öðrum Wikipedium. Sumar síður veita þó innsýn í
þróun íslensku Wikipediu. Í fréttatilkynningu dagsettri 20. september 2004 sem samin var í
tilefni þess að samanlagður greinafjöldi allra Wikipedia taldi yfir milljón greina sagði:
Á íslenska hluta Wikipedia, sem byrjað var að skrifa 23. desember 2003 eru nú um
34.978 [síðan sækir uppfærða tölu í gagnagrunninn] greinar um fjölmörg efni og fer
hratt fjölgandi. Sumar þeirra t.d. Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands eru ein besta heimild
sem fæst um umfjöllunarefni sitt. Þrátt fyrir að höfundar íslensku Wikipedia hafi verið
fáir hingað til, eru þeir stórhuga, enda hefur verkefni á borð við þetta gríðarlega
möguleika í jafn netvæddu samfélagi og Ísland er. Íslenska útgáfan er nú með
næsthæsta hlutfall notenda miðað við fjölda mælenda tungumáls (á eftir naruan með
7000 mælendur). Að sjálfsögðu eru nýir höfundar einnig boðnir innilega velkomnir. Með
Wikipedia hafa Íslendingar verðmætt tækifæri til þess að skapa sjálfir víðtæka
alfræðiorðabók á eigin tungu, mikilvægi þessa fyrir tungumálið og þjóðarsálina verður
seint ofmetið (Wikipedia, íslenska, 2006).
33

Lewandowski og Spree (2011) hafa reynt að svara þeirri spurningu hvort að efnisleg gæði greina réttlæti það
hversu ofarlega í leitarniðurstöðum Google tenglar á Wikipediu-greinar birtast.
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Í fréttatilkynningunni kemur fram röng stofndagsetning á íslensku Wikipediu.
Fréttatilkynninguna samdi Svavar Lúthersson sem titlaði sig „samskiptafulltrúa íslensku
Wikipediu“ og í henni kemur fram trú á áreiðanleika Wikipediu og mikill metnaður í garð
hennar. Það sem kemst næst skjalfestri sögu íslensku Wikipediu er annáll Merkisáfanga, en
þar hafa verið settar inn dagbókarfærslur við ákveðin tímamót. Ekki ætti að koma á óvart að
oft á tíðum er skrifað í léttum stíl. Sem dæmi má taka færslu um sameiningu stjórnanda- og
möppudýrsstaðanna (sjá nánar kafla 7.4.4.3):
11.08.2007: Möppudýrið og stjórnandinn sameinast í eina stöðu með því að allir
stjórnendur eru gerðir að möppudýrum. Allsherjar ringulreið ríkir! (Wikipedia, íslenska,
2012l)

Þessar tilvitnanir eru til marks um ósamhæfða og á vissan hátt óreiðukennda framþróun
íslensku Wikipediu, sem er í samræmi við opið vinnuferli frjáls hugbúnaðar.

7.3. Forsíðan
Wikimedia samtökin nota lénið Wikipedia.org en þær 282 mismunandi tungumálaútgáfur
sem eru til, eru gerðar aðgengilegar sem undirlén sem samsvara gróflega ISO-639-1
tungumálakóðastaðlinum (ISO, 2002). Þannig er forsíðu íslensku Wikipediu að finna á
slóðinni:
http://is.wikipedia.org

Mynd 3. sýnir forsíðu íslensku Wikipediu þann 13. september 2012. Framsetning efnis á
forsíðu hverrar Wikipediu er breytileg að vissu marki en sömu aðalatriðin koma fram hjá
öllum.34 Á haus síðunnar er lesandinn boðinn velkominn með textanum: „Velkomin á
Wikipediu - Hér geta allir lagt sitt af mörkum til þess að byggja upp ítarlegt alfræðirit á
íslensku.“ Tvær slár eru á öllum Wiki-síðum; hliðarsláin til vinstri og toppsláin.
Á vinstri slánni er stuttur tenglalisti aðalvalmöguleika: Forsíðan, Úrvalsefni (sem vísar í gátt
um úrvalsgreinar og gæðagreinar), flokkasíðan Efnisflokkar, handahófsvalin grein og Hjálp.
Undir Verkefnið er hægt að skoða kerfissíðurnar með nýlegum breytingum og nýlegum
greinum, skoða Samfélagsgáttina eða Pottinn og þá býðst fólki að styrkja Wikimediasamtökin með fjárframlögum. Undir Verkfæri eru ýmsar kerfissíður og tenglar í varanlegar

34

Eitt af markmiðum sem sett hafa verið af tilefni af 10 ára afmæli íslensku Wikipediu þann 5. desember 2013
er að endurhanna útlit forsíðunnar (Wikipedia, íslenska, 2013).
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Mynd 3.

Forsíða íslensku Wikipediu 13. september 2012.
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slóðir, þ.e. þá útgáfu síðunnar sem verið er að skoða á þeim tíma. Þar fyrir neðan eru tenglar
í forsíður Wikipedia á öðrum tungumálum.
Á haus íslensku forsíðunnar eru ennfremur tenglar í gáttir sem hafa það hlutverk kynna
tiltekin viðfangsefni á almennan hátt fyrir lesandanum. Gáttir hafa verið tiltölulega óvirkar á
íslensku Wikipediu. Í hausnum eru einnig tenglar á greinilegum stað í Gæðagreinar,
Úrvalsgreinar, Samvinnu mánaðarins og Pottinn. Þar fyrir neðan eru tenglar ætlaðir
byrjendum í „Kynningu fyrir byrjendur – Handbók – Hjálpina – Ættleiðing og Samfélagsgátt“.
Þessar síðastnefndu síður tilheyra annað hvort Wikipedia eða Hjálpar nafnarýmunum.
Á áberandi stað fyrir miðju er stuttur úrdráttur úr Grein mánaðarins ásamt mynd. Sú grein er
jafnan valin úr hópi gæðagreina eða úrvalsgreina. Til hægri er dálkur sem inniheldur stuttan
sögulegan annál með atburðum aftur í aldir og breytist hann í takt við hverja nýja
dagsetningu. Fyrir neðan grein mánaðarins er Mynd dagsins. Hún er fengin úr Commonsverkefni Wikimedia og hefur einhver notandi oftast tekið það að sér að þýða myndatexta við
hverja mynd í byrjun eða rétt fyrir byrjun hvers mánaðar. Við hliðina á Mynd dagsins er Vissir
þú ...-dálkurinn þar sem stuttir samhengislausir textabútar með einföldum staðreyndum sem
teknar eru úr nýlegum greinum. Jafnan er þá tengt í greinina sem textabúturinn er tekinn úr,
orðrétt eða lítillega umorðað. Neðar er dálkur sem hefur að geyma Efnisyfirlit sem tengir í
flokkakerfið og þar fyrir neðan eru tengingar í systurverkefni Wikipediu á vegum Wikimediasamtakanna. Allra neðst er tengt í Wikipediur á öðrum tungumálum, flokkað eftir stærð.

7.4. Nafnarými
Nafnarými eru efnislegar grunneiningar Wiki-kerfisins. Tafla 3 sýnir nafnarými íslensku
Wikipediunnar í þremur dálkum. Samsetning Wikipedia eftir nafnarýmum sýnir uppbyggingu
þeirra.
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Tafla 3. Nafnarými MediaWiki-vefhugbúnaðarins. Fyrsti dálkurinn inniheldur kóða nafnarýmisins fyrir
MediaWiki-vefhugbúnaðinn, annar dálkurinn inniheldur heiti nafnarýmisins og þriðji dálkurinn inniheldur stutta
skýringu á hlutverki nafnarýmisins.
Kóði Nafnarými

Hlutverk

0 [Aðalnafnarými] Almennar greinar
1 Spjall

Spjallgreinar tengdar almennum greinum

2 Notandi

Notandagreinar

3 Notandaspjall

Spjallgreinar tengdar notandagreinum

4 Wikipedia

Upplýsingasíður um verkefnið

5 Wikipediaspjall

Spjallgreinar tengdar upplýsingasíðum

6 Mynd

Mynd sem hlaðið hefur verið inn á íslensku Wikipediu

7 Myndaspjall

Spjallgrein tengd mynd

8 Melding

Efni tengt MediaWiki-hugbúnaðinum, s.s. CSS-stílar o.fl.

9 Meldingarspjall

Spjall tengt meldingu

10 Snið

Staðlað snið til birtingar efnis í mörgum nafnrýmum

11 Sniðaspjall

Spjall tengt sniði

12 Hjálp

Hjálpargrein með upplýsingum

13 Hjálparspjall

Spjall fyrir hjálparsíðu

14 Flokkur

Flokkagrein, hluti af stigveldi

15 Flokkaspjall

Spjall tengt flokki

100 Gátt

Gáttargrein

101 Gáttaspjall

Spjall tengt gátt

-1 Kerfissíða

Upplýsingar teknar beint úr MediaWiki-hugbúnaðinum

-2 Miðill

Tengir beint í tiltekna skrá (t.d. mynd)

Stöðluðu nafnarýmin eru 18 talsins (kóðuð -2-15) en hægt er að bæta við sérhönnuðum
nafnarýmum og í tilviki íslensku Wikipediunnar eru það nafnarýmin 100 og 101 fyrir Gáttir.
Ekki er hægt að breyta innihaldi Kerfissíðu eða Miðli, en virkni þeirra er að birta upplýsingar
beint úr kerfinu.
7.4.1. Breytingar
Notendaviðmót MediaWiki er einfalt og miðast við að sem flestir geti tileinkað sér það. Hægt
er að skipta á milli þess að skoða hverja síðu, spjallsíðu hennar og breyta henni eða
breytingaskrá síðunnar með því að smella á viðeigandi flipa ofarlega á síðunni.
Hægt er að forskoða áhrif breytinga og bera saman breytingarnar á milli fyrri útgáfna áður en
breytingarnar eru vistaðar í gagnagrunninum. Fyrir kemur að fleiri en einn notandi eru að
vinna með sömu útgáfu af tiltekinni síðu. Ef einn notandinn vistar fyrst sína nýju útgáfu og
annar reynir að vista sínar breytingar á eftir þá nemur MediaWiki-hugbúnaðurinn misræmið
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og upp kemur svokallaður breytingarárekstur. Þá er notandinn beðinn um að endurskoða
breytingar sínar í ljósi hinnar nýju vistuðu útgáfu.
Hver breyting kemur fram á kerfissíðunni Nýlegar breytingar. Breytingin er tímastimpluð og
fram kemur, mælt í bætum, hversu miklum gögnum var bætt við eða fleygt, hvaða notandi
eða þá IP-tala gerði breytinguna. Þá geta fylgt frá notendanum breytingarágrip og valkvæð
skilaboð um breytinguna (sjá mynd 5).
Wilkinson og Huberman (2007) sýndu fram á að jákvæð fylgni var á ensku Wikipediu milli
fjölda breytinga á grein og gæða greina. Niðurstaðan grundvallaðist á því að gæða- og
úrvalsgreinar voru með fleiri breytingar að meðaltali en aðrar greinar. Þeir töldu að ákveðið
hlutfall greina væri sýnilegri og/eða vinsælli en aðrar greinar og af þeim sökum væri fjöldi
breytinga á grein meiri en ella. Með öðrum orðum eru þær greinar sem mikið eru lesnar
meira breytt. Ætla má að það sama eigi við um aðrar Wikipediur.
7.4.1.1.

Að taka til baka breytingar

Breytingar á síðum á Wiki-kerfum eru afturkræfar. Fullkomin rekjanleiki er á breytingum á
hverri síðu, sem þýðir að í gagnagrunninum vistast varanlegt afrit af hverri útgáfu sérhverrar
greinar. Með örfáum smellum með músarbendlinum er hægt að sjá og bera saman með
myndrænum hætti breytingar á milli útgáfa.
Það nefnist að rúlla aftur (roll back) breytingum þegar stjórnendur snúa við tveimur eða fleiri
breytingum á einu bretti. Á ensku Wikipediu er mælst til þess að endurteknum breytingum
tiltekins notanda sé í mesta lagi snúið aftur þrisvar sinnum (3-revert-rule) á einum sólarhring
til þess að fyrirbyggja breytingadeilur. 35
7.4.1.2.

Minniháttar breytingar

Áður en breyting er vistuð er hægt að haka við „Þetta er minniháttar breyting“ sem gefur til
kynna, skv. handbók Mediawiki, að framkvæmd hafi verið lítils háttar breyting á borð við
leiðréttingu stafsetningarvillu, einfalda staðreyndavillu, umbrots- eða útlitsbreytingu, eða
skemmdarverk löguð eða þeim eytt, eða tenglar lagfærðir (Wikipedia, íslenska, 2012c;
Wikimedia Meta, 2012a).
35

Breytingadeilur eða breytingastríð (edit war) eru deilur á milli tveggja eða fleiri notenda sem eru ósammála
um efni síðu og skiptast á að breyta henni eftir sínu höfði. Ekki hefur borið mikið á slíku á íslensku Wikipediu og
því verður ekki sérstaklega fjallað um þær (Wikipedia, enska, 2013).
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7.4.1.3.

Breytingarágrip

Einnig er hægt að bæta breytingarágripi, stuttri athugasemd (innan við 255 tákn), við
breytingar til skýringar á því hverju var breytt. Í rannsókn Viégas o.fl. (2004, bls. 579-580)
kom í ljós að í sumum tilvikum, sérstaklega í breytingadeilum, nota notendur
breytingarágripið sem skilaboðaskjóðu sín á milli og tala beint sín á milli. Viégas og félagar
telja að líta megi á spjallsíður sem framlengingu á breytingarágripinu og telur höfundur
þessarar ritgerðar að nokkuð sé til í því.
7.4.2. Greinar
Aðalnafnarýmið eru greinar. Hver grein samanstendur af texta, allt frá einni setningu í
margar kaflaskiptar málsgreinar. Hverjum greinarkafla má svo aftur skipta í undirkafla. Með
Wiki-umvafsmálinu má laga til og breyta útliti síðunnar, bæta við myndum, o.fl. (sjá nánar
kafla 7.5 Wiki-umvafsmálið). Ortega skipti greinum í tvo hópa eftir stærð (2009, bls. 30-31)36:


Örsmáar greinar; innan við 200 bæti, svonefndir stubbar,



Venjulegar greinar; meira en 200 bæti, nægilega stórar til þess að aðgreina frá
örsmáum greinum.

Hver grein hefur sérstaka vefslóð. Þannig er hægt að finna greinina um Alþingi á slóðinni:
http://is.wikipedia.org/wiki/Al%C3%BEingi37

Ortega hefur sýnt fram á jákvæða fylgni á milli stærðar greinar í bætum talið og fjölda
höfunda að efni hennar (2009, bls. 156). Meðallengd greina á íslensku Wikipediu reynist vera
2,02 kb, dönsku lítillega lengri eða 2,04 kb og færeysku enn lengri eða 2,09 kb. Þetta eru
töluvert hærri tölur en á 10 stærstu Wikipediunum, en Ortega reiknaði að meðallengd greina
þar væri 1,5kb (2009, bls. 80). Athuga verður að í þessum tölum er Wiki-umvafsmálið talið
með, þ.m.t. ytri tenglar. Hér eru tilvísanir ekki taldar með.
7.4.2.1.

Tilvísanir

Tilvísanir eru sérstök tegund greina sem búnar eru til þar sem fleira en eitt heiti geta átt við
sama viðfangsefnið. Þá er eitt heiti valið sem hin vísa í, oftast það sem talið er algengast í

36

Athugið að hér eru tilvísanir ekki teknar með.
Í þessu dæmi er séríslenski stafurinn Þ kóðaður sem %C3%B til þess að uppfylla tæknilega staðla. Það sama
gildir um aðra séríslenska stafi.
37
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notkun, og hin heitin vísa sjálfkrafa á þá grein. Stundum er skorið úr þessu með einföldum
samanburði á fjölda niðurstaðna í leitum á Google.
Skammstafanir eru látnar vísa á fullt heiti, t.d. er greinin ESB tilvísun sem vísar á
Evrópusambandið. Tilvísanir samanstanda af myllutákninu # og orðinu tilvísun ásamt þeirri
grein innan tveggja hornklofa sem á að vísa til, eins og greinin ESB (Wikipedia, íslenska,
2012a):
#tilvísun [[Evrópusambandið]]

Misjafnt er hvað tíðkast að nota sem tilvísanir. Sem dæmi má taka greinina Jólaskipið á
færeysku Wikipediu sem fjallar um breska gufuskipið SS Sauternes sem sökk í aftakaveðri í
Fugleyjarfirði 7. desember 1941 og 25 skipverjar fórust (Wikipedia, færeyska, 2011). Á
færeysku Wikipediu eru alls 23 tilvísunarsíður sem vísa á greinina Jólaskipið, en af þessum 23
tilvísunarsíðum eru 22 nöfn skipverjanna sem talin eru upp í greininni. Það má hæglega deila
um nauðsyn þessara nafna sem vísa á greinina um Jólaskipið og væru sumir notendur
vafalítið þeirrar skoðunar að þeim bæri að eyða með vísun til markverðugleika (sjá kafla
7.6.1. Wikipedia er alfræðiorðabók). Þá er athyglisvert að Sauternes er vísun á Jólaskipið en
SS Sauternes er ekki til sem tilvísun.
Í þessu dæmi um tilvísanir á Jólaskipið má einnig finna vitlausa tilvísun, en það er tilvísun í
James Wilson sem fórst í skipsskaðanum við Færeyjar. Til er einn tengill í James Wilson í
grein um Bandarísku byltinguna (American Revolution), en það vill svo til að sá James Wilson
var uppi tæpum tveimur öldum fyrir skipsskaðann í Færeyjum og er hann talinn til
Landsfeðra Bandaríkjanna (founding fathers). Sá sem ætlar sér því að fræðast um James
Wilson (1742–1798), einn af bandarísku landsfeðrunum, á færeysku Wikipediu lendir því,
nánast með óskiljanlegum hætti, á umfjöllun um gufuskipið SS Sauternes.
7.4.2.2.

Aðgreiningar

Í þeim tilvikum þar sem fleiri en eitt viðfangsefni bera sömu nöfnin og ekki liggur fyrir
afgerandi sátt um hvaða viðfangsefni nýtur mestrar vinsældar er stundum búin til svokölluð
aðgreiningarsíða. Á þeim er útskýrt að leitarorðin geti átt við fleira en eitt viðfang og þau
síðan talin upp. Á aðgreiningarsíðunni „Jón Sigurðsson“ (Wikipedia, íslenska, 2011) koma
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fram 11 mismunandi einstaklingar, auk togarans Jóns forseta. Á meðal þeirra sem koma fram
á þessari aðgreiningarsíðu eru eftirtaldir:
„Jón Sigurðsson frá Kaldaðarnesi (1886-1957), skrifstofustjóri Alþingis og þýðandi“ á slóðinni:
http://is.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3n_Sigur%C3%B0sson_fr%C3%A1_Kalda%C3%B0arnesi

„Jón Sigurðsson (f. 1946), fyrrverandi iðnaðar- og viðskiptaráðherra Framsóknarflokks“ á
slóðinni:
http://is.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3n_Sigur%C3%B0sson_(f._1946)

og „Jón Sigurðsson (1811-1879), ritstjóri og þingmaður, sjálfstæðishetja“ á slóðinni:
http://is.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3n_Sigur%C3%B0sson_(forseti)

7.4.2.3.

Gæðagreinar

Allir notendur geta tilnefnt grein sem gæðagrein (good article). Markmiðið með
gæðagreinum er að halda utan um þær greinar sem þykja vandaðar og úr þeim eru gjarnan
valin grein til birtingar á forsíðunni sem grein mánaðarins.38
Skilyrðin sem notuð eru til viðmiðunar fyrir gæðagreinar eru í fimm tölusettum liðum og
undir tveimur þeirra eru sex undirliðir. Á meðal þess sem þar er talið upp er að greinin verði
að vera laus við allar villur, að hún sé skrifuð út frá hlutlausu sjónarmiði, að hún sé stöðug
(þ.e. að efni hennar taki ekki miklum breytingum) og að henni sé skipt í viðeigandi kafla.
Segja má að kröfunar séu því talsvert ítarlegar. Fjöldi gæðagreina í nóvember 2012 var 85
talsins, en til viðbótar eru fjórir gæðalistar39 (Wikipedia, íslenska, 2012t). Það á við um
gæðagreinar sem og úrvalsgreinar að hægt er að svipta þær nafnbótinni.
Kosið er um tilnefningar. Til þess að vera samþykkt þurfa minnst þrír að greiða atkvæði með
tillögu um gæðagrein og mega andmæli ekki vega meira en 25% allra greiddra atkvæða
(Wikipedia, íslenska, 2012r). Hver tillaga á að vera til umfjöllunar í þrjá daga að lágmarki, en
ekkert hámark er tilgreint. Kosningarétt hafa skráðir notendur sem hafa að baki 100 eða fleiri
breytingar í aðalnafnarými og hafa verið skráðir í að minnsta kosti einn mánuð þegar
kosningin fer fram (sjá nánar kafla 7.4.4. Notendur). Notendur með kosningarétt geta valið á
38
39

Á dönsku Wikipediu er grein vikunnar og á þeirri færeysku er mánaðarleg grein.
Gæðalistar eru listar sem taldir eru bera af, eðli málsins samkvæmt er lítil efnisleg umfjöllun á listum.
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milli þess að samþykkja, vera á móti eða vera hlutlausir. Það tíðkast að með atkvæði fylgi
rökstuðningur eða athugasemd.
7.4.2.4.

Úrvalsgreinar

Enn meiri kröfur um gæði eru gerðar til úrvalsgreina (featured article) sem taldar eru bera af.
Á ensku Wikipediu koma úrvalsgreinar til álita sem greinar á forsíðu.
Skilyrðin sem notuð eru til viðmiðunar fyrir úrvalsgreinar eru í fimm tölusettum liðum eins og
við á um gæðagreinar, en undir tveimur þeirra eru níu undirliðir. Í fyrsta lið segir að
úrvalsgreinar séu „dæmi um allra bestu greinar Wikipediu“ og í undirlið annars liðar er því
bætt við „að greinin [eigi að fjalla] um allar hliðar viðfangsefnisins og [undanskilja] ekki
mikilvægar staðreyndir eða jafnvel smáatriði“. Þá er meira lagt uppúr kaflaskiptingu og sett
fram lauslegt viðmið um stærð úrvalsgreina talið í kílóbætum og miðað er við að þær séu á
bilinu 15 til 65 kb.
Í nóvember 2012 voru níu úrvalsgreinar á íslensku Wikipediu. Athyglisvert er að á fyrri hluta
árs 2007 var 17 úrvalsgreinum breytt í gæðagreinar vegna umræðna um auknar kröfur um
vísanir í heimildir í úrvalsgreinum (Wikipedia, íslenska, 2008b).
Líkt og gildir um gæðagreinar getur hver sem lagt fram tillögu um tilnefningu til
úrvalsgreinar. Til þess að vera samþykkt þurfa minnst sex að greiða atkvæði með, eða tvöfalt
fleiri en fyrir gæðagreinar. Andmæli mega ekki vera fleiri en sem nemur 25% allra greiddra
atkvæða (Wikipedia, íslenska, 2012s). Hver tillaga á að vera til umfjöllunar í viku að lágmarki
og ekkert hámark er tilgreint. Sömu skilyrði fyrir kosningarétti um úrvalsgreinar eru og fyrir
kosningarétti um gæðagreinar.
7.4.3. Spjall
Spjallsíður hafa það hlutverk að vera óformlegur vettvangur til þess að ræða álitamál, leysa
úr ágreiningi eða skýra atriði sem eru óljós (Viégas, Wattenberg, Kriss og van Ham, 2007).
Spjallsíðuna fyrir greinina um Alþingi er að finna á slóðinni:
http://is.wikipedia.org/wiki/Spjall:Al%C3%BEingi

Nokkur munur er á virkni á spjallsíðum milli Wikipedia. Í rannsókn Ortega (2009) kom fram
að miðað við hverja almenna grein var virknin lagmest á ensku og frönsku Wikipediu, eða

46

80,8% á þeirri ensku og 58,2% á þeirri frönsku. Fjöldi spjallsíðna á frönsku Wikipediu tók
stökk síðla árs 2006, einmitt um það leyti sem hún virtist ná mettun af almennum greinum
(Ortega, 2009, bls. 90-91). Svo virðist sem allt að því meðvituð ákvörðun um það að auka
fjölda spjallsíðna hafi verið tekin af notendum frönsku Wikipediu.
Japanska, hollenska og sænska Wikipedian voru allar með lágt hlutfall spjallsíðna miðað við
almennar greinar. Sú japanska var með 19,46%, sænska 15,22% og hollenska 11,84%. Þetta
bendir til þess að annað hvort sé lítill ágreiningur á milli notenda um efnislegt innihald
og/eða að í menningu þessara þjóða tíðkist síður að deila um efnisinnihald. Pólska
Wikipedian hefur algera sérstöðu hvað varðar hlutfall spjallsíðna á almennar greinar, eða
langt undir 1% (0,084%). Þetta hlutfall er margfalt lægra en næstlægsta hlutfallið sem er að
finna á hollensku Wikipediu. Ortega telur pólsku Wikipediu hafa sérstöðu hvað þróun varðar
því þar sé einnig mjög hátt virknihlutfall virkni vélmenna (2009, bls. 91).
7.4.4. Notendur
Hægt er að stofna notandanafn tiltölulega fyrirhafnarlítið, eina vottunin er til staðfestingar á
því að þar sé ekki forrit (vélmenni) á ferð. Notendur geta skráð sig inn eða breytt efni án
innskráningar. Sé efni er breytt nafnlaust kemur fram IP-tala þeirrar tölvu sem var notuð til
þess að breyta efninu í stað notandanafnsins.40
Hvort sem viðkomandi hefur gert breytingarnar sem innskráður notandi eða nafnlaust
gegnum IP-tölu, þá er hægt að skoða skrá yfir allar breytingar sem viðkomandi hefur gert.
Með þeim hætti er t.d. auðvelt að sannreyna hvort að skemmdarvargur hefur látið til sín taka
á fleiri en einum stað. Raunar komust Anthony, Smith og Williamson (2009) að þeirri
niðurstöðu að stök framlög nafnlausra notenda væru hvað áreiðanlegustu framlögin.
Skráðir notendur geta öðlast ákveðin réttindi eins og fram kemur á upplýsingasíðu um
kosningarétt notenda: „Kosningarétt hafa þeir notendur sem hafa að baki 100 eða fleiri
breytingar í aðalnafnarými og hafa verið skráðir í að minnsta kosti einn mánuð þegar
kosningin fer fram“ (Wikipedia, íslenska, 2008a). Kosningaréttur veitir notanda rétt til þess

40

Þar sem fleiri en ein nettengd tölva geta tengst í gegnum vefsel (proxy) þýðir það að ef IP-talan er bönnuð
vegna skemmdarverka, þá getur það orðið til þess að lokað er á aðgang allra þeirra sem notast við IP-töluna, líkt
og gerðist 2007 þar sem stór hópur vefnotenda í Katar fóru í gegnum sama vefselið (Wikinews, 2007).
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að samþykkja eða fella tillögu um gæðagrein eða úrvalsgrein, eða að samþykkja eða fella
tilnefningu notanda um að gerast möppudýr.
7.4.4.1.

Notendasíður

Notendur fá sína eigin notendasíðu og hafa þar nokkuð frjálsar hendur. Sem dæmi um
notandasíðu má benda á eftirfarandi slóð:
http://is.wikipedia.org/wiki/Notandi:Notandanafn

Sami einstaklingurinn gæti notað fleiri en eitt notandanafn. Það er mikilvægt að gera sér
grein fyrir því og túlka niðurstöður rannsókna um Wikipediu með það á bak við eyrað.
Notendasvæðunum fylgir spjallsvæði sem tilheyrir notandanum:
http://is.wikipedia.org/wiki/Notandaspjall:Notandanafn

Tekið er á móti nýjum notendum með persónulegum skilaboðum á notendaspjallsíðu þegar
nýir notendareikningar eru stofnaðir.
7.4.4.2.

Virkni

Algengt er að notendum sé skipt í hópa eftir virkni þeirra (Ortega, 2012, bls. 40). Notendur
sem hafa framkvæmt fimm eða fleiri breytingar á síðastliðna heila mánuðinum eru nefndir
virkir notendur. Notendur sem hafa framkvæmt fleiri en 25 breytingar á síðastliðna
mánuðinum eru mjög virkir. Mælikvarðinn á þá notendur sem fá að taka þátt í ýmis konar
kosningum er að hafa framkvæmt a.m.k. 100 breytingar.
Meðal niðurstaðna rannsóknar Ortega um 10 stærstu Wikipediurnar var að vöxtur á fjölda
virkra notenda hefði náð jafnvægi á árunum 2006 til 2007 (Ortega, 2009, bls. 155). Dreifing
notenda eftir virkni þeirra fylgir veldisfalli, sem einnig er nefnt lögmál Lotka.41
Ortega (2009, bls. 156) komst að því að 10 stærstu Wikipediurnar ættu það allar
sameiginlegt að mjög hátt hlutfall nýrra notenda hætti fljótlega afskiptum á Wikipediasíðunum. Meira en helmingur allra notenda hætti afskiptum á öllum tungumálum innan 200
daga frá því að þeir nýskráðu sig. Jafnvel þótt notandi komist í hóp mjög virkra notenda eru
engu að síður meiri en helmings líkur á því að hann dragist úr þeim hópi innan 100 daga
41

Nicholls (1989) og Huber (2002) hafa skrifað áhugaverðar greinar um almennt gildi lögmáls Lotka fyrir
bókfræði. Newby, Greenberg og Jones (2003) hafa einmitt beitt lögmáli Lotka til þess að greina mismunandi
virkni forritara sem tóku þátt í þróun á frjálsum hugbúnaði á borð við Linux.
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(innan 30 daga á ensku og portúgölsku Wikipediunum). Flestir notendur brenna því fljótt út.
Á hinn bóginn benda niðurstöður rannsóknar Ortega til kynna að nýir notendur sem bætast í
hóp mjög virkra notenda séu afkastameiri en þeir voru áður.
7.4.4.3.

Aðgangsstýring

Ekki eru allir notendur jafnir á Wikipediu. Á ensku Wikipediu er greint á milli þriggja tegunda
notenda með sérstök réttindi; stjórnanda (administrator), möppudýra (bureaucrat) og
ráðsmanna (steward) (Wikipedia, enska, 2012l). Stjórnendur geta læst síðum fyrir
breytingum og bannað notendur þannig að þeir geti ekki breytt síðum. Stjórnendur geta eytt
síðum með færri en 5000 breytingum og fært þær, skoðað og endurvakið síður sem hefur
verið eytt, falið og eytt breytingum á síðum og rúllað aftur tveimur eða fleiri samfelldum
breytingum (Wikipedia, enska, 2012d).
Möppudýr eru sett skör hærri en stjórnendur og geta að auki veitt almennum notendum
stöðu stjórnanda eða möppudýrs og breytt notendanöfnum (Wikipedia, enska, 2012f).
Ráðsmenn tilheyra sérstökum hópi notenda sem eru kosnir af notendum einu sinni eða
tvisvar á ári og hafa réttindi á öllum verkefnum Wikimedia. Ráðsmenn eru því í ákveðnum
skilningi hnattræn möppudýr og er markmiðið með þeim að þeir geti gripið inní hvar sem er í
neyðartilvikum eða á smáum verkefnum þar sem enn ekki hafa verið samþykktar tilnefningar
til möppudýrs (Wikimedia meta, 2012c).
Aðgangsstýringu á íslensku Wikipediu er öðruvísi háttað. Í dag eru þar aðeins möppudýr eftir
að hlutverkum stjórnanda og möppudýrs voru látin renna saman í eina stöðu möppudýrs, líkt
og gert hafði verið á spænsku Wikipediu (Wikipedia, íslenska, 2012n). Forsaga þessa
samruna er sú að 1. ágúst 2007 var lagt til að stjórnandinn Stalfur fengi möppudýrastöðu. Í
kjölfarið fór fram umræða um þörfina á möppudýrum og var m.a. rætt um samfélagslega
þýðingu þess að hafa stjórnanda eða möppudýraréttindi sem ákveðið stöðutákn eða
virðingarvott (Wikipedia, íslenska, 2012n). Þar kom fram af hálfu Ævars Arnfjarðar
Bjarmasonar:
Ég var fyrsta möppudýrið hérna og eina ástæðan fyrir því að ég var gerður af einu slíku
var að það þurfti einhvern til að ýta á „Gera að stjórnanda“ takkann öðru hverju. Ég
vandaði mig meira að segja sérstaklega á sínum tíma við að gefa þessu kjánalegt nafn
og skemmtilega kjánalegt leðurblökumerki svo þeir sem þekktu ekki til myndu ekki
halda að þetta væri einhvers konar „heiðursstjórnendastaða“.
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Meðal tillagna sem komu fram að nýju heiti á stöðunni var „ritvörður“, samsett úr orðunum
alfræðirit og bókavörður og alfræðirit. Að kosningunni lokinni var lögð fram tillaga, sem
samþykkt var mótatkvæðalaust með 14 atkvæðum, um að:
1.

Allir núverandi stjórnendur fái möppudýrsréttindi.

2.

Orðið möppudýr verði framvegis notað fyrir hina sameinuðu stöðu stjórnanda og
möppudýrs.

3.

Þær síður í Wikipedia nafnarýminu sem um þetta fjalla verði sameinaðar.

Möppudýraréttindi eru veitt þeim sem hafa verið virkir notendur í ákveðinn tíma og sýnt
samkvæmni og dugnað í breytingum. Reynt er að veita þeim notendum möppudýrastöðu
sem uppfylla þar að lútandi skilyrði og hvatt er til þess að ný möppudýr bætist við. Eitthvað
er um það að greinar séu verndaðar á íslensku Wikipediu, t.a.m. er forsíðan ávallt vernduð.
7.4.4.4.

Vaktlisti

Vaktlistinn gerir notendum kleift að fylgjast sérstaklega með þeim greinum sem þeir hafa
áhuga á og þannig er stuðlað að sérhæfðri verkaskiptingu á meðal þeirra. Þannig síast burt
breytingar sem viðkomandi hefur síður áhuga á.
7.4.4.5.

Vélmenni/bottar

Vélmenni eða bottar (enskt tökuorð) eru sjálfvirk forrit sem framkvæma einhæfar
leiðréttingar eins og að laga algengar stafsetningarvillur eða uppfæra tengla á milli greina á
mismunandi tungumálum. Stjórnendur og möppudýr hafa leyfi til þess að skrá notanda sem
vélmenni í MediaWiki-kerfinu og eru breytingar vélmennisins þá duldar, eða koma ekki fram
í nýjustu breytingum.
Hálfsjálfvirk forrit eins og AutoWikiBrowser þátta texta sjálfvirkt en bíða staðfestingar á
breytingum frá notandanum. Í rannsókn Ortega kom fram að hlutfall breytinga skráðra
vélmenna af heildarfjölda breytinga hefði um tíma verið óvenjuhá á hollensku og
portúgölsku Wikipediunum sem staðfestir að talsverður breytileiki sé á milli Wikipedia á
virkni vélmenna (Ortega, 2009, bls. 156).
7.4.5. Wikipedia
Wikipedia-síður eru stoðsíður, til upplýsingar um skipulag og virkni Wikipediunnar. Ein
vinsælasta Wikipedia-síðan er Potturinn, sem er almennt spjallsvæði fyrir alla gesti, er
tilvísunin í heitan pott í almenningssundlaugum þar sem fólk situr og spjallar um daginn og
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veginn. Þangað eru settar allar umræður almenns eðlis, tilkynningar og ýmis konar
fyrirspurnir.42 Þessi vettvangur er óformlegur, eins og nafnið gefur til kynna. Potturinn er
einnig notaður af notendum Wikipediu á öðrum tungumálum til þess að koma með
tilkynningar sem tengjast starfi Wikimedia eða tæknilegar breytingar.
Fleiri dæmi um Wikipedia-síður má nefna. Vilji notandi hlaða inn skrá er það gert í gegnum
Wikipedia-síðu.43 Kynningin tilheyrir einnig Wikipedia-nafnarýminu.44 Sandkassinn er svæði
sem hefur verið hannað með það fyrir augum að nýir notendur geti óhræddir prófað sig
áfram í Wiki-umvafsmálinu.45
7.4.6. Mynd
Hægt er að hlaða inn skrám á íslensku Wikipediu og birta á síðum.46 Alls eru skráðar 3219
skrár samkvæmt tölfræðisíðu íslensku Wikipediu. Í viðmiðunum fyrir gæða- og úrvalsgreinar
er hvatt til þess að notaðar séu myndir „þar sem við á“. Vísað er í mynd með
Wikiumvafsskipuninni:
[[Mynd:skráarnafn.skrásnið]]

Þar sem skráarnafn er heiti skrárinnar og skráartegund er skrásnið (JPG, GIF, PNG, BMP, SVG,
o.fl.), þá er athugað hvort umrædd skrá finnist á vefþjóni is.wikipedia.org eða á miðlægum
og sameiginlegum gagnagrunni Wikimedia Commons. Þannig er myndin Umslag.eik.2-1.jpg,
sem er framhlið plötuumslagsins ,,Hríslan og straumurinn“ með hljómsveitinni Eik, að finna á
slóðinni:
http://is.wikipedia.org/wiki/Mynd:Umslag.eik.2-1.jpg

og tengd spjallsíða á slóðinni:
http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Myndaspjall:Umslag.eik.2-1.jpg

Á mynda-nafnarýminu er hægt að setja inn upplýsingar um myndina og lýsigögn, s.s. lýsingu
á efni hennar, nafn á höfundi, dagsetningu, uppruna, höfundarréttarstöðu og hvort aðrar
42

Sjá http://is.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Potturinn.
Sjá http://is.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hla%C3%B0a_inn_skr%C3%A1.
44
Sjá http://is.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kynning.
45
Sjá http://is.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sandkassinn.
46
Á ensku heitir nafnarýmið File, eða Skrá en á íslensku hefur verið notað Mynd, enda eru skrárnar í flestum
tilvikum myndir þótt einnig sé alltaf að verða meira um hljóðskrár.
43
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útgáfur séu til, jafnvel staðlaðar upplýsingar frá stafrænum myndavélum um staðsetningu,
tímasetningu, ljósop o.fl. (sjá einnig Miðil-nafnarýmið, kafla 7.4.13).
7.4.6.1.

Höfundarréttur mynda

Efni sem sett er inn á Wikimedia Commons er, sem fyrr segir, frjálst efni án takmarkandi
höfundarréttarákvæða. Þar sem Commons er miðlægur gagnagrunnur, þá er allt efni þar
aðgengilegt á öllum Wikipedium. Það sama gildir ekki um „staðbundna“ vistun á skrám.
Boðið er upp á þessa tvo aðgreindu kosti, að vista skrár annað hvort á Commons, miðlægum,
sameiginlegum gagnagrunni eða á „staðbundnum“ gagnagrunni, vegna mismunandi ákvæða
höfundarréttar á hverjum stað. Í bandarískum höfundarrétti er til hugtakið sanngjörn afnot
(fair use) sem leyfir endurbirtingu á höfundarréttarvörðu efni ef markmiðið með
endurbirtingunni er gagnrýni, athugasemdir, fréttaflutningur, kennsla eða rannsóknir. Af
þessari ástæðu hafa höfundarréttarvarin verk á borð við vörumerki verið sett inn beint á
ensku Wikipediu með vísan til sanngjarnra afnota. Það efni er ekki aðgengilegt á öðrum
Wikipedium.
Eins og Salvör Gissurardóttir hefur bent á (2009) þá má t.a.m. ekki vista myndir af
mannvirkjum á Íslandi á Commons vegna takmarkana í íslenskum höfundalögum.47
Ljósmyndir af íslenskum mannvirkjum og listaverkum má því vista á staðbundinni síðu
íslensku Wikipediu, með vísun til takmarkana á afnotarétti, samanber 16. gr. íslenskra
höfundalaga, en ekki vista þær á Commons (Wikipedia, íslenska, 2012d).
7.4.7. Melding
Meldingar eru skilaboð frá MediaWiki-hugbúnaðinum.48 Það má líta á meldingar sem snið
fyrir vefhugbúnaðinn. Meldingar skipta þúsundum og þarf að þýða af ensku á íslensku en
þær eru misalgengar. Sem dæmi um algenga meldingu má nefna Deletereason-dropdown
sem er listi yfir algengar ástæður fyrir því að síðu er eytt (Wikipedia, íslenska, 2009).
http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Melding:Deletereason-dropdown

47

16. gr. Heimilt er að taka og birta myndir af byggingum, svo og listaverkum, sem staðsett hafa verið varanlega
utanhúss á almannafæri. Nú er bygging, sem nýtur verndar eftir reglum um byggingarlist, eða slíkt listaverk,
sem áður greinir, aðalatriði myndar, sem hagnýtt er til markaðssölu, og á höfundur þá rétt til þóknunar, nema
um blaðamyndir eða sjónvarpsmyndir sé að ræða (Höfundalög nr. 73/1972).
48
Á ensku heitir þetta nafnarými MediaWiki en hefur verið þýtt sem melding.
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Aðeins möppudýr geta breytt efni á meldingum og er efni þeirra læst fyrir öðrum notendum.
Spjallsíðan tengd þeirri meldingu er á slóðinni:
http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Meldingarspjall:Deletereason-dropdow

7.4.8. Snið
Snið (template) eru notuð til þess að staðla framsetningu á upplýsingum. Ef birta þarf sömu
skilaboðin á mörgum síðum eða staðla framsetningu á tilteknum upplýsingum, þá henta snið
vel. Síður geta matað sniðið með breytum sem birtast með stöðluðum hætti og hægt er að
breyta framsetningunni með því að breyta sniðinu án þess að þurfa að breyta hverri síðu fyrir
sig.
Velkomin-sniðið er mikið notað. Það er sett efst á spjallsíðu nýs notanda. Sniðið birtir
upplýsingar til kynningar á íslensku Wikipediu ásamt kvittun notandans sem setti inn sniðið.
http://is.wikipedia.org/wiki/Sni%C3%B0:Velkomin

og samsvarandi slóð fyrir spjall sniðsins
http://is.wikipedia.org/wiki/Sni%C3%B0aspjall:Velkomin

Snið eru einnig notuð til þess að veita einhvers konar leiðsögn um tiltekið málasvið. Þannig
er á sniðinu Íslensk stjórnmál m.a. að finna tengla í Stjórnarskrá lýðveldisins, helstu opinberu
stofnanirnar, nýjustu kosningarnar, stjórnmálaflokka og yfirlitsgreinar (Wikipedia, íslenska,
2012e).
7.4.9. Hjálp
Hjálparsíður eru stoðsíður svipaðar Wikipedia-síðum og skarast Hjálp raunar við nafnarýmið
Wikipedia þannig að ekki er ljóst hvar mörkin liggja. Síðan Hjálp:Efnisyfirlit sýnir t.d. tengla
bæði á Wikipedia og Hjálpar-nafnarýmin. Hana má finna á slóðinni:
http://is.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A1lp:Efnisyfirlit

og spallsíðu tengda henni á:
http://is.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A1lparspjall:Efnisyfirlit
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Á Hjálp:Efnisyfirlit er tengt í Wikipedia:Kynning (Wikipedia, íslenska, 2012i) en þar fyrir neðan
er tengt í síðuna Hjálp:Að byrja nýja síðu sem veitir leiðbeiningar skref fyrir skref um þa
hvernig byrjendur geta búið til nýja síðu (Wikipedia, íslenska, 2012b).
7.4.10. Flokkar
Flokkunarkerfi Wikipedia er stigveldiskerfi. Flokkar hjálpa lesandanum að finna efni með því
að flokka saman sambærileg viðfangsefni. Líkt og gildir um greinar geta notendur búið til
nýja flokka og flokkað efni. Hver grein getur tilheyrt fleiri en einum flokki. Líta má á
flokkakerfið sem einhvers konar yfirbyggingu fyrir greinar. Engin takmörk eru fyrir því hversu
margar síður mega vera í hverjum flokki:
http://is.wikipedia.org/wiki/Flokkur:Efnisflokkar

Á mynd 4 er sýndur flokkurinn Efnisflokkar sem er efsta rótin í flokkunarkerfi íslensku
Wikipediu.49

Mynd 4.

Efnisflokkar íslensku Wikipediu 10. nóvember 2012. Sýnd eru fyrstu tvö stigin og

undirflokkar flokksins Grunnflokar.
49

Þessi mynd miðast við uppbyggingu flokkakerfisins 10. nóvember 2012 en frá þeim tíma hefur það verið
endurskipulagt að talsverðu leyti.
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Rótarflokkurinn Efnisflokkar hefur níu undirflokka (F) en ekki staka síðu (S). Líkt og gildir um
aðrar síður fylgir spjallsíða flokkasíðunni:
http://is.wikipedia.org/wiki/Flokkaspjall:Efnisflokkar

Flokkar geta verið mjög nytsamlegir þegar notandinn veit ekki nákvæmlega að hverju hann
er að leita. En til þess að vita af virkni flokkakerfisins þurfa lesendur að gefa sér einhvern
tíma til þess að kynna sér það með því að lesa hjálparefni eða fikta sig áfram.
7.4.11. Gátt
Gáttir eru sérhannaðar síður sem fyrst komu fram á pólsku og ensku Wikipediu (Wikipedia,
enska, 2012j). Hlutverk þeirra er að virka sem inngangssíður til kynningar á tilteknum
málefnum eða sviðum. Sem dæmi má nefna Stærðfræðigáttina á íslensku Wikipediu:
http://is.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1tt:St%C3%A6r%C3%B0fr%C3%A6%C3%B0i

Stærðfræðigáttin samanstendur af töflu með átta undirgreinum stærðfræðinnar og tenglum
í umfjallanir á viðfangsefnum undir hverju sviði. Spjallsíðan tengd viðkomandi gátt er á
slóðinni:
http://is.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1ttaspjall:St%C3%A6r%C3%B0fr%C3%A6%C3%B0i

Sem fyrr segir er tiltölulega lítil virkni á gáttum á íslensku Wikipediunni og því verður ekki
fjallað frekar um þær hér.
7.4.12. Kerfissíða
Kerfissíður innihalda, líkt og meldingar, upplýsingar sem koma beint frá MediaWikivefhugbúnaðinum. Það er því ekki hægt að breyta kerfissíðum og þær innihalda ekki Wikiumvafsmál. Kerfissíðan nýlegar breytingar sýnir í rauntíma allar breytingar sem gerðar eru á
síðum Wikipediunnar, að undanskildum þeim sem merkt vélmenni framkvæma.
http://is.wikipedia.org/wiki/Kerfiss%C3%AD%C3%B0a:N%C3%BDlegar_breytingar

Á mynd 5 er skjáskot úr vafra af síðunni Nýlegar breytingar tekið að kvöldi 7. desember 2012.
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Mynd 5.

Skjáskot af kerfissíðunni Nýlegar breytingar á íslensku Wikipediunni tekið kl 20:15

7. desember 2012.
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Á skjáskotinu sést að notandinn Cessator framkvæmdi nýjustu breytinguna á almennu
greininni Útgerð kl. 19:45 þegar hann bætti við 44 bætum án þess að láta breytingarágrip
fylgja með. Næsta breyting á undan var einnig framkvæmd af honum þegar hann eyddi
almennu greininni Þríveldabandalagið og gaf þá skýringu að greinin hefði ekki innihaldið
neinar upplýsingar. Nánar tiltekið virðist greinin aðeins hafa innihaldið setninguna „veit ekki
neit (svo)“ og flokkast því sem skemmdarverk.
Frekari upplýsingar má finna á kerfissíðum. Til dæmis má finna þar eftirsóttustu sniðin eftir
nafnarýmum, hvaða síður eru verndaðar, skrár yfir virka notendur og stærstu greinarnar.
7.4.13. Miðill
Miðilsnafnarýmið vísar beint í tiltekna skrá og fer framhjá lýsigögnum tengdum henni. Að slá
inn slóð með Miðill: vísar beint yfir á Mynd-nafnarýmið. Sjá t.d.:
http://is.wikipedia.org/wiki/Miðill:(o)edli_vhs.jpg

7.5. Wiki-umvafsmálið
Sérstakt umvafsmál (markup language) er notað til þess að tengja saman greinar með
tenglum sín á milli, feitletra, skáletra, búa til töflur og lista texta með punktum eða
tölustöfum (Wikipedia, enska, 2012b). Auðvelt er að læra umvafsmálið. Til dæmis er það
siður að hefja allar greinar á feitletruðum titli greinarinnar. 50 Til þess að feitletra stafi eða
tákn eru þrír háir punktar settir utan um þau, '''Feitletrun''' vistað myndi því birtast sem
Feitletrun.
Innri tenglar vísa á aðrar síður innan sömu Wikipediunnar og leyfa lesendum og notendum
að flakka fram og til baka á milli síðna. Þannig er Wikipedia í bókstaflegum skilningi
hugtakanet. Innri tenglar eru litaðir bláir ef búið er að búa til greinina, en rauðir ef hún er
ekki enn til. Ef smellt er á rauðan innri tengil opnast breytingarglugginn á viðkomandi síðu og
lesandanum boðið að búa til greinina. Spinellis og Louridas (2008) benda á það að þessi
litakóðun virki sem stöðugur hvati til þess að bæta við efni.

50

Sanger nefnir það í endurminningum sínum (2006, bls 321) um fyrstu ár Nupediu/Wikipediu að hann hafi
verið upphafsmaðurinn að þeim sið að hefja greinar á titlinum feitletruðum með fyrsta stafinn í heilli setningu
með hástaf en afganginn með lágstöfum eða eftir atvikum.
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Það er einnig algengt að neðst á greinum séu hafðir ytri tenglar sem vísa á aðrar síður á
veraldarvefnum. Þetta getur verið ákaflega mikilvægt þar sem Wikipedia er oft fyrsti
áningarstaður þess sem leitar að upplýsingum áður en haldið er áfram og leitað „áreiðanlegri
heimilda“ eins og Head og Eisenberg (2010) greina frá.
Innri Wiki-tenglar tengja á milli mismunandi tungumálaútgáfna á síðum. Slíkir tenglar eru
settir neðst í textanum og birtast neðarlega vinstra megin á skjámyndinni. Tungumálin eru
tilgreind eftir ISO-639-1 kóða viðkomandi lands og með tvípunkti og nafni greinarinnar. Svo
dæmi sé tekið, þá er innri Wiki-tengillinn yfir í dönsku síðunni um rjóma [[da:Fløde]], og þá
ítölsku [[it:Panna]]. Tenging greina á milli tungumála er að miklu leyti framkvæmd af
vélmennum.
Tenglar yfir í systurverkefni Wikipediu s.s. Wiktionary, Commons, Wikiquote, Wikibooks o.fl.
eru einnig innri Wiki-tenglar (Wikipedia, enska, 2012c).

7.6. Máttarstólparnir fimm
Grunnreglur allra Wikipedianna nefnast máttarstólparnir fimm (Wikipedia, enska, 2012h;
Wikipedia, íslenska, 2012k). Máttarstólparnir tengjast innbyrðis og eiga sér langa hefð í sögu
Wikipediu. Í þessum kafla verða íslensk sérafbrigði þeirra talin upp og útskýrð.
7.6.1. Wikipedia er alfræðiorðabók
Ein af fyrstu reglunum var reglan um það hvað Wikipedia er ekki (Wikipedia, íslenska,
2012u). Sanger taldi snemma þörf á slíkri reglu þar sem í ljós kom fljótlega eftir að enska
Wikipedia var stofnuð að það gætti nokkurs misskilnings á því hvaða efni ætti að setja inn. Á
skömmum tíma bættust fjölmargir hlutir við listann af því sem Wikipedia var og er ekki:


Prentað alfræðirit. Minni takmarkanir eru á lengd en ef um prentað verk væri að
ræða. Fólk var því almennt hvatt til þess að setja inn meira efni en minna.



Orðabók eða slangurorðabók. Wikipedia á ekki að innihalda þurrar
orðabókarskilgreiningar, heldur alfræði þar sem efnið er sett í samhengi (Sanger,
2006, bls. 320).



Vettvangur fyrir frumlegar pælingar (Wikipedia, íslenska, 2012g). Engar
frumrannsóknir eru leyfðar á Wikipediu. Það þýðir að forsenda þess að efni sé tækt á
Wikipediu er í raun ekki hvort það sé satt eða ekki, heldur hvort það sé
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sannreynanlegt með viðurkenndum heimildum. Í þessu felst einnig að Wikipedia er
ekki vettvangur fyrir persónuleg skoðanaskipti eða fréttaflutning.


Blogg, tengla- eða myndasafn, gagnagrunnur. Wikipedia hefur það að markmiði að
verða gild alfræðiorðabók. En alfræði þýðir ekki allar upplýsingar. Upplýsingar sem
settar eru inn þurfa að vera markverðugar (Wikipedia, íslenska, 2012j).

Fleiri atriði eru í máttarstólpunum um það hvað Wikipedia er ekki. Þessi neikvæða
skilgreining á því hvað Wikipedia er ekki, er nauðsynleg vegna þess hve mörg mismunandi
álitamál koma upp.
7.6.2. Wikipedia er skrifuð frá hlutlausu sjónarhorni
Hlutleysisreglan (neutral point of view, NPOV) er vafalítið ein helsta skýringin á velgengni
Wikipediu. Hlutleysisreglan á rætur sínar að rekja til vinnu Sanger við Nupediu, forvera
Wikipediu. Sanger ákvað í samráði við Jimmy Wales að umfjöllun um viðfangsefni í greinum
ætti að vera hlutlaus. Þetta var ekki sjálfgefin niðurstaða, því á tímabili kom til álita að skrifa
mismunandi útgáfur af greinum, sem hver ætti að vera lýsandi fyrir tiltekið sjónarmið
(Sanger, 2006, bls. 313, 320-1). Um uppruna stefnunnar hefur Sanger sagt:
Ég er frekar viss um að ein af fyrstu stefnunum sem ég og Jimmy vorum sammála um
var hlutleysisreglan. Ég veit að ég lagði mjög mikla áherslu á það frá upphafi, vegna þess
að hlutleysi hefur verið áhugamál mitt í langan tíma [...] Við vorum sammála um að
hlutleysi þýddi að greinar ættu ekki að vera hlutdrægar á neinn hátt í umfjöllun um
umdeild atriði heldur fjalla með sanngjörnum hætti um allar hliðar málsins (vitnað í
Reagle, 2010, bls. 57).

Markmiðið með hlutleysisreglunni er því ekki að setja fram umfjöllun út frá hlutlausu
sjónarmiði, því það felst í hugtakinu sjónarmið að það getur ekki verið hlutlaust. Þess í stað
er markmiðið að reyna að gera öllum mismunandi sjónarmiðum góð skil. Hlutleysisreglan
endurspeglar póstmódernískar efasemdir um sannleika og gerir margræðar túlkanir á honum
mögulegar (Koo, 2008). Án hlutleysisreglunnar er erfitt að ímynda sér að farsæl samvinna
gæti átt sér stað á Wikipediu. Þessi stefna, sem felst í því að taka tillit til sem flestra
sjónarmiða án þess að hampa neinu þeirra, virðist gera samvinnu um umdeild málefni
mögulega (Matei og Dobrescu, 2011).
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7.6.3. Wikipedia inniheldur frjálst efni
Eitt helsta einkenni frjáls hugbúnaðar er takmarkaður eignaréttur höfunda. Í júní 2010 voru
Wikimedia-samtökin með vefþjóna í Flórída í Bandaríkjunum og Amsterdam í Hollandi
(Wikimedia meta, 2012b). Þar sem þessar tvær þjóðir eru aðilar að Bernarsáttmálanum ætti
efni Wikipediu því að vera verndað af takmarkandi höfundarréttarákvæðum
Bernarsáttmálans, en vegna þess að efni Wikipedia er verndað af Creative Commons
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) höfundaleyfinu (Creative Commons, e.d.)
og/eða af GNU Free Documentation License (GFDL) höfundaleyfinu (Free Software
Foundation, Inc., 2008), er almenningi tryggt enn meira frelsi en ella til þess að:


afrita, dreifa og miðla verkinu



breyta verkinu að eigin vild



selja öðrum afrit af verkinu

Samvæmt höfundaleyfum CC BY-SA 3.0 og GFDL er það skilyrði sett að gerð sé grein fyrir
upprunalegum höfundum verksins og að verkið verði áfram verndað með svipuðum
ákvæðum sem takmarka ekki höfundarrétt frekar (Wikipedia, enska, 2012g).
Eignarhald á efni Wikipediu hefur verið umdeilt. Í viðtali sem birt var í september 2001
sögðust Wales og Sanger ætla að stofna félagasamtök utan um Wikipediu (Heim, 2001). En
Wikimedia-samtökin voru þó ekki stofnuð fyrr en árið 2003 og eignarhald yfir léninu færðist
frá Bomis, og Wales yfir til Wikimedia-samtakanna. Aðdragandinn að þessum breytingum var
sá að spænska Wikipedian, sem stofnuð var í maí 2001, klauf sig frá Wikipediu í febrúar 2002
og starfsemi hennarhélt áfram sem sjálfstætt verkefni undir heitinu Enciclopedia Libre.
Á árdögum Wikipediu var Wales og Sanger ekki ljóst hvernig fjármagna ætti verkefnið til
lengri tíma. Wales hafði sent inn póst á alþjóðlegan póstlista Wikipedia og sagt að til greina
kæmi að Wikipedia myndi notast við auglýsingar til þess að afla tekna. Þetta fannst mörgum
sem lagt höfðu vinnu í spænsku Wikipediu algerlega útilokað (Tkacz, 2011; Sanger, 2011).
Einn af mikilvægustu eiginleikum verkefna frjáls hugbúnaðar og frjálsra menningarlegra
verðmæta er geta þeirra sem að þeim vinna til þess að kljúfa sig frá verkefni (forking) ef
djúpstæður ágreiningur um stefnu rís og vinna í kjölfarið að sjálfstæðu, aðskildu verkefni
(O'Reilly, 2006, bls. 262-63; Reagle, 2010, bls. 82-83). Það tryggir með öllu höfund efnisins
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gegn því að afsala sér rétt til efnisins, og gerir honum fært að endurbirta efnið og breyta að
vild.
7.6.4. Notendur Wikipedia ættu að koma fram við hverja aðra af virðingu
Viðmið hafa verið sett fram um framkomu á Wikipediu til þess að draga úr árekstrum milli
notenda (Wikipedia, íslenska, 2012h). Þar á meðal er að koma fram af kurteisi og gera ráð
fyrir góðum fyrirætlunum annarra notenda. Fólk er hvatt til þess að leysa deilumál með
málamiðlunum og notast við kosningar sem síðasta úrræði. Það er jafnvel hvatt til þess að
fólk noti broskalla og sé afslappað í samskiptum (Wikipedia, íslenska, 2012f). Þessi viðmið
eru mikilvæg til þess að liðka fyrir samvinnu og koma í veg fyrir erfiðar deilur.
7.6.5. Wikipedia hefur engar fastar reglur
Elsta reglan á Wikipediu er óður til hins dreifða valds. Reglan er mótsagnakennd og í anda
stjórnleysis. Sagt er í reglunni að ef notandanum leiðist reglur eða ef þær draga úr honum
þrótt, þá eigi hann að hundsa þær. Reglan var sett fram með það í huga að Wiki-samfélag
eins og það sem verið var að búa til væri nýtt af nálinni og ætti eftir að setja sér viðmið og því
gætu óþarfa reglur gert fólki erfiðara fyrir. Af hálfu Sangers var þetta upprunalega hugsað
sem tímabundið viðmið (Sanger, 2006, bls. 318-9). Reglan er þó við lýði enn þann dag í dag.51
Það er rétt að túlka „regluna“ með þeim fyrirvara að allar breytingar séu afturkræfar og því
geti notandinn aldrei valdið varanlegum skaða. Í því ljósi er eðlilegt að hvetja notendur til
þess að vera djarfir og prófa sig áfram.

51

Upprunalega „If rules make you nervous and depressed, and not desirous of participating in the wiki, then
ignore them entirely and go about your business.“ en í dag „If a rule prevents you from improving or
maintaining Wikipedia, ignore it“ (Wikipedia, enska, 2012i) (leturbreytingar í upprunalegum texta).
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8. Tengdar rannsóknir
Íslenska Wikipedian hefur ekki verið rannsökuð m.t.t. gerðar og umfangs svo höfundi
þessarar ritgerðar sé kunnugt um. Það sama virðist gilda um færeysku Wikipediuna. Salvör K.
Gissurardóttir hefur hins vegar gert starfendarannsóknir sem tengjast námsefnisgerð,
samvinnuskrifum og kennaranámi og wikiskrifum sem námsreynslu fyrir kennaranema og
flutt fjölda fyrirlestra um íslensku Wikipediu á ráðstefnum víðsvegar um heiminn (Wikipedia,
íslenska, 2013) og Oddur Vilhelmsson við Háskólann á Akureyri hefur unnið verkefni um
líftækni á íslensku Wikipediu (Oddur Vilhelmsson, 2009). Bekker-Nielsen (2011), lektor í
sagnfræði við Háskóla Suður-Danmerkur, hefur rannsakað dönsku Wikipediu. Bekker-Nielsen
athugaði rangfærslur í sagnfræðilegum greinum og komst að þeirri niðurstöðu að í mörgum
tilvikum voru rangfærslur ekki leiðréttar, sér í lagi ef þær stóðu óhreyfðar í ákveðinn tíma.
Viégas, Wattenberg og Dave (2004) bjuggu til sérstaka myndræna aðferð til þess að greina
mynstur í breytingarsögu síðna á ensku Wikipediu, sem þau nefndu söguflæði (history flow).
Rannsókn þeirra var sú fyrsta sem notaðist við sérsamið forrit til þess að greina Wikipediu
með góðum árangri. Með því móti gátu þau betur skilið samstarf á milli notenda og efnislega
þróun greina yfir tíma. Rannsóknin var ein sú fyrsta sem sýndi fram á að stærð greina ensku
Wikipediu væri breytileg (óstöðug), þ.e.a.s. þær minnkuðu og stækkuðu á víxl.
Voss (2005) bar saman þýsku, japönsku, dönsku og króatísku Wikipediurnar og sýndi fram á
að vaxtarferill þeirra í fjölda mælikvarða hefði í upphafi verið línulegur en svo hefði
veldisvöxtur tekið við. Hann bar einnig saman aðalnafnarýmin og sá talsverðan fjölbreytileika
á milli Wikipedianna. Dreifing notenda samkvæmt fjölda greina sem hver notandi hafði
breytt fylgdi veldisfalli, þ.e.a.s. að margir notendur höfðu breytt fáum greinum og fáir
notendur höfðu breytt mörgum greinum. Rannsókn Voss var sennilega fyrsta megindlega
rannsóknin sem ruddi brautina fyrir frekari rannsóknir.
Í annarri megindlegri samanburðarrannsókn komust Almeida, Mozafari og Cho (2007) að
þeirri niðurstöðu að vöxtur ensku Wikipediu væri að mestu knúinn áfram af framlögum nýrra
notenda og framlög hvers notanda færi minnkandi með tíma. Flestir notendur breyttu
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greinum sem þegar voru fyrir hendi fremur en að búa til nýjar. Greining á hegðun notenda
sýndi fram á að þeir höfðu áhuga á fjölbreytilegum viðfangsefnum en í hverri setu 52 breyttu
þeir að jafnaði einni og sömu greininni einu sinni eða oftar.
Kittur o.fl (2007a) sýndu fram á að hlutfall breytinga framkvæmd af stjórnendum færi
lækkandi og vöxtur ensku Wikipediu væri að miklu leyti keyrður áfram af notendum með
tiltölulega fáar breytingar. Kittur o.fl. (2007b) sýndu einnig fram á að hlutfall breytinga og
annarra aðgerða sem tengdust ýmis konar viðhaldi færi vaxandi á ensku Wikipediu. Þeir
leiddu líkur að því að þar sem flestar almennar greinar væru þegar til staðar myndi stór hluti
vinnunnar framundan snúast um viðhald á fyrirliggjandi efni. Niðurstöður Kittur o.fl. (2007b)
gefa til kynna að enska Wikipedian hafi náð eins konar mettun.

52

Með setu (session) er átt við hvert skipti sem notandi er meira eða minna virkur á Wikipediu í samfelldan
tíma.
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9. Aðferðafræði
Höfundur þessarar rannsóknar hefur um allangt skeið, eða allt frá gagnfræðaskólaárum, haft
mikinn áhuga á netinu og því að deila þekkingu með öðrum. Á gagnfræðaskólaárunum bjó
höfundur m.a. til heimasíðu um uppáhalds-tölvuleikinn. Hvatinn að þessu framtaki telur
höfundur öðrum þræði hafa verið þrá eftir því að vera dáður af öðrum. Áhuginn á Wikipediu
kviknaði einnig snemma og stofnaði höfundur notandaaðgang á ensku Wikipediu í október
2005 og í ágúst 2006 á íslensku Wikipediu (Notandi: Jabbi). Höfundur ákvað að einbeita sér
að íslensku Wikipediu fremur en þeirri ensku þar sem honum fannst bæði áhugaverðara og
mikilvægara að hlúa að íslenskri menningu. Í nóvember 2012 hafði höfundur framkvæmt
ríflega 9700 breytingar á íslensku Wikipediu.
Höfundur er enn virkur á íslensku Wikipediu. Hugsjónin að baki Wikipediu og önnur Wikiverkefni er að mati höfundar ekki bundin við þá sjálfhverfu sýn að vilja bæta orðspor sitt, þó
það sé vissulega mikilvægt atriði til þess að skilja virkni Wikipediu. Að baki liggur einnig, og
ekki síður, göfug framtíðarsýn um frjálsa þekkingu öllum til handa, óháð efnahags- og
samfélagslegri stöðu, litarhafti, kyni eða öðrum þáttum sem mismuna fólki og greina í
sundur.
MediaWiki-vefhugbúnaðurinn sem keyrir Wikimedia-verkefnin varðveitir varanlega afrit af
öllum breytingum sem gerðar eru á efni þess. Því er hægt að skoða þróun hverrar Wikipediu,
þ.e. á mismunandi tungumálum, frá upphafi. Afrit af gagnagrunnum Wikipediu eru gerð
almenningi aðgengileg með reglulegu millibili.53 En til þess að greina gagnagrunnana þarf
sérstakan hugbúnað.
Felipe Ortega vann doktorsritgerð í tölvunarfræði við háskóla í Madrid þar sem hann bar
saman tölfræði ensku, þýsku, frönsku, pólsku, japönsku, hollensku, ítölsku, portúgölsku,
spænsku og sænsku Wikipedianna frá upphafi og til loka ársins 2007 (Ortega, 2009, bls. 45).

53

Sjá http://dumps.wikimedia.org.
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Gögn um tilvísanir og breytingar vélmenna og óskráðra notenda voru undanskilin (Ortega,
2009, bls. 52).54
Rannsóknaspurningar Ortega voru í nokkrum liðum. Meðal annars athugaði hann sérstaklega
samsetningu og samvinnu samfélagsins á hverri Wikipediu, hlutföll nafnarýma, hversu lengi
notendur væru virkir að meðaltali og hvort hægt væri að finna gildan mælikvarða á gæði
greina sem byggði á hvaða notendur væru höfundar viðkomandi efnis. Ortega reyndi einnig
að spá fyrir um framtíðarhorfur Wikipedianna (Ortega, 2009, bls. 6-7).
Til þess að framkvæma rannsóknina hannaði Ortega sérstakan hugbúnað til þess að greina
gögnin. Ortega hefur haldið áfram þróun hugbúnaðarins eftir að hann lauk við doktorsnámið
(glimmerphoenix/WikiDAT · GitHub, 2012).55 Hugbúnaðurinn er verndaður af GNU
höfundarréttarleyfinu, sem þýðir að honum má dreifa að vild. Markmið Ortega er m.a. að
gera öðrum kleift að framkvæma sambærilegar rannsóknir og í því augnamiði hefur hann
hafið skrif á leiðbeiningum fyrir notkun hugbúnaðarins. Höfundur þessarar rannsóknar hefur
verið í talsverðum tölvupóstsamskiptum við Ortega og hefur hann góðfúslega svarað öllum
fyrirspurnum um notkun WikiDAT.56 Ortega veitti höfundi þessarar rannsóknar m.a. aðgang
að ófrágengnum drögum að leiðbeiningunum fyrir WikiDat- hugbúnaðinum (Ortega, 2012)
og því var ákveðið að nýta WikiDAT hugbúnaðinn í þessari rannsókn.
Með tilliti til þess að í umfjöllun höfundar þessarar rannsóknar gætu komið fram
persónugreinanlegar upplýsingar um tiltekna notendur voru sett inn skilaboð á íslensku
Wikipediu um að umrædd rannsókn stæði yfir. Í skilaboðunum kom m.a. fram að fjallað yrði
um aðgerðir notanda og að öllum væri frjálst að hafa samband ef þeir vildu koma einhverju á
framfæri við höfund rannsóknarinnar. Í skilaboðunum var greint frá fullu nafni, spjallsvæði
notandanafni, tölvupóstfangi og farsímanúmeri höfundar rannsóknarinnar (Wikipedia,
íslenska, 2012o).

9.1. Markmið rannsóknarinnar
Að fyrirmynd rannsóknar Ortega (2009, bls. 6-7) verður leitast við að svara eftirtöldum
rannsóknarspurningum:
54

Sjá umfjöllun um tilvísanir í kafla 7.4.2.1, notendur í kafla 7.4.4 og vélmenni í kafla 7.4.4.5.
Hugbúnaðurinn hét WikiXRay þegar Ortega vann doktorsritgerðina, en nú heitir hann WikiDAT.
56
Þegar þetta er skrifað, í desember 2012 höfum við skipst á yfir 40 tölvupóstum.
55
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Hvernig má lýsa þróun íslensku Wikipediu með lýsandi tölfræði, borið saman við þróun
dönsku og færeysku Wikipediu?



Hver er skipting íslensku Wikipediu í mismunandi nafnarými borið saman við dönsku og
færeysku Wikipediu?



Hver er líftími innskráðra notenda sem bæta við efni á íslensku, dönsku og færeysku
Wikipediu?



Hvernig skipta notendur á íslensku, dönsku og færeysku Wikipediu með sér verkum? Er
jöfnuður eða ójöfnuður meðal notenda í verkaskiptingu? Ef svo er, í hverju felst hann?



Hversu miklar umræður eru á spjallsíðum Wikipedianna?



Hverju er hægt að spá fyrir um framtíð íslensku Wikipediu?

Til þess að veita frekari innsýn í ástæður virkra notenda fyrir þátttöku í íslensku Wikipediu
voru sendir tölvupóstar með fjórum eða þrem opnum spurningum á hóp af notendum sem
annað hvort voru mjög virkir eða höfðu verið mjög virkir á tímabili, alls 12 virka notendur.
Notendurnir voru annars vegar valdir af lista virkustu notendanna miðað við breytingafjölda
frá upphafi og hins vegar úr hópi þeirra sem virkir voru í árdaga íslensku Wikipediu. Þrjár
spurningar voru sendar á alla viðtakendur en fjórðu spurningunni var bætt við til þeirra sem
höfundur vissi að höfðu dregið úr eða hætt virkni á íslensku Wikipediu um ástæður þess að
þeir hættu. Ekki var hægt að finna tölvupóstfang notenda í öllum tilvikum og því ekki um
neitt samband að ræða. Eðli málsins samkvæmt eru tölvupóstsviðtöl stöðluð viðtöl, þ.e.a.s
spurningarnar eru fyrirfram mótaðar og miðillinn býður ekki upp á sveigjanleika (Berg, 2009,
105). Tölvupóstar veita viðmælandanum einnig meiri svigrúm til þess að svara spurningum
eftir eigin hentisemi og þörfum og eru tölvupóstsviðtöl sífellt algengari aðferð við
framkvæmd viðtala (Berg, 2009, 126-7). Alls bárust átta svör, misjafnlega ítarleg. Allir þeir
sem svöruðu veittu upplýst samþykki til birtingar á svörum sínum í ritgerðinni.

9.2. Skilgreiningar á greinum
Í kafla 10.1 er lýst þróuninni á fjölda greina á íslensku, dönsku og færeysku Wikipediunum.
Greinarnar eru aðalefni Wikipedianna og athugun á fjölda þeirra yfir tíma veitir yfirsýn yfir
þróunarferla Wikipedianna. Í tölum yfir greinafjölda eru greinar (einnig stubbar og tilvísanir)
sem ekki koma fram á tölfræðisíðum Wikipediu þar sem skilgreining MediaWikivefhugbúnaðarins á grein er eftirfarandi:
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Grein í aðalnafnarýminu sem er ekki tilvísun og inniheldur að minnsta kosti einn innri
tengil í aðra síðu á sömu wikisíðunni (Wikimedia meta, 2012d)

Tölurnar eru fyrir fjölda greina í aðalnafnarými hverju sinni frá upphafi og svo er spáð fyrir
um þróun með hallalínu sem er dregin út í 1.095 daga (3 ár) til viðbótar.

9.3. Takmarkanir á rannsókninni
Óútskýrðar villur hafa komið upp við þáttun WikiDAT-hugbúnaðarins á gögnum
Wikipedianna. Lítið hlutfall breytinga er án höfunda, Ortega veit sjálfur ekki hvað veldur
þessum villum en hlutfall þeirra er hverfandi lítið og hefur því ekki teljandi áhrif á
niðurstöður rannsókna (Felipe Ortega, tölvupóstur 26. nóvember 2012).
Önnur takmörkun á rannsókninni lýtur að því að eftir að búið er að sía burt breytingar
skráðra vélmenna geta staðið eftir breytingar óvirkra vélmenna sem búið er að afskrá sem
vélmenni. Reynt var að búa til tæmandi lista yfir virk og óvirk vélmenni á íslensku Wikipediu
til þess að sía burt breytingar þeirra (sjá Viðauka II).

67

10.

Megindlegur samanburður og afstaða notenda

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum á gagnathugun á MediaWiki-gagnagrunnum
íslensku, dönsku og færeysku Wikipediunnar þar sem beitt er aðferðum lýsandi tölfræði með
WikiDAT-hugbúnaði Ortega (Ortega 2009). Fyrst verða skoðaðar upplýsingar um hlutföll
breytinga skráðra vélmenna af heildarfjölda breytinga, þá hlutfall minniháttar breytinga af
heildarfjölda breytinga og loks hlutfall breytinga nafnlausra notenda af heildarfjölda
breytinga.

Mynd 6.

Hlutfall (%) breytinga skráðra vélmenna af heildarfjölda breytinga á íslensku,

dönsku og færeysku Wikipediu (n = heildarfjöldi breytinga).

Á mynd 6 kemur fram að ríflega önnur hver breyting á íslensku Wikipediu er framkvæmd af
vélmenni og er hlutfallið tæplega 8% hærra en á dönsku Wikipediunni og tæplega 16% hærra
en á þeirri færeysku.
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Mynd 7.

Hlutfall (%) minniháttar breytinga af heildarfjölda breytinga breytinga á íslensku,

dönsku og færeysku Wikipediu (n = heildarfjöldi breytinga).

Mynd 7 sýnir hlutfall minniháttar breytinga af heildarfjölda breytinga. Í tölunum yfir
heildarfjölda breytinga eru einnig breytingar vélmenna en ekki liggur fyrir hver hlutdeild
þeirra er af heildarfjölda minniháttar breytinga. Tæplega þriðja hver breyting á dönsku
Wikipediu er minniháttar og er hlutfallið 6% hærra en á íslensku Wikipediunni og rúmlega
12% hærra en á þeirri færeysku.

Mynd 8.

Hlutfall (%) nafnlausra breytinga af heildarfjölda breytinga á íslensku, dönsku og

færeysku Wikipediu (n = heildarfjöldi breytinga).

Á mynd 8 eru sýnd hlutföll nafnlausra breytinga þar sem búið að sía frá breytingar vélmenna.
Tæplega fimmta hver breyting á dönsku Wikipediu er framkvæmd af nafnlausum notanda og
er hlutfallið tæplega 5% hærra en á íslensku Wikipediunni og tæplega 9% hærra en á þeirri
færeysku.
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10.1. Þróun aðalnafnarýmis
Hér á eftir verður fjallað um þróun á fjölda greina aðalnafnarýmisins í íslensku, dönsku og
færeysku Wikipediunum.
10.1.1. Íslenska Wikipedia
Mynd 9 sýnir raunþróun aðalnafnarýmis íslensku Wikipediu á tímabilinu 2003-12 (3264
dagar) og reiknaða stefnulínu um fjölda greina samkvæmt jöfnu línulegrar aðhvarfsgreiningar
(y = bx - a) á tímabilinu 2003-15 (4359 dagar) þar sem y er fjöldi greina, b er hallatala línu, x
er dagafjöldi og a er fasti (skurðpunktur við y-ás).

Mynd 9.

Þróun aðalnafnarýmis íslensku Wikipediu á tímabilinu 2003-12 (blá lína) og reiknuð

stefnulína (svört lína) á tímabilinu 2003-15 (4359 dagar) samkvæmt jöfnu línulegrar
aðhvarfsgreiningar.

Vöxtur aðalnafnarýmis íslensku Wikipediu var hægur fyrstu tvö árin, en í nóvember 2005
setti notandinn Ævar Arnfjörð Bjarmason inn með sjálfvirkum hætti „greinar fyrir öll íslensk
mannanöfn sem viðurkennd eru af mannanafnanefnd“, alls um 3529 greinar að því er hann
greindi sjálfur frá (Wikipedia, íslenska, 2012p). Við það tók greinafjöldinn kipp og 10.000
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greina markinu var náð. Þetta var stórt hlutfall af íslensku Wikipediu sem Ævar setti inn á
einu bretti. Vöxturinn frá nóvember 2005 og fram í apríl 2007 var nokkuð samfelldur og í
samræmi við reiknuðu stefnulínuna. Frá og með apríl 2007 jókst vöxturinn og náði hámarki
ári seinna í byrjun apríl 2008, en síðan hefur dregið jafnt og þétt úr vaxtarhraðanum. Í
ágústbyrjun 2010 var raunvöxturinn orðinn minni en aðhvarfsjafnan spáir fyrir um.
10.1.2. Danska Wikipedia
Mynd 10 sýnir þróun aðalnafnarýmis dönsku Wikipediu á tímabilinu 2002-2012 (3619 dagar)
og reiknaða stefnulínu um fjölda greina samkvæmt jöfnu línulegrar aðhvarfsgreiningar á
árabilinu 2003-2015 (4714 dagar).

Mynd 10. Þróun aðalnafnarýmis dönsku Wikipediu á tímabilinu 2002-12 (3619 dagar) og
reiknuð stefnulína (svört lína) á tímabilinu 2002-15 (4714 dagar) samkvæmt jöfnu línulegrar
aðhvarfsgreiningar.

Þróunarferill dönsku Wikipediu er öllu línulegri en þeirrar íslensku og minni frávik eru frá
aðhvarfslínunni. Rétt eins og á við um íslensku Wikipediuna var vöxtur þeirrar dönsku fyrst
um sinn hægur. Á árinu 2003 jókst greinafjöldinn verulega mikið, úr 666 greinum í 12.371,
sem er nær nítjánföld aukning. Í mars 2006 var 50 þúsund greina markinu náð. Hægur
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stígandi var á vaxtarhraðanum fram í októberbyrjun 2007, en þá jókst vaxtarhraðinn töluvert
og hélst hár í um ár, eða fram í byrjun árs 2009. Um mitt ár 2009 var vöxturinn á pari við hina
reiknaðu stefnulínu og hefur fylgt henni nokkuð vel frá þeim tíma.
Í grein sinni bendir Bekker-Nielsen (2011, bls. 49) á það að danska Wikipedia hafi fellt inn
umfjallanir úr tveimur uppflettiritum; Dansk biografisk Leksikon (Bricka) og Salmonsens
Konversationsleksikon nánast orðréttar. Skimum á dönsku Wikipediu leiðir í ljós að búið er að
búa til sniðin DBL og Salmonsens til þess að auðkenna greinar sem felldar hafa verið inn úr
uppflettiritunum. Talning á greinum í þessum flokkum leiðir í ljós að Salmonsens-greinar eru
2467 og DBL-greinar eru 4586.57 Deila má um það hvort slíkar síður séu í einhverjum skilningi
„upprunalegar“ en athugun höfundar leiddi í ljós að síður sem merktar voru öðru hvoru
uppflettiritinu voru í mörgum tilfellum búnar til af venjulegum notendum.
10.1.3. Færeyska Wikipedia
Mynd 12 sýnir þróun aðalnafnarýmis færeysku Wikipediu á tímabilinu 2004-12 (3062 dagar)
og reiknaða stefnulínu um fjölda greina samkvæmt jöfnu línulegrar aðhvarfsgreiningar á
tímabilinu 2004-15 (4157 dagar).

57

Sjá http://da.wikipedia.org/wiki/Kategori:Dansk_biografisk_leksikon og
http://da.wikipedia.org/wiki/Kategori:Salmonsens.
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Mynd 11.

Þróun aðalnafnarýmis færeysku Wikipediu á tímabilinu 2004-12 (3062 dagar) og

reiknuð stefnulína (svört lína) á tímabilinu 2002-15 (4157 dagar) samkvæmt jöfnu línulegrar
aðhvarfsgreiningar.

Þróunarferill færeysku Wikipediu er öllu skrykkjóttari en þróunarferlar íslensku og dönsku
Wikipediu, enda er greinafjöldinn umtalsvert minni en á íslensku Wikipediu og enn þá minni í
samanburði við þá dönsku. Fyrsta árið eða svo, frá maí 2004 og til júní 2005, var vöxturinn
hægur og fjöldi greina innan við 500. Þá tók við snarpur vaxtarkippur snemmsumars 2005
sem varði fram á haust sama ár og í lok árs 2005 voru greinarnar orðnar fleiri en 2000. Síðla
árið 2005 tók að hægja verulega á vextinum og dró úr honum smám saman allt fram á mitt ár
2010. Í júní 2010 náði færeyska Wikipedian 5000 greina markinu og þá kom annar
vaxtarkippur og greinum fjölgaði á skömmum tíma í sex þúsund. Frá þeim tíma hefur
vaxtarhraði færeysku Wikipediu verið nokkuð jafn og fylgt reiknuðu stefnulínunni.
10.1.4. Tilvísanir
Mynd 12 sýnir hlutfall tilvísana af heildarfjölda greinum (almenna nafnarýminu) á íslensku,
dönsku og færeysku Wikipediunum.
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Mynd 12. Hlutfall (%) tilvísana af heildarfjölda greina (n).

Hlutfall tilvísana af greinum á íslensku Wikipediu er talsvert lágt, eða 6,0% (3095 tilvísanir),
það er miklu lægra en á dönsku Wikipediu þar sem hlutfalli er 34,6% (89.843 tilvísanir).
Ríflega þriðja hver síða sem tilheyrir aðalnafnarými dönsku Wikipediu er því tilvísun á aðra
grein, en ekki efnislega sjálfstæð grein. Hlutfall tilvísana af aðalnafnarými færeysku
Wikipediu er 25,3% (1974 tilvísanir).

10.2. Hlutföll nafnarýma
Samanburður á hlutföllum á nafnarýmum íslensku, dönsku og færeysku Wikipediu leiðir í ljós
mismunandi efnislega samsetningu þeirra.
10.2.1. Íslenska Wikipedia
Mynd 13. sýnir hlutföll nafnarýma á íslensku Wikipediu, alls 92.186 síður í 18 mismunandi
nafnarýmum.
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Mynd 13. Hlutföll (%) nafnarýma af heildarfjölda síðna á íslensku Wikipediu.

Ríflega helmingur (56%) síðna á íslensku Wikipediu eru almennar greinar, þar með taldar
tilvísanir og stubbar. Næststærsta nafnarýmið eru flokkar (13%) og þar á eftir spjallsíður
(12%). Næst á eftir kemur notandaspjall sem er þrefalt stærra en notandarýmið. Hlutfall
notenda, mynda og sniða eru svipuð, um 3%. Stoðsíðurnar, hjálp (0,04%) og wikipedia (1%)
eru hlutfallslega fáar. Nafnarými meldinga (0,3%), miðla (0,02%) og gátta (0,01%) eru
hverfandi lítil.
10.2.2. Danska Wikipedia
Mynd 14 sýnir hlutföll nafnarýma á dönsku Wikipediu, alls 544.944 síður í 20 mismunandi
nafnarýmum.
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Mynd 14. Hlutföll (%) nafnarýma af heildarfjölda síðna á dönsku Wikipediu.

Greinar eru rétt innan við helmingur síðna, eða um 49%, þar með taldar tilvísanir og stubbar.
Spjallið er næststærst (19%) og þar á eftir notandaspjallið (16%). Flokkar eru fjórða stærsta
nafnarýmið (6%), þar á eftir koma sniðin (3%) og notandarýmið (2%), wikipedia (2%) og
flokkaspjallið (2%). Síðustu 12 nafnarýmin sem eftir eru telja innan við prósent, það stærsta
er sniðaspjall (0,4%).
10.2.3. Færeyska Wikipedia
Mynd 15 sýnir hlutföll nafnarýma á færeysku Wikipediu, alls 15.520 síður í 16 mismunandi
nafnarýmum.
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Mynd 15. Hlutföll (%) nafnarýma af heildarfjölda síðna á færeysku Wikipediu.

Um helmingur síðna á færeysku Wikipediu eru greinar, þar með taldar tilvísanir og stubbar.
Næst stærsta nafnarýmið er notendaspjall (14%), svo flokkar (10%), loks eru notandarýmið
og snið jafnstór (7%). Enn eru tiltölulega stór hlutföll eftir, mediawiki kemur næst (5%), þá
myndir (4%), spjall (2%) og wikipedia (1%). Síðustu 12 nafnarýmin sem eftir eru telja innan
við prósent, það stærsta er mediawikispjall (0,3%).

10.3. Framlög notenda
Eftirfarandi gröf sýna dreifingu innskráðra notenda eftir fjölda breytinga þeirra. Breytingar
nafnlausra notenda eru undanskildar á gröfunum en tekinn er fram fjöldi nafnlausra
breytinga í texta.
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10.3.1. Íslenska Wikipedia
Mynd 16. sýnir dreifingu fjölda breytinga eftir innskráðum notendum á íslensku Wikipediu,
alls 5655 notendur sem hafa framkvæmt 390.478 breytingar.

Mynd 16. Dreifing á fjölda breytinga eftir innskráðum notendum á íslensku Wikipediu

Breytingar nafnlausra notenda hafa verið undanskildar, alls 82.480 breytingar. Þá hafa 179
notendur (3,2%) framkvæmt 100 eða fleiri breytingar. Alls 50 notendur (0,9%) hafa
framkvæmt fleiri en 1000 breytingar.
Notandinn Cessator hefur framkvæmt flestar breytingar, alls 47.331 breytingar. Þar á eftir
kemur notandinn Akigka með 29.192 breytingar. Tíundi virkasti notandinn er með innan við
tíu þúsund breytingar. Tuttugasti virkasti notandinn eru með innan við fimm þúsund
breytingar. Tuttugu virkustu notendurnir standa að baki 65,2% af heildarfjölda breytinga
innskráðra notenda.
Á hinum enda grafsins kemur í ljós að 2089 notendur hafa framkvæmt eina breytingu. Þá
hafa 859 notendur framkvæmt tvær breytingar og 462 hafa framkvæmt þrjár breytingar. Alls
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hafa 79 notendur framkvæmt 10 breytingar. Meira en helmingur skráðra notenda sem
framkvæmt hafa breytingu hafa framkvæmt innan við 30 breytingar. Hundruð notenda eru
með í kringum 10 breytingar.
10.3.2. Danska Wikipedia
Mynd 17. sýnir dreifingu fjölda breytinga eftir innskráðum notendum dönsku Wikipediu, alls
44.049 notendur sem hafa framkvæmt 2.538.278 breytingar.

Mynd 17. Dreifing á fjölda breytinga eftir innskráðum notendum á dönsku Wikipediu

Breytingar framkvæmdar af nafnlausum notendum hafa verið undanskildar, alls 614.135
breytingar. Þá hafa 1131 notendur (2,6%) hafa framkvæmt 100 eða fleiri breytingar og 247
notendur (0,6%) hafa framkvæmt 1000 eða fleiri breytingar. Alls 56 notendur (0,1%) hafa
framkvæmt 10.000 eða fleiri breytingar.
Notandinn KLN hefur framkvæmt flestar breytingarnar á dönsku Wikipediu, alls 87.79. Næst
afkastamesti notandinn Glenn er með 73.430 breytingar. Notendur með fleiri en 100
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breytingar eru 1131 talsins. Notendur með fleiri en 1000 breytingar eru 247 talsins. Þá hafa
15.328 notendur framkvæmt eina breytingu og 7450 notendur hafa framkvæmt tvær
breytingar. Þúsundir notenda hafa framkvæmt í kringum 10 breytingar. Tuttugu virkustu
notendurnir standa að baki 33,4% af heildarfjölda breytinga innskráðra notenda.
10.3.3. Færeyska Wikipedia
Mynd 18. sýnir dreifingu breytinga eftir innskráðum notendum á færeysku Wikipediu, alls
1389 notendur sem hafa framkvæmt 54.419 breytingar.

Mynd 18. Dreifing á fjölda breytinga eftir innskráðum notendum á færeysku Wikipediu.

Breytingar framkvæmdar af nafnlausum notendum hafa verið undanskildar, alls 13.712
breytingar. Þá hafa 48 notendur (3,5%) framkvæmt 100 eða fleiri breytingar og 10 notendur
(0,7%) hafa framkvæmt 1000 eða fleiri breytingar.
Notandinn Niceley hefur framkvæmt flestar breytingar, alls 9971. Þar á eftir kemur Quackor
með 7024 breytingar og svo EileenSanda með 6509 breytingar. Alls eru níu notendur með
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fleiri en 1000 breytingar og 49 notendur með fleiri en 100 breytingar. Tuttugu virkustu
notendurnir standa að baki 77% af heildarfjölda breytinga innskráðra notenda.

10.4. Líftími notenda
Mynd 19. sýnir dreifingu innskráðra notenda á íslensku, dönsku og færeysku Wikipediunum
eftir líftíma (mismuninum á dagsetningu fyrstu og síðustu breytingu). Þessi mælikvarði er
samkvæmt Ortega (2012, bls. 66). Líftími segir til um það hversu lengi notendur eru virkir að
meðaltali. 58

Mynd 19. Líftími (dagafjöldi) innskráðra notenda á íslensku, dönsku og færeysku Wikipediu (n
= fjöldi notenda).

Meðallíftími íslenskra notenda er um 179 dagar, miðgildið er 0 og staðalfrávikið tæplega 442
dagar. Meðallíftími færeyskra notenda er um 212 dagar, miðgildið er 0 og staðalfrávik er 452
dagar. Meðallíftími danskra notenda er tæplega 162 dagar, miðgildið er 0 og staðalfrávikið
tæplega 421 dagar.
58

Notendur geta legið lengi í „dvala“, líftími segir því ekkert um virkni notenda.
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Á íslensku Wikipediu voru 3284 virkir notendur í einn dag og 196 notendur voru virkir í tvo
daga. Þá hafa 1567 notendur íslensku Wikipediu verið lengur virkir en í 30 daga.
Á dönsku Wikipediu voru 27.914 notendur virkir í einn dag og 1422 notendur voru virkir í tvo
daga. Þá hafa 10.530 notendur á dönsku Wikipediu verið lengur virkir en í 30 daga.
Á færeysku Wikipediu voru 782 notendur virkir í einn dag og 28 notendur voru virkir í tvo
daga. Þá hafa 471 notendur verið virkir lengur en í 30 daga.

10.5. Afstaða notenda
Í töflu 4 er til glöggvunar skrá yfir 20 virkustu notendur á íslensku Wikipediu miðað við fjölda
breytinga sem þeir hafa framkvæmt frá upphafi.

Tafla 4. 20 virkustu notendur á íslensku Wikipediu miðað við fjölda breytinga.
Notandi

Fjöldi breytinga Notandi

Fjöldi breytinga

Cessator

47.331 Jóhann Heiðar Árnason

9.698

Akigka

29.192 Snaevar

8.235

Jóna Þórunn

22.839 Steinninn

8.020

BiT

15.907 Navaro

7.668

Ævar Arnfjörð Bjarmason

13.489 Bjarki S

6.830

Maxí

11.305 Kfk

6.273

Moi

10.712 Friðrik Bragi Dýrfjörð

5.822

Thvj

10.534 Salvor

5.532

Stalfur

10.033 S.Örvarr.S

5.494

Jabbi

9.710 Hlynz

4.447

Sendar voru þrjár til fjórar stuttar spurningar til notenda úr hópi þeirra sem hafa verið mjög
virkir á íslensku Wikipediu (sjá Viðauka III). Flestir höfðu verið eitthvað virkir á öðrum Wikiverkefnum. Einn notandi var mjög virkur á norsku Wikipediu og annar hafði verið stjórnandi
á ensku Wikipediu um árabil.
Einn notandi, sá afkastamesti, kýs að koma aðeins fram undir notendanafni sínu á Wikipediu,
Cessator. Hann segir ástæðuna vera þá að hann vilji fjarlægja sig aðeins frá skrifum sínum
þar sem honum „finnst í einhverjum nánast heimspekilegum skilningi að þessi skrif mín
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tilheyri ekki mér frekar en öðrum.“ (Schjulfur [Notandi: Cessator] vefpóstur, 20. nóvember
2012). Hann útskýrir í lengra máli hvaða augum hann lítur á framlög sín:
... margt af því sem ég hef sett inn á is.wikipedia er þýtt úr ensku og staðfært eða
lagfært og svo jafnvel endurskrifað að einhverju leyti, ekki ósvipað og heimspekirit
Ciceros. [...] Jafnvel þegar ég hef skrifað greinar án þess að létta mér lífið svona eru þær
samt ekki fyllilega mínar því að flestar (í reynd allar) eru ókláraðar og sumar ekki nema
stubbar; en ég myndi ekki láta frá mér hálfkláruð verk sem mín eigin og standa við þau
— ekki á neinum öðrum vettvangi.

Cessator hefur verið virkur notandi í rúm sjö ár. Um ástæðu þess að hann sýndi Wikipediu
fyrst áhuga segir hann:
Ég sá að is.wikipedia.org gæti mjög fljótt orðið mjög stórt alfræðirit og í kjölfarið
hugsanlega víðlesið. Ég vildi hafa áhrif á hvernig fjallað væri um [fornfræði og
heimspeki], að það væri gert skynsamlega og þarna yrði ekki sett inn misgáfuleg
vitleysa, sem fengi svo útbreiðslu. Rétt skal vera rétt, það skiptir máli.
Ástæða þess að ég tek þátt í þessu er sú að og hef gaman af því (ég væri ekki að þessu
annars) en markmiðið er að miðla réttum upplýsingum á skynsamlegan máta og
skemmta sjálfum mér við það. Eitt af því sem gerir þátttökuna ánægjulega er að geta
fylgst með alfræðiriti verða til og haft áhrif á þróun þess.
[...]
Maður byrjar sem sagt á að sinna áhugamálum sínum en fer svo að þykja Wikipediuverkefnið sjálft nokkuð sniðugt og fer að þykja vænt um það í einhverjum skilningi, enda
hefur maður lagt mikið af mörkum til þess. [...]Þannig hefur maður með tímanum orðið
notandi sem lætur sig verkefnið í heild sinni varða.

Cessator hefur framkvæmt meira en helmingi fleiri breytingar en Akigka, sem er með
næstflestar breytingar. Það er skýrt af svörum Cessator að hann hefur gaman af vinnu sinni
við íslensku Wikipediu og jafnframt að honum sé annt um gæði upplýsinga („Rétt skal vera
rétt, það skiptir máli“).
Áki G. Karlsson (Notandi: Akigka) gefur öllu styttra svar um ástæðu þess að hann tekur þátt
(Áki G. Karlsson vefpóstur, 20. nóvember 2012):
Ég skrifa aðallega til að glósa hjá mér hluti sem ég gref upp sjálfur þegar ég er að vafra
og þykir áhugavert. Oftast eru það síður á en:wp eða hlutir sem ég rekst á á timarit.is.
Ég skrifa því aðallega um það sem ég hef ekki vit á... :) Svo hef ég áhuga á því að gera
þetta að raunverulegu uppflettiriti sem nýtist fólki. Stundum hef ég gert seríur af
stuttum tengdum greinum um ákveðið efni.

Áki virðist líta á vinnu við Wikipediu annars vegar sem aukaafurð af eigin áhuga á því að
fræðast, en hann nefnir líka ósérplægni sem hvata. Jóna Þórunn (Notandi: Jóna Þórunn) man
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hvenær hún byrjaði fyrst að skrifa á íslensku Wikipediu (Jóna Þórunn Ragnarsdóttir
vefpóstur, 5. nóvember 2012):
[...] ég var í stjörnufræðitíma að leita mér að upplýsinga um eitthvað stjarnfræðilegt
efni. Skráði mig sem notanda og byrjaði að skrifa greinar um efni sem var mér hugleikið,
s.s. íslenska landafræði, tónlist og fleira. Skrifaði einmitt ritgerð í fjölbraut um Malaví og
ákvað að endurnýta hana sem grein á Wikipedia og hélt þannig áfram með "greinasafn"
um Malaví til að kynna landið.

Það virðist sem að fróðleiksþorsti Jónu verði til þess að hún hefur þátttöku á íslensku
Wikipediu. Hún hætti hins vegar afskiptum af íslensku Wikipediu og gefur eftirfarandi
skýringu:
Áhuginn dvínaði mikið þegar ég var komin í nám við Landbúnaðarháskólann (2006), hélt
þó aðeins áfram fyrstu tvö árin en þegar ég var komin í háskólanám (2008) ákvað ég að
einbeita mér frekar að því og félagsstarfinu og lagði "skóna á hilluna". [... mér fannst]
þetta bara vera komið nóg. Allskonar ósætti á íslensku Wikipediu var líka ástæða fyrir
því að ég nennti ekki að sinna henni lengur, það var einhvern veginn engin samstaða í
vinnnuni (svo) að mér fannst og ég var örugglega ekki í því að bæta það heldur. Fannst
margt sem ég var að gera vera unnið fyrir gíg.

Jóna útskýrir ekki nánar hvers vegna henni fannst vinna sín vera unnin fyrir gýg. Það virðist
þó ljóst að aðstæður í lífi hennar hafi breyst þannig að hún hafi haft minni tíma til þess að
sinna Wikipediu. Um ástæður þess að hún tók þátt í íslensku Wikipediu segir hún:
Af hverju tók ég þátt? Ætli sé ekki hægt að segja að ég hafi verið heilluð af þessari
hugmynd, að hafa opið og frjálst alfræðirit þar sem allir geta hjálpast að við að gera
eitthvað stórkostlegt. [...] Var heilluð að þeirri hugmynd að það væri hægt að uppfæra
greinar með upplýsingar um leið og þær kæmu fram og sagan skrifar sig þannig sjálf. Að
allir gætu fengið frjálst alfræðirit og sótt sér upplýsingar um allskyns efni á einfaldan
hátt þar sem ólíkar greinar styðja hver aðra.

Enn og aftur lýsir mjög virkur notandi óeigingjörnum hvata fyrir þátttöku. Svavar Kjarrval
(Notandi: Svavarl) sem kom snemma að uppbyggingu íslensku Wikipediu og var einn af fyrstu
stjórnendunum er ekki jafn viss í sinni sök. Hann segir um ástæður þess að hann tók þátt í
starfinu (Svavar Kjarrval vefpóstur, 16. nóvember 2012):
Ég bara hreinlega man ekki alveg af hverju ég hóf þátttöku í íslenska Wikipedia en ég
held að það hafi verið af þeirri ástæðu að ég vil hjálpa til við allt sem er gagnlegt fyrir
samfélagið. Á þeim tíma og áður var ég mjög fróðleiksþyrstur og hvers vegna ekki hjálpa
til við að búa til alfræðiorðabók á íslensku
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Bjarki Sigursveinsson (Notandi: Bjarki S) sem tók þátt í uppbyggingu íslensku Wikipediu
nánast frá upphafi segir um aðkomu sína (Bjarki Sigursveinsson vefpóstur, 28. nóvember
2012):
Ég tók þátt í þessu vegna þess að ég er alfræðinörd og fannst þetta fáránlega spennandi
hugmynd að geta tekið þátt í því að byggja upp svona alfræðirit. Sérstaklega var
spennandi að taka þátt í því að byggja upp íslensku Wikipediu frá grunni, ekki bara með
greinarskrifum heldur líka með því að taka þátt í að móta reglurnar og viðmótið á
vefnum. Það skemmdi ekki fyrir að mér fannst þetta góður hópur að vinna með á
íslensku WP og samfélagið á ensku WP var sömuleiðis áhugavert. Markmiðið var
svosem ekki annað en að hafa gaman af þessu og reyna að byggja upp eitthvað gagnlegt
í leiðinni.

Bjarki nefnir líka félagslega þáttinn, að taka þátt í samfélaginu á Wikipediu, sem jákvæðan
hlut.
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11.

Umræður og samantekt

Töluvert hefur borið á tortryggni í garð áreiðanleika Wikipediu (Waters, 2007; West og
Williamson, 2009). Larry Sanger endurómaði efasemdir Raymond um það að hönnun frjáls
hugbúnaðar gæti gengið upp; „Hverjum hefði dottið í hug að [frjáls alfræðiorðabók] myndi
virka?“ velti hann fyrir sér (Sanger, 2006, bls. 317).
Af vinsældunum að dæma virkar Wikipedia vel.59 Líklegt er að vinsældirnar muni aukast,
bæði á Vesturlöndum þar sem netvæðingin er langt á veg komin, einkum á Íslandi, en þó
sérstaklega í svokölluðum þróunarlöndum. Æ fleiri raddir ljá Wikipediu stuðning sinn, og það
kemur því kannski að því að leyfilegt verður að vísa í varanlega tengla (slóðir sem benda á
tiltekna útgáfu af síðu) í námsverkefnum í æðri menntastofnunum. Eftir sem áður er
Wikipedia ef til vill best nýtt sem uppflettirit til glöggvunar en ekki sem aðalheimild.
Í ljósi þessa er mikilvægt að skilja betur virkni Wikipediu. Í því augnamiði hef ég greint
uppruna Wikipediu í þrjú aðskilin ferli:


Þrotlaus þekkingarleit sem byggir á trú á skynsemi mannsins í anda Upplýsingarinnar.



Þróun upplýsingatækni. Hraðari og öflugri tölvutækni og samskiptatækni í gegnum
internetið.



Óhefðbundið vinnuferli. Dreifðri og sjálfsprottin samhæfing fjölda einstaklinga sem
fyrst kom fram hjá hreyfingunni í kringum frjálsan hugbúnað fyrir tilstilli framfara á
sviði upplýsingatækni á grundvelli rýmkunar á höfundarrétti.

Ef „[n]ítjánda öldin má með réttu kallast öld pappírsins og bókarinnar“ (Loftur Guttormsson,
2003, bls. 38) ætla höfundur að leyfa sér að kalla tuttugustu og fyrstu öldina öld tölvunnar og

59

Wikipedia er eini vefurinn á topp tíu listanum yfir vinsælustu vefina sem er ekki á vegum fyrirtækis sem rekið
er í hagnaðarskyni – engar auglýsingar eru birtar á vefum Wikimedia-samtakanna. Jafnframt er Wikipedia eini
vefurinn sem er efnisveita. Athyglisvert er að bera saman töflur um fjölda starfsmanna fyrirtækjanna á bak við
vefina. Aðeins 80 manns starfa hjá Wikimedia-samtökunum en starfsmenn annarra fyrirtækja telja þúsundir og
jafnvel tugi þúsunda.
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internetsins.60 Loftur Guttormsson hefur fjallað um framleiðslu og dreifingu ritaðs máls á
Íslandi á tímabilinu 1830-1930 og segir m.a.
Hinn mikli vöxtur í útgáfu bóka, tímarita og blaða eftir 1870 var fylgifiskur víðtækra
þjóðfélagsbreytinga. Prenttækni fleygði mjög fram, einkaaðilar fóru að etja kappi hver
við annan á útgáfumarkaðinum og samgöngur á sjó og landi tóku stakkaskiptum. Þegar
jafnframt er höfð í huga hin geysimikla aukning sem varð í upphafi 20. aldar á
bréfaskiptum manna, sést glögglega að ritmenning hafði á fáum áratugum eignast
stóraukinn hlut í lífi manna og samskiptum á Íslandi (Loftur Guttormsson, 2003, bls. 62)

Eins og rakið hefur verið í þessari ritgerð, þá hefur orðið eðlisbreyting á þekkingarframleiðslu
með tilkomu Wikipediu. Til marks um það að Wikipedia er í auknum mæli að verða
viðurkennd heimild, sem ýmsar heimildir styðja, vísar höfundur í frétt á vef Ríkisútvarpsins
um gjaldhækkanir í sundlaugum landsins sem hann las fyrir tilviljun um það leyti sem ég lagði
lokahönd á þessa ritgerð. Þar sagði:
Íslenskar sundlaugar eru sagðar 163 talsins á vefsíðunni Wikipedia, flestar þeirra eru
starfræktar í Reykjavík. Um áramót, það er strax eftir helgi, hækkar aðgangseyrir að
sundstöðum víðs vegar um landið („Sundspretturinn hækkar í verði“, 2012).

Forvitnilegt væri að heyra hvaða stefnu RÚV hefur gagnvart tilvitnunum í heimildir. Ætla má
að þar séu strangar kröfur viðhafðar. Sjá má á orðalagi fréttarinnar að fyrirvari er settur um
áreiðanleika upplýsinga en svo virðist sem að fréttamaðurinn hafi ekki haft aðra tiltæka
heimild um fjölda sundlauga á Íslandi.

11.1. Samanburður á milli Norðurlandanna auk Færeyja
Í töflu 2. sést fylgni á milli stærðar Wikipediu og hlutfalls greina á hvern notanda. Skýringin á
þessu er ef til vill sú að eftir að ákveðnum þröskuldi er náð eykst meðalvirkni notenda. Virki
notendahópur sænsku Wikipediu er langstærstur. Sterk fylgni mældist á milli fjölda greina á
hvern notanda og stærðar Wikipediu mælt í fjölda greina.
Danska Wikipedian er með lakasta hlutfall greinafjölda á hvern íbúa en sú færeyska með það
hæsta, og þar á eftir kemur sú íslenska. Danska Wikipedian er sömuleiðis með lakasta hlutfall
virkra notenda af íbúafjölda. Athyglisvert er að Ísland er nær Noregi en Færeyjum samkvæmt
þessum mælikvarða.
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Dewar (1998) hefur líkt prentbyltingunnni við upplýsingatæknibyltingunni.
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Notendur á hvern íbúa er á bilinu 0,03-0,17 og greinar á hvern íbúa eru á bilinu 0,03-0,12.
Hátt hlutfall notenda á færeysku og íslensku Wikipediu eru vélmenni. Það getur þó skýrst af
því hversu fámenn notendasamfélögin eru.

11.2. Breytingar
Hærra hlutfall af heildarfjölda breytinga á íslensku Wikipediu er framkvæmt af vélmennum
en á dönsku Wikipediu, þrátt fyrir að tala skráðra vélmenna sé langhæst miðað við
Wikipediur á Norðurlandamálum og færeysku (sjá mynd 8.).61 Mögulega eru þau vélmenni
sem eru virk á íslensku Wikipediu virkari en þau sem eru á þeirri dönsku. Lágt hlutfall
breytinga vélmenna á færeysku Wikipediu skýrist ef til vill af því hversu lítill fjöldi greina er.
Erfitt er að draga nokkrar ályktanir út frá mismunandi hlutföllum minniháttar breytinga af
heildarfjölda breytinga. Sérstaklega þar sem breytingar vélmenna eru taldar með. Þó virðist
sem að fylgni sé á milli þessa hlutfalls og stærðar Wikipediunnar.
Fylgni er á milli stærðar Wikipediu og hlutfalli nafnlausra breytinga af heildarfjölda breytinga.
Það má velta því fyrir sér hvort að flestir hefji þátttöku sína á Wikipediu með því að leggja
fram nafnlausar breytingar áður en þeir skrái sig sem notendur, eða hvort að sumir notendur
nenni ef til vill ekki alltaf að skrá sig inn áður en þeir framkvæma breytingar.

11.3. Þróun aðalnafnarýmis
Vöxtur allra Wikipedianna þriggja er nokkuð jafn og ekki eru miklar sveiflur á þróunarferli
þeirra. Undantekningar eru þó á þróunarferli færeysku Wikipediu sem hefur tekið tvo stóra
kippi, sem skýrist að hluta til af smæð hennar (þ.e. litlar breytingar breyta miklu). Snöggar
breytingar á vexti íslensku og dönsku Wikipediu urðu snemma á þróunarferli þeirra.
Frá apríl 2008 hefur dregið nokkuð hratt úr vexti íslensku Wikipediu. Það má velta því fyrir
sér hvort efnahagshrunið haustið 2008 hafi haft þar áhrif. Vöxtur íslensku Wikipediu heldur
ekki í við reiknuðu stefnulínuna og því er erfitt að spá fyrir um þróunina þar sem enn virðist
hægja á vexti hennar.

61

Hafa ber í huga að enda þótt tiltekinn notandi sé skráður vélmenni, þá þýðir það ekki að það vélmenni sé
virkt. Notandinn Ævar Arnfjörð Bjarmason vakti máls á því árið 2010 að hlutfall breytinga vélmenna væri 70%!
og sporna þyrfti við þessari þróun hækkandi hlutfalls (Wikipedia, íslenska, 2012v).
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Vöxtur dönsku Wikipediu hefur verið nokkuð stöðugur þó að dregið hafi úr vaxtarhraðanum
frá miðju ári 2010. Samkvæmt forspá mun danska Wikipedia telja um 300 þúsund greinar í
kringum áramótin 2013-14.
Þróunarferill færeysku Wikipediu virðist á heildina litið jafnari en íslensku Wikipediu þrátt
fyrir tíðari, en minni kippi. Samkvæmt forspá aðhvarfslínunnar mun færeyska Wikipedian ná
10.000 greina markinu fyrri hluta árs 2015.
11.3.1. Tilvísanir
Hátt hlutfall tilvísana á dönsku (34,6%) Wikipediu sýnir að notendur dönsku Wikipediu eru
meðvitaðir um að lesendur geta leitað að sama hlutnum með mismunandi nöfnum. Á
færeysku Wikipediu (25,3%) er lægra hlutfall tilvísana en á dönsku en töluvert meira en á
íslensku sem virðist skera sig úr hvað þetta varðar. Íslenska Wikipedian er með langsamlega
lægsta hlutfall tilvísana af greinum (6%). Erfitt er að átta sig á því hvað veldur því. Sérstaklega
þar sem fjöldi margar orðmyndir eru í íslensku máli. Ein möguleg skýring er sú að notendur
íslensku Wikipediu séu ekki meðvitaðir um mikilvægi tilvísana, nú eða þá einfaldlega
sinnulausir um gerð þeirra.

11.4. Hlutföll nafnarýma
Greinar eru helmingur síðna og er það sameiginlegt öllum Wikipediunum þremur. Spjall er
eitt af stærstu nafnarýmunum (nema í tilviki færeysku Wikipediu). Þetta kemur heim og
saman við niðurstöður Ortega (2009, bls. 93).
Meiri fjölbreytni er í nafnarýmum eftir því sem Wikipedian er stærri. Í íslensku Wikipediunni
eru alls 18 nafnarými, 20 í þeirri dönsku og 16 í þeirri færeysku. Því minni sem Wikipedian er
því hlutfallslega stærri virðast flokkar vera, en spjallsíður hlutfallslega færri. Á dönsku
Wikipediu er eftirtektarvert hvernig nafnarýmin sem innihalda mestu efnislegu framlögin
(greinar, spjall og notendaspjall) eru hlutfallslega stærst og önnur nafnarými hlutfallslega
minni.
Spjallsíður eru töluvert fleiri hlutfallslega á dönsku Wikipediu, eða 19% miðað við 12% af
íslensku Wikipediu. Þetta gefur til kynna að ítarlegri umræður, og þar af leiðandi vinna, fari
fram á dönsku Wikipediunni en þeirri íslensku. Misræmið á milli hlutfallslegs fjölda notenda
og notendaspjalls, sem er til marks um að margir stofni notandaaðgang, fái Velkomin
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skilaboð á spjallsíðuna en aðhafist ekkert með notandasíðuna (til þess að kynna sig fyrir
samfélaginu), er enn meira en á íslensku, eða 2% á móti 16%.
Flokkar eru hlutfallslega helmingi færri á dönsku Wikipediu en á íslensku Wikipediu. Erfitt er
að átta sig á því hvað veldur þessum mun. Vera má að á dönsku Wikipediu séu flokkarnir
búnir til eftir þörfum en á íslensku Wikipediu séu flokkarnir búnir til að fyrirmynd ensku
Wikipediu. Þetta myndi skýra hlutfallslega stórt flokkakerfi miðað við efnismagn. Ef hlutföll
flokkaspjalls eru skoðuð kemur í ljós að danska Wikipedian er með langhæsta hlutfallið 2%
(íslenska: 0,2%, færeyska: 0,1%). Ef til vill er skýringin sú að notendur dönsku Wikipediu
flokka grófari flokkun og eru samkvæmir sjálfum sér í flokkun. Lágt hlutfall flokkaspjalls
samhliða háu hlutfalli flokka bendir hugsanlega til lítillar skipulagningar á flokkunum. Snið
eru í sama hlutfalli á íslensku og dönsku Wikipediu eða um 3% en um 7% á færeysku
Wikipediu.
Á færeysku Wikipediunni er hlutfallið á milli notanda og notandaspjalls lægst af
Wikipediunum þremur, eða um helmingur. Spjallsíður eru fágætar, bæði við greinar og við
flokka sem gefur til kynna að samfélagið sé lítið virkt. Nær ekkert er um stoðsíður, Hjálp og
Wikipedia á færeysku Wikipediu.

11.5. Framlög notenda
Sama mynstur kemur fram á öllum gröfunum (myndir 5.-7.). Margir hafa framkvæmt fáar
breytingar og fáir hafa framkvæmt margar breytingar. Slík dreifing fylgir veldisfalli eins og
lögmál Lotka mælir fyrir um. Helsti munurinn á milli grafanna virðist liggja í hlutföllunum.
Þetta bendir til þess að verkaskipting á Wikipediunum sé svipuð.
Þegar skoðuð eru hlutföll fjölda breytinga 20 virkustu notenda miðað við heildarfjölda
breytinga kemur í ljós hátt hlutfall hjá íslensku (65,1%) og færeysku (77%) en lágt á dönsku
(33,3%). Þetta endurspeglar stærð Wikipedia-samfélaganna. Fjöldi notenda sem hafa
framkvæmt á bilinu 10-1000 breytingar á dönsku Wikipediu er töluvert meiri en á íslensku
Wikipediu. Dreifing notenda eftir fjölda breytinga á færeysku Wikipediu er mun fátæklegri en
á þeirri íslensku og dönsku sem endurspeglar hversu smátt notendasamfélag færeyska
Wikipediu er.
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11.6. Líftími notenda
Misjafnlega langt er frá stofndagsetningu Wikipedianna. Danska Wikipedian er sú elsta
(stofnuð 1. desember 2002), þá sú íslenska (5. desember 2003) og yngst er sú færeyska (20.
júní 2004).
Örfáir notendur hafa verið virkir í mörg ár en bróðurparturinn í innan við ár. Bróðurpartur
notenda hafa verið virkir í stuttan tíma, aðeins örfáa daga eða jafnvel aðeins lagt fram staka
breytingu. Þetta er í samræmi við niðurstöður Ortega (2009, bls 157).

11.7. Afstaða notenda
Svör notendanna eiga það öll sameiginlegt að þau lýsa áhuga viðkomandi á því að læra sjálf
og koma þekkingu á framfæri af eigin frumkvæði. Þessi löngun til þess að deila þekkingu með
öðrum virðist liggja til grundvallar hjá flestum ef ekki öllum. Þessi svör eru í samræmi við
niðurstöður Baytiyeh og Pfaffman (2010) og Sundin (2011).

11.8. Rannsóknarspurningum svarað
Hvernig má lýsa þróun íslensku Wikipediu með lýsandi tölfræði, borið saman við þróun
dönsku og færeysku Wikipediu?
Á allra síðustu árum hefur dregið úr vexti íslensku Wikipediu. Það hlýtur að vera áhyggjuefni
fyrir þá sem vilja veg hennar sem mestan. Fjöldi greina í aðalnafnarými hefur síður en svo
náð mettun. Áhugavert hefði verið að bera saman þróun fjölda greina og þróun fjölda
breytinga til þess að sjá hvort sama tilhneiging kæmi fram þar eða hvort notendur hafi í
auknum mæli verið að einbeita sér að því að breyta greinum frekar en að bæta nýjum við.
Hver er skipting íslensku Wikipediu í mismunandi nafnarými samanborið við dönsku og
færeysku?
Fylgni er á milli fjölda mismunandi tegunda nafnarýma og stærðar Wikipediunnar (íslensku:
18, færeysku: 16, dönsku: 20). Hlutfall greina er í öllum þremur Wikipedium um helmingur
síðna. Hvað mestur breytileiki var á hlutfalli spjallsíðna (íslenska: 12%, færeysku: 2%, dönsku:
19%) og endurspeglar þetta virkni Wikipediasamfélagsins. Þar sem fleiri notendur koma að
breytingu greina aukast líkurnar á deiluatriðum og þá er eðlilegt að fram fari umræður á
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spjallsíðum. Flokkar eru hlutfallslega flestir á íslensku Wikipediu (13%, færeysku: 10%,
dönsku: 6%) erfitt er að draga ályktanir um ástæður þessa án þess að athuga málið nánar.
Hversu lengi eru notendur virkir? Hver er líftími notenda sem bæta við efni?
Dreifing líftíma notenda fylgir veldisfalli líkt og dreifing fjölda breytinga eftir notendum.
Bróðurhluti notenda er aðeins virkur í skamman tíma eða framkvæmir jafnvel aðeins eina
breytingu. Af þeim sökum er eðlilegra að skoða miðgildi frekar en meðaltal.
Hvernig skipta notendur íslensku Wikipediu með sér verkum? Er jöfnuður eða ójöfnuður í
verkaskiptingu?
Mikill ójöfnuður er í verkaskiptingu notenda, á öllum Wikipedium er sama mynstrið. Fáir
notendur eru mjög virkir en bróðurhluti notenda hefur framkvæmt fáar eða jafnvel aðeins
eina breytingu. Dreifingin fylgir því veldisfalli. Eftir því sem Wikipedian er stærri er stærri
fjöldi notenda með meðalfjölda breytinga, á bilinu frá tugum til nokkur hundraða breytinga.
Þeir notendur sem hafa framkvæmt þúsundir breytinga eru mjög virkir.
Hversu miklar umræður eru á spjallsíðum?
Hlutfall spjallsíðna á dönsku Wikipediunni er töluvert hærra en á íslensku eða 19% á móti
12%, virkir notendur dönsku Wikipediu eru um 10 sinni fleiri en á íslensku Wikipediu.
Spjallsíður á færeysku Wikipediu eru aðeins 2% síðna því virðist sem til þurfi
lágmarksþröskuld í fjölda virkra notenda til þess að glæða samræður lífi.
Hverju er hægt að spá fyrir um framtíð íslensku Wikipediu?
Netnotkun er mjög algeng á Íslandi og allt bendir til þess að það haldist óbreytt. Netnotkun
ungs fólks virðist vera að aukast. Rannsóknir á heimildanotkun íslenskra námsmanna bendir
til þess að þeir nýti sér Wikipediu töluvert til þess að leita sér upplýsinga. Íslenska Wikipedian
mun því vaxa áfram en þar sem ljóst er að vaxtarferill hennar hefur verið ójafn, þá er óvíst
nákvæmlega hvernig þróunin verður. Sem stendur hægir enn á vexti hennar.

11.9. Frekari rannsóknir
Við vinnslu þessarar rannsóknar fór talsverður tími í það að læra á nýja tölvutækni. Af
þessum sökum hefði höfundur viljað hafa meiri tíma til þess að liggja yfir tölfræðinni og
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aðferðafræðinni henni til grundvallar. Höfundi duttu fjölmörg atriði í hug sem áhugavert væri
að rannsaka nánar. Sömuleiðis beitti Ortega ýmsum ítarlegri aðferðum við athugun sem hægt
væri að endurtaka við íslensku Wikipediu. Á meðal þess sem hvað áhugaverðast væri að
rannsaka er eftirfarandi:


Þróun á hlutfalli spjallsíðna á almennum greinum yfir tíma.



Þróun á fjölda eyðinga yfir tíma.



Þróun á fjölda notenda yfir tíma. Ítarlegri greining á framlögum notenda. Er nýliðun
stöðug? Hversu margir bæta við efni? Hversu miklu efni (á mánuði, fjöldi breytinga)?



Þróun á stærð greina yfir tíma.



Notkun á mynda á síðum, bæði greinum í almenna nafnarýminu og öðrum síðum.



Þróun á fjölda gæða- og úrvalsgreina. Ítarlegri greining á þeim.



Þróun á fjölda banna, fjölda skemmdarverka og fjölda vaktaðra síðna.



Wikipediasamfélagið í samhengi við málsamfélagið og íbúafjölda landsins.



Hvað eru margir notendur um hverja grein á íslensku Wikipediu að meðaltali? Hvað eru
margar breytingar á hverri grein að meðaltali? En þegar tekið er tillit til aldurs
greinarinnar?



Flokkakerfið mætti skoða bæði út frá þróun á fjölda en einnig út frá greiningu á
efnisáherslum og dýpt.



Bæta úr ítarlegri viðtölum bæði við notendur og lesendur Wikipediu. Athuga notkun
Wikipediu á mismunandi skólastigum.
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12.

Lokaorð

Í þessari ritgerð var fjallað um nýstárleika Wikipediu sem vinsæla heimild. Uppruni Wikipediu
var greindur í þrjú aðskilin ferli: Vestrænnar hefðar fyrir þrotlausri þekkingarleit, hraðri þróun
upplýsingatækni (hnattvæðingu) og dreifðri og sjálfsprottinni samhæfingu fjölda einstaklinga
á grundvelli rýmkunar á höfundarrétti.
Sjónum var sérstaklega beint að íslensku Wikipediu og megindlegur samanburður gerður við
dönsku og færeysku Wikipediurnar. Undangengin vinna Ortega (2009, 2012) gerði höfundi
kleift að greina Wikipediurnar tölfræðilega.
Staðfest er að íslenska Wikipedian nýtur aukinna vinsælda og stækkar. Frá fyrri hluta árs
2008 hefur hægt á vexti íslensku Wikipediu án þess að fyrir liggi skýr orsök. Nokkur breytileiki
er á milli Wikipedianna þriggja hvað varðar mismunandi samsetningu hlutfalla nafnarýma. Til
dæmis sker íslenska Wikipedian sig frá þeirri dönsku og færeysku að því leytinu til að fjöldi
tilvísana er mun lægri. Sýnt hefur verið fram á að að baki íslensku Wikipediunnar er
tiltölulega fámennur hópur mjög virkra notenda. Þetta verður sérstaklega skýrt þegar
mismunandi hlutföll af fjölda breytinga 20 virkustu notenda af heildarfjölda breytinga
innskráðra notenda eru skoðuð. Þá er bróðurhluti skráðra notenda aðeins virkur í mjög
skamman tíma. Hvati virkra notenda íslensku Wikipediu til þátttöku er bæði
hugmyndafræðileg, að þekking eigi að vera aðgengileg sem flestum, en þeir lýsa einnig yfir
ánægju og fróðleiksþorsta.
Tilefni er til frekari rannsókna á þessu sviði.
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Orðskýringar62
Aðgreining (disambiguation): Aðgreiningarsíður eru búnar til þegar sama greinarheitið gæti
átt við fleira en eitt viðfangsefni.
Almenningur (commons): Menningarlegt efni sem er verndað af lítið hamlandi
höfundarréttarákvæðum (ekki er átt við Wikimedia Commons).
Breyting (revision): Nefnist það þegar notandi breytir efni tiltekinnar síðu. Breytingin getur
verið efnisleg, allt frá því að tæma innihald síðu (sem er oftast skemmdarverk) og yfir í það að
búa til nýja síðu í löngu máli. Hún getur einnig verið minniháttar og falist í leiðréttingu á
stafsetningarvillu eða einhverju sambærilegu.
Breytingarágrip (edit summary): Stutt samantekt á breytingunni sem framkvæmd var
(hámark 255 stafir).
Breytingadeilur (edit war): Nefnist það þegar notendur skiptast endurtekið á við það að
breyta efni á tiltekinni síðu eftir sínu höfði í stað þess að finna efnislega málamiðlun sín á
milli.
Breytingaskrá (revision history): Skrá yfir breytingar sem er birt í rauntíma, raðað í öfugri
tímaröð sem fylgir hverri síðu. Hægt er að skoða hverja útgáfu fyrir sig.
Flokkur (category): Grunn-efniseining, flokkskerfi fyrir allar síður Wikipediunnar
Gátt (portal): Yfirlitsgrein yfir tiltekið efni, hugsað til þess að veita lesandanum góða yfirsýn
yfir málaflokk
Grein (article): Efni almenna nafnarýmisins, samanstendur af texta og Wiki-umvafsmáli.
Gæðagrein (good article): Grein sem hefur verið veitt nafnbótin gæðagrein og er talin mæta
ákveðnum stöðlum um gæði.
IP-tala: Einstök tala saman sett af fjórum tölum á milli 0 og 255 aðskildar með punktum sem
hverri tölvu sem tengist netinu er úthlutað (sjá einnig vefsel).
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Sjá einnig http://is.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hugtakaskr%C3%A1.
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Lesandi: Til aðgreiningar frá notanda. Einhver sem heimsækir síður en stofnar ekki
notandaaðgang og breytir ekki efni.
Lén (domain): Auðkenni á internetinu fyrir netþjóna í stað ip-tölu.
Minniháttar breyting (minor revision): Breyting sem er ekki efnisleg í eðli sínu heldur
leiðrétting á rangfærslu, s.s. stafsetningarvillu, skemmdarverkum eða einfaldri
staðreyndavillu.
Möppudýr (bureaucrat): Notandi með aukin réttindi til þess að eyða síðum, banna notendur,
læsa síðum og veita stjórnenda- og möppudýrs-réttindi.
Nafnarými (namespace): Grunnflokkun síðna í gagnagrunn eftir efnistegund.
Notandanafn (username): Nafn sem notandi getur valið sér og veitir honum heimasvæði og
auðkennir aðgerðir hans í MediaWiki-kerfinu.
Notandi (user): Til aðgreiningar frá lesendum sem heimsækja aðeins síður og skoða en
breyta ekki efni. Getur átt sér notandanafn eða tekið þátt nafnlaust, sem skráist á IP-tölu.
Ráðsmaður (steward): notendi með aukin réttindi á öllum Wiki-verkefnum. Getur m.a.
bannað, læst og veitt stjórnanda- eða möppudýrs-réttindi.
Síða (page): Grunn-efniseining MediaWiki-kerfisins, flokkast í mismunandi efnistegundir eftir
nafnarými.
Skemmdarverk (vandalism): Rangfærslur sem settar eru inn vísvitandi eða af vangá.
Snið (template): Skapalón til þess að setja fram upplýsingar með stöðluðum hætti eða til
kynningar á tilteknum málaflokki.
Stjórnandi (administrator): notandi með aukin réttindi til þess að eyða síðum, banna
notendur og taka aftur breytingar.
Stubbur (stub): Mjög stutt grein sem inniheldur oftar en ekki aðeins einfalda skilgreiningu,
eina eða tvær setningar.
Tilvísun (redirect): Innihaldslaus síða sem beinir lesandanum á aðra síðu.
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Úrvalsgrein (featured article): Grein sem þykir standast ítarlegri kröfur um gæði en
gæðagreinar og bera af í samanburði við aðrar.
Vaktlisti (watchlist): Listi af síðum sem hver notandi getur vaktað sérstaklega, þá birtast allar
breytingar sem gerðar eru á þeim síðum.
Vefsel (proxy): Tölva sem virkar sem milliliður fyrir fleiri tölvur út á netið, umferð fleiri en eins
aðila fer í gegnum sömu tölvuna. Fyrir netþjóna geta því margir lesendur eða notendur komið
frá sömu tölvunni.
Vefslóð: (URL): Einstök netslóð sem beinir notanda á tiltekna síðu. Wikipediu-verkefnin eru
öll hýst á léninu wikipedia.org.
Vélmenni eða botti (bot): Tölvuforrit sem gera óefnislegar breytingar á síðum. Í flestum
tilvikum eru vélmenni sérskráð sem slík.
Wikipedia: Tökuorð notað um frjálsar alfræðiorðabækur á vegum Wikimedia-samtakanna á
mismunandi tungumálum, t.d. íslensku Wikipediu, ensku Wikipediu, o.s.frv.
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Viðauki I: Tæknileg framkvæmd
Hér verður tæknileg framkvæmd rakin. Efni Wikipedia-gagnagrunnanna er skipt í
mismunandi skrár til þess að spara geymslupláss á netþjóni Wikimedia. Skrárnar sem
innihalda efnislegt innihald Wikipedianna eru þjappaðar og með XML-sniði. Fyrir rannsóknina
voru níu skrár sóttar:
Íslenska wikipedia, afrit 11. nóvember 2012:
http://dumps.wikimedia.org/iswiki/20121111/iswiki-20121111-pages-meta-history.xml.7z
http://dumps.wikimedia.org/iswiki/20121111/iswiki-20121111-pages-logging.xml.gz
http://dumps.wikimedia.org/iswiki/20121111/iswiki-20121111-user_groups.sql.gz
Danska wikipedia, afrit 28. október 2012:
http://dumps.wikimedia.org/dawiki/20121028/dawiki-20121028-pages-metahistory.xml.7z
http://dumps.wikimedia.org/dawiki/20121028/dawiki-20121028-user_groups.sql.gz
http://dumps.wikimedia.org/dawiki/20121028/dawiki-20121028-pages-logging.xml.gz
Færeyska wikipedia, 7. nóvember 2012:
http://dumps.wikimedia.org/fowiki/20121107/fowiki-20121107-pages-meta-history.xml.7z
http://dumps.wikimedia.org/fowiki/20121107/fowiki-20121107-pages-logging.xml.gz
http://dumps.wikimedia.org/fowiki/20121107/fowiki-20121107-user_groups.sql.gz

Skrárheitin samanstanda af ISO-639-1 tungumálakóða, ásamt dagsetningunni sem afritið var
tekið svo efnisinnihald, „pages“ þýðir að skráin innihaldi síður eða efnislegt innihald
Wikipedianna. Skráin sem endar á „pages-meta-history“ hefur að geyma allar breytingar á
öllum síðum á tiltekinni Wikipediu. Skráin sem endar á „pages-logging“ hefur að geyma
dagbókarfærslur fyrir viðhaldsaðgerðir, s.s. flutning greina, eyðslur, o.fl. Skráin sem endar á
„user-groups“ er ekki á XML-sniði heldur á SQL-fyrirspurnarmálinu, því þarf WikiDAThugbúnaðurinn ekki að meðhöndla hana sérstaklega. Hún hefur að geyma upplýsingar um
það hvaða notendur hafi sérréttindi, þ.e. stjórnendur, möppudýr, ráðsmenn eða vélmenni.
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Þessar upplýsingar eru nauðsynlegar til þess að hægt sé að sía burt framlög vélmenna (sjá
nánar Ortega, 2012, bls. 9-10).
WikiDAT-hugbúnaðurinn krefst þess að settur sé upp MySQL-gagnagrunnur, Pythonforritunarumhverfi, R-tölfræðihugbúnaður og ýmislegt fleira.
Til þess að gera gögnin um Wikipediurnar þrjár aðgengileg voru Python-skripturnar
„pages_meta_history.py“ og „pages_logging.py“ keyrðar sem þátta gögnin fyrir hverja
Wikipediu og mata inn í MySQL gagnagrunn (Ortega, 2012, bls. 38-39).

Mynd 20. SQL töfluskipan í gagnagrunni hverrar Wikipediu

Mynd 20. sýnir töfluskipan í hverjum gagnagrunni. Athugið að þetta er ekki töfluskipan
MediaWiki-vefhugbúnaðarins heldur gögn sem hafa verið meðhöndluð af WikiDAThugbúnað Ortega (Ortega, 2012, bls. 31-35). Þegar hér er komið sögu er hægt að sækja gögn
í MySQL-gagnagrunninn með SQL-fyrirspurnum. Sem dæmi sækir fyrirspurnin:
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select * from people;

allar upplýsingar, þ.e. einstætt notandanúmer (rev_user) og notandanafn (rev_user_text) úr
töflunni people sem hefur að geyma upplýsingar um notendur. Því næst er tölfræðiforritið R
notað til þess að sækja gögnin beint MySQL og vinna úr þeim tíðnitöflur. R getur vistað frá
sér gögnin á textaformi sem Excel töflureiknirinn er í sumum tilfellum notaður til þess að
vinna gröf úr.

Mynd 21. Vinnuferill að fyrirmynd Ortega

Mynd 21. sýnir hvernig skipta má vinnuferlinum í þrennt:
1. Wikipedia gerir XML-gögn aðgengileg
2. WikiDAT-hugbúnaður þáttar gögnin og matar þau inn í MySQL-gagnagrunn
3. R-tölfræðiforritið sækir gögn í MySQL-gagnagrunninn og matreiðir þau. Excel vinnur
gröfin.
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Viðauki II: Aðferðafræði við athugun á breytingum
Þessi viðauki er til viðbótar við kafla 9 um aðferðafræði ritgerðarinnar. Hér er farið ítarlegar út í
aðferðafræði til útskýringar.
Til þess að athuga breytingar notenda í kafla 10.3 var nokkur vandi að sigta út breytingar vélmenna.
Almennt er umsóknarferli fyrir þá sem vilja starfrækja vélmenni á Wikipediu. Sé farið eftir því er
vélmennið skráð í notendahópinn fyrir vélmenni og kemur það fram í upplýsingum um notendahópa
sem er aðgengileg á vef Wikimedia (skráin [tungumál]wiki-[dagsetning]-user_groups.sql.gz).
Sumarið 2008 og svo aftur í byrjun sumar 2012) var fjöldi vélmenna bannaður vegna þess að þau
þóttu vera orðin of fyrirferðamikil (Wikipedia, íslenska, 2010; Wikipedia, íslenska, 2012v.
Vélmennaréttindi voru í kjölfarið tekin af mörgum þessara vélmenna sem olli því að vélmennið var
þar með skráð sem almennur notandi í MediaWiki-vefhugbúnaðinum. Að sama skapi hafa
vélmennaréttindi verið tekin af vélmennum sem hafa veri óvirk í lengri tíma. Í báðum tilfellum kemur
upp sá vandi að það skekkir greiningu á framlögum notenda að taka með framlög vélmenna. Eitt
virkasta vélmennið á íslensku Wikipediu fyrr og síðar er Sauðkindin63 sem framkvæmdi þúsundir
breytinga á fjögurra og hálfs árs ferli.
Í ljósi þessa bjó höfundur til lista yfir notendur, sem grundvallaðist á þeim 67 skráðu vélmennum sem
eru á íslensku Wikipediu. Þeim til viðbótar bætti höfundur notendum á borð við Sauðkindina,
Bumbuhali og JabbiAWB, sem höfundur vissi að höfðu starfað sem vélmenni. Flestar viðbætur komu
þó þannig til að höfundur leitaði að öllum notendum sem innihéldu strenginn „bot“ í notendanafninu
og athugaði framlög þeirra. Á endanum fékk höfundur út lista með 162 virkum eða óvirkum
vélmennum. Listanum hélt höfundur úti á íslensku Wikipediu og annar notandi bætti við 10 virkum
eða óvirkum vélmennum, sem gerir 172.64 Áður en framlög notenda voru greind voru öll framlög frá
notendum á þessum lista síuð burt.
Þetta er mjög tímafrek vinna. Höfundur ákvað að fara ekki í sambærilega vinnu við dönsku og
færeysku Wikipediurnar. Engu að síður renndi hann yfir afkastamestu notendurna (100< breytingar)
og fjarlægði úr þýðinu þá notendur sem augljóslega voru vélmenni. Niðurstöður greininga á
breytingum þeirra eru því settar fram með þeim fyrirvara að ekki sé búið að sía jafn ítarlega frá
breytingar vélmenna. Fyrir þær eru fyrst og fremst síaðar burt breytingar skráðra vélmenna.

63
64

Sjá http://is.wikipedia.org/wiki/Notandi:Sau%C3%B0kindin.
Sjá http://is.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Listi_yfir_%C3%BEekkt_v%C3%A9lmenni.

121

Viðauki III: Spurningar sendar til virkra notenda
Sæl/l [nafn]
Ég heiti Hrafn H. Malmquist og er að skrifa lokaritgerð um íslensku Wikipediu.
Sjá: http://is.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Potturinn#Lokaritger.C3.B0_.C3.AD_MLISn.C3.A1mi_vi.C3.B0_H.C3.8D

Þar sem þú varst einn af þeim sem komu fyrst að vinnu við íslensku Wikipediu þætti mér vænt um
það ef þú gætir gefið þér nokkrar mínútur til þess að svara eftirfarandi spurningum:

1. Hver er/var aðkoma þín að verkefnum Wikimedia? (hvenær, hvaða verkefni
(en/is/commons/quote)?, hversu virkur?, hvaða hlutverk hafðiru, því nákvæmar því betra)

2. Hvers vegna tókstu þátt? Hvert var markmiðið með þátttökunni?

[3. Afhverju hættiru afskiptum af íslensku Wikipediu?]

4. Eitthvað sem þú vilt bæta við?

Hef ég leyfi til þess að vitna í svörin í ritgerð minni?

Hafiru einhver gögn eins og vistuð Word-skjöl eða eitthvað annað sem þú veist um og gæti varpað
frekara ljósi á vinnu við íslensku Wikipediu þætti mér einnig vænt um það ef þú gætir bent mér á það.

Með von um góðar undirtektir

Kv, Hrafn H. Malmquist
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