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A Wikipédia számokban
A magyar nyelvű Wikipédia oldalait havonta 44 milliószor töltik le.
A látogatók 87%-a Magyarországról, 5%-a Romániából, 2%-a
Szlovákiából érkezik. A magyországi olvasók 56%-a a magyar nyelvű,
38%-a az angol nyelvű Wikipédiát választja.
Az enciklopédia 2010 novemberében 180 ezer szócikket tartalmazott,
ezek átlagos hossza 3700 karakter. A szócikkek legalább fele hosszabb
2000 karakternél, a cikkek csupán 10%-a rövidebb 500 karakternél.
A Wikipédia bővítésén körülbelül 600 visszatérő (havi öt szerkesztésnél
többet végző) és számtalan alkalmi szerkesztő dolgozik, akik 2010
novemberéig több mint 9 millió szerkesztést végeztek. Az enciklopédia naponta átlagosan száz szócikkel bővül.

A Wikimédia Magyarország Egyesület tevékenysége elsősorban a
Wikipédia és a hozzá hasonló tudásgyűjtemények, valamint a mögöttük
álló szerkesztői közösség támogatására irányul, amivel hozzájárul egy
olyan világ születéséhez, ahol mindenki szabadon hozzáfér az emberi
tudás összességéhez.
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Köszöntő
Magyarországon óriási kiaknázatlan lehetőségek vannak a szabadon elérhető,
másolható és szerkeszthető információk – szövegek, képek, videók – összegyűjtése, létrehozása terén. Az egyesület e lehetőségek kiaknázására jött
létre 2008 novemberében.
Ez a két év a lehetőségek felméréséről, az útkeresésről szólt. A legfőbb
tanulságai közé tartozik, hogy a munkánkra szükség van, a Wikipédia
és a szabad kultúra mögött álló közönségtámogatás tettekre váltásához pedig kellett egy legálisan bejegyzett szervezet, amihez lehet fordulni, amit mindig el lehet érni.
Tapasztaljuk, hogy nem vagyunk egyedül, számíthatunk hazai és külföldi barátainkra, támogatóinkra ugyanúgy, mint kéttucatnyi országban található társszervezeteinkre és az amerikai Wikimédia Alapítványra is. Sikeres pályázataink és az elnyert támogatások révén merhetünk nagyot álmodni,
maradandó értéket teremthetünk, teljesebbé tehetjük az emberi tudáshoz való szabad hozzáférést.
Az elmúlt két évben több sikeres programot hajtottunk végre a szabad enciklopédiát és más, szabad tudást szolgáltató weboldalakat szerkesztő közösség támogatására, e weboldalak tartalmának bővítésére és fejlesztésére. Különösen fontosnak tartjuk a szabad kultúrát és a tudásmegosztást
ösztönző jogi környezet elérését. Ennek érdekében konzultációt folytattunk például a Magyar Nemzeti Bankkal is.
Büszkék vagyunk elért eredményeinkre, izgatottan várjuk a már betervezett vagy még csak megálmodott jövőbeni projektjeink megvalósulását – a Wikipédia 10. évfordulójára rendezendő konferenciát, az eszközszerverünk teljes kihasználását, a szerkesztést bemutató oktatóvideók készítését
és korábbi programjaink megismételt, már a tanulságokra építő újraindítását.
Az előttünk álló út hosszú, de annál könnyebb lesz, minél többen járjuk. Küldetésünk megvalósítását leginkább az hátráltatja, hogy kevés a lelkes önkéntes. Az elnökség az elmúlt két évben biztosította, és a jövőben is biztosítani kívánja a tevékenységhez szükséges hátteret, adminisztrációt,
hogy aktív önkénteseink arra koncentrálhassanak, ami az emberi tudás összességéhez való szabad hozzáférést elősegíti, magyar nyelven. Ennek fontos része a teljes magyar nyelvű tudás összegyűjtése és elérhetővé tétele a világon mindenki, köztük minden magyar ajkú és magyarul értő
ember számára.

Gervai Péter,
elnök
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A Wikimédia Magyarország
Egyesület
A Wikimédia Magyarország Egyesület 2008 novemberében létrejött közhasznú társadalmi szervezet, melynek célja az emberi tudás összegyűjtésének, rendszerezésének és terjesztésének támogatása, és az így összegyűlt tudáshoz való hozzáférés biztosítása a lehető legszélesebb körben.
Az egyesület támogatja a szabadon szerkeszthető és szabadon felhasználható tartalmú tudásgyűjtemények létrehozását, működtetését, terjesztését, az azokban közreműködni szándékozók képzését. Tevékenysége elsősorban a Wikipédia és társprojektjei segítésére irányul, de azoktól független;
tartalmuk létrehozásában nem vesz részt, fölöttük felügyeletet nem gyakorol.
Az egyesületet azzal a céllal alapítottuk, hogy szervezett módon járulhassunk hozzá a Wikimédiaweboldalak (Wikipédia és társai) fejlesztéséhez és közösségének fejlődéséhez. Az általunk támogatott
szabadon szerkeszthető és felhasználható oldalak közé tartozik a Wikipédia internetes enciklopédia,
a Wikimedia Commons médiatár, a közkincs forrásanyagokat bemutató Wikiforrás, Wikidézet idézetgyűjtemény, a Wikiszótár értelmező- és többnyelvű szótár és a szabad, nyílt tartalmú könyvek lelőhelye, a Wikikönyvek.
A szervezet 20 fővel alakult, tagjainak száma két év alatt több mint kétszeresére, 42 főre nőtt. Jelenleg csaknem minden tag a Wikipédia szerkesztője, bár a szervezet nyitott a céljaival egyetértő más
személyek felé is. Tagságunk Budapesten, hat megyeszékhelyen, valamint Kolozsvárott lakó személyekből áll. A kapcsolattartás eszköze a tagsági levelezőlista és a projektek közös kialakítását, dokumentálását segítő belső wiki, a külső kommunikációt pedig a Wikimedia.hu címen elérhető honlapunk
szolgálja. A Wikipédia közösségi portálján folyamatosan jelen vagyunk, hírekkel, pályázati- és versenyfelhívásokkal jelentkezünk.
Egyesületünk a kaliforniai székhelyű Wikimédia Alapítvány (Wikimedia Foundation, Inc.) világszerte
működő 27 helyi társszervezetének egyike. Az alapítvány többek között módszertani tanácsokkal,
oktatóanyagok rendelkezésre bocsátásával és anyagi támogatásával is segítette és segíti tevékenységünket. Támogatásának köszönhetően tudtuk meghirdetni például a Wikipédia szócikkeinek bővítését célzó legelső pályázatainkat.
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Wikikönyvtár
Az elmúlt tíz évben a Wikipédia, a Wikimédia Alapítvány és a szabad kultúra széleskörű
mozgalommá nőtte ki magát. A Wikipédia történetét, a mögötte húzódó társadalmi és
technológiai folyamatokat még sokan fogják kutatni, de már így is mintegy tucatnyi könyv
született a témában. 2010 januárja óta ezen könyvek egy része Magyarországon is kölcsönözhetők, a Wikikönyvtárból.
A Wikimédia Magyarország Egyesület a Budapesti Műszaki Információs Központ és Könyvtárral
(BME OMIKK) együttműködve a könyvtár társadalomtudományi szakolvasójában elérhetővé és
kölcsönözhetővé tett nyolc, addig Magyarországon el nem érhető szakkönyvet. Egyesületünk
könyvadománya kiegészíti a BME OMIKK már meglévő, Wikipédiával foglalkozó könyvállományát.
Andreh Lih történeti munkája, a The Wikipedia Revolution, Clay Shirky Here Comes Everybody
című műve, valamint a másik hat történeti, technikai, szociológiai és gyakorlati oktatókönyv reményeink szerint kiinduló alapként szolgál majd a Wikipédiát és a kapcsolódó mozgalmat, jelenségeket vizsgáló hallgatók, kutatók, érdeklődők számára.
A Wikikönyvtár nyújthatja azt az elméleti alapot, kutatási bázist, amit az egyesület által felállítandó analitikai és statisztikaszerver egészít ki a gyakorlati megközelítés lehetőségével – mindkettő
szabadon elérhető az érdeklődők számára.
Megfelelő érdeklődés és anyagi lehetőségek esetén a Wikikönyvtárat mindenképpen bővíteni kívánjuk, ezzel is segítve a hozzáférést az emberi tudás összességéhez (a részben rólunk magunkról szóló tudáshoz is) minden ember számára.

A Könyvtár számára adományozott nyolc könyv:
– Yochai Benkler : The Wealth of Networks (2007)
– S. Mader: WikiPatterns (2007)
– John Broughton: Wikipedia (2008)
– Phoebe Ayers: How Wikipedia Works (2008)
– Clay Shirky: Here Comes Everybody (2009)
– Andrew Lih: The Wikipedia Revolution (2009)
– Andrew Dalby: The World and Wikipedia (2009)
– Robert E. Cummings: Lazy Virtues (2009)
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Konzultáció a Magyar Nemzeti
Bankkal
Az egyesület fontos feladatának tartja, hogy érvényesítse
a magyar jogi környezet szabad tartalmú weboldalak működéséhez szükséges módosításait, és szívesen nyújt tanácsot az ezzel kapcsolatos kérdésekben.
E törekvésünkben partnernek bizonyult a Magyar Nemzeti
Bank, mely bennünket is megkeresett a forint- és euróérmék, valamint bankjegyek reprodukcióját szabályozó rendelet esedékes felülvizsgálata kapcsán. Az egyesületünk
által nyújtott javaslatok szinte mindegyikét elfogadták az
új, liberálisabb szabályozás kialakításakor.
A Magyar Nemzeti Bank 1/2006. (II. 15.) rendeletét kiváltó jogszabályhoz adott véleményünkben
hangsúlyoztuk a szabad információáramlás és –megosztás hasznosságát, különösen a digitális ismeretterjesztés terén. Felhívtuk a bank figyelmét az olyan szabályozás fontosságára, amely segíti a
hamisításellenes törekvéseket, ugyanakkor nem állít felesleges jogi akadályokat, technikai korlátokat
a szabad digitális felhasználás elé.
Külön felhívtuk a bank figyelmét az érmékkel kapcsolatos szabályozás azon hiányosságára, hogy az
a csak papíralapú utánzatok engedélyezésével egyszersmind kizárta a digitális utánzatokat. Javasoltuk, hogy a szabályos érmeutánzatok körét terjesszék ki a digitális (fizikailag nem megfogható)
utánzatokra is.
A bankjegyekkel kapcsolatos szabályozás a digitális másolatokkal szemben olyan követelményeket
támasztott (azok nem tartalmazhatták a címert, a bank nevét és az aláírásokat, feltűnő „másolat”
vagy „copy” feliratot kellett tartalmazniuk, és felbontásuk nem haladhatta meg a 72 dpi-t), amelyek
akadályozták a jogkövető felhasználást, a pénzhamisításra (az olcsó szkennerek korában) azonban
nem voltak nehezítő vagy elrettentő hatással. Az előírások betarthatatlanságát mutatja, hogy azoknak még az MNB weboldala sem felelt meg teljesen. Javaslatunkban kértük e korlátozások eltörlését, és a digitális utánzatok engedélyezésére vonatkozó eljárás felülvizsgálatát.
Záró megjegyzéseinkben kitértünk a forgalomból kivont érmék és bankjegyek utánzatainak jogtiszta használatához elengedhetetlen szerzői- és vagyoni jogok tisztázásának fontosságára is.
A konzultáció eredményeképpen létrejött új, 2/2010. (I. 28.) és 3/2010. (I. 28.) MNB-rendeletek szabályozása tartalmazta az általunk javasolt változtatásokat. Az új szabályozás lehetővé teszi a bankjegyek és pénzérmék legális digitális utánzását, így azok megjelenhetnek az online enciklopédiában
vagy numizmatikával foglalkozó honlapokon is. A szabályozás külön pozitívuma, hogy rendelkezett
az aktuálisan forgalomban lévő pénzek szerzői jogairól is.
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Előadások
Az egyesület tagjai az ország több városában, egyetemek, könyvtárak és más szervezetek meghívására, illetve konferenciákon tartottak előadást a Wikipédia történetéről, működéséről, világáról.
A Wikipédiát több előadáson ismertették már egyesületünk
alapítását megelőzően is, a szervezet létrejötte azonban állandó elérhetőséget biztosít azoknak, akik előadót keresnek a
szabad tartalmú projektek különböző aspektusainak népszerűsítésére, illetve mi magunk is aktívan keressük a lehetőséget az általunk támogatott projektek bemutatására és
megismertetésére.
2008. novemberi megalakulásunk óta két alkalommal tartottunk előadást Szegeden. Egy általános előadást követően meghívást kaptunk a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Informatikai, Távközlési és Logisztikai klubjába, hogy
bemutassuk a Wikipédiát, és tanácsokat adjunk a klub saját wikijének, a céljaiknak megfelelő,
könnyen szerkeszthető (belső) honlapjának elkészítéséhez.
Szeged után a fővárosban tartottunk számos előadást. Felkerestük a különböző budapesti oktatási és tudományos intézményeket, és ahol volt érdeklődés, bemutattuk a Wikipédia enciklopédia működését, részletesen elmondtuk, milyen módon járulhatnak hozzá a fejlesztéséhez.
Tartottunk előadást a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskolájában
és az MTA–ELTE Statisztikus és Biológiai Fizikai Kutatócsoportjánál, valamint egy különálló, de
kapcsolódó felkérésnek eleget téve a BME média- és kommunikáció szakos hallgatóinak is.
Az előadások és bemutatók másik terepe a különböző konferenciák és fesztiválok voltak. Ebbe a
körbe tartozott a Wikipédiát mint közösségi enciklopédiát bemutató előadás, mellyel az Open
Educational Forumon (nyílt oktatási fórum) és az Internet Fiesta konferenciákon jelentünk meg. A
2009-es évet az akkor először megrendezett World Copy Day (másolási világnap) kerekasztalbeszélgetésén való részvétellel zártuk.
2010 májusában előadást tartottunk a Wikimúzeum nevű kezdeményezésünkről a Ludwig Múzeumban rendezett „Múzeum újratöltve” konferencián. Több hazai előadást követően szerb társszervezetünk meghívására a belgrádi regionális Wikimédia-konferencián mutattuk be a magyar
Wikipédián alkalmazott jelölt lapváltozatok elnevezésű minőségbiztosítási eszközt.
Októberben az Országos Széchényi Könyvtár meghívására bemutatót tartottunk a Wikipédia
szerkesztéséről. Az előadások sorát a november 12-én a Pannon Egyetemen tartott előadássorozat és filmvetítés zárta.
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Képek versenye
A világ nem írható le csak szavakkal, szükségünk van rajzokra, képekre, fényképekre, mozgóképekre is. A Wikipédiát kiszolgáló szabad médiatár több mint hatmillió médiafájlt tárol
már most, Magyarország és a magyar vonatkozású témák azonban még közel sincsenek lefedve. Ezen igyekeztünk változtatni a 2009-ben megtartott képek versenyével.
2009 tavaszán-nyarán fókuszált képgyűjtő akciót kezdeményeztünk: március 15. és június 15.
között verseny keretében gyűjtöttük az illusztrációs célokra megfelelő minőségű magyar vonatkozású képeket. A pályázatra kilencven pályamű érkezett, ezeket 6 kategóriában közönségszavazással rangsoroltuk. A nyertesek a 2010 májusában tartott díjátadó ünnepségen átvehették
előhívott képeiket, valamint wikipédiás ajándéktárgyak közül is választhattak.
A pályaművek között sok volt az illusztrációs célokra kevéssé alkalmas, de nagy művészi értékű fénykép, 42%-uk viszont – természetfotók, épületábrázolások, egy aprólékos gonddal elkészített statisztikai térkép – jelenleg is illusztrálja a Wikipédia tizennégy különböző nyelvi kiadását és a magyar
Wikipédia testvéroldalait, a Wikiszótárat és a Wikihíreket.

Kategóriagyőztesek

Báthory Péter: Rétyi Nyír a párás
naplementében

Szilas: Kölcsey Ferenc szobra
Mátészalkán
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Nobli: Ősz a Bükkben

Ivanhoe: A fecskefarkú pillangó hernyója
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Ivanhoe: Barlanglakások a magyarországi Noszvajon

Beroesz: A legnagyobb vallásos közösségek a magyarországi településeken, 2001
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Wikitábor
Korábbi egynapos szerkesztői találkozókra
építve 2010 augusztus elején – a magyar Wikipédia történetében először – nyári tábort
szerveztünk. A Wikitábor javította a szerkesztők közti kapcsolatokat és hozzájárult a
meglátogatott dunántúli térség wikipédiás
megjelenésének javításához. A résztvevők
rövid előadások és műhelymegbeszélések
során képezhették magukat tovább.
A négynapos, Nagykanizsán tartott táboron összesen 17 wikipédista vett részt Magyarországról
és Szerbiából. A résztvevők az első három nap látogatást tettek és túráztak Nagykanizsa és a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park fontosabb helyszínein. Az utolsó napon rövid előadásokat, műhelymegbeszéléseket és a Wikipédiához kapcsolódó filmvetítést tartottak.
A beszélgetések során bemutatták egymásnak a magyar és a szerb Wikimédia-szervezetek
tevékenységét, megnéztek néhány dokumentumfilmet és megtanulhattak könyvet készíteni a Wikipédián található cikkekből.
Ezzel a négy napos programsorozattal reményeink szerint hagyományt teremtettünk, amit a
Wikipédia közösségének összehozására és motiválására az ország más területein (és a határokon túl) is szeretnénk folytatni.

A Romániai magyar irodalmi
lexikon a Wikipédiában
A Wikimédia Magyarország Egyesület és a Kriterion Kiadó, valamint az Erdélyi MúzeumEgyesület között 2010 szeptemberében létrejött megállapodás alapján a kolozsvári székhelyű
kiadó által gondozott Romániai magyar irodalmi lexikon első négy kötete, vagyis az A-tól R-ig
terjedő címszavak a Wikipédiával kompatibilis felhasználási feltételek (licenc) alá került és így
a tartalma teljes egészében megjeleníthető a magyar nyelvű Wikipédiában.
A megállapodás keretében megközelítőleg 3000 erdélyi magyar kulturális témájú szócikkel
bővülhet az online enciklopédia. Az átvett tartalom a Wikipédiából ismert feltételekkel szabadon
fejleszthető és felhasználható. A Romániai magyar irodalmi lexikon cikkeinek átvételét, átnézését
és bővítését a megállapodás bejelentése után megkezdték az enciklopédia szerkesztői.
A szócikkek wikipédiás megjelenésével nem csak az online enciklopédia, hanem a teljes magyar
nyelvű közösség nyer, mivel így ez a hatalmas ismeretanyag sokkal szélesebb körben lesz
felhasználható, hozzájárulva közös kultúránk esetleg kevésbé ismert részeinek szakszerű
ismertetéséhez is.
Egyesületünk egyik célkitűzése a nem szabad tartalmak szabad licenc alatti közzétételének támogatása. Reméljük, más lexikonok és enciklopédiák is csatlakoznak majd ehhez az akcióhoz, hiszen
számos területről nagyon kevés információ lelhető fel a Wikipédiában, illetve a magyar interneten;
a fellelhető anyagok pedig a legtöbb esetben nem használhatóak fel szabadon, és nincs lehetőség
az elérhető anyag frissítésére és javítására sem.
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Karbantartó verseny
A Wikipédia-szerkesztők karbantartó versenyt rendeztek az enciklopédia minőségbiztosítási
feladatainak támogatására és ösztönzésére. A Wikimédia Magyarország Egyesület támogatásával lebonyolított versenyen több mint kétezer-kétszáz szócikket továbbfejlesztettek a modern minőségi, formai és ellenőrizhetőségi követelményeknek megfelelően.
A Wikipédia nagy előnyei közé tartozik, hogy bárki szerkesztheti. Mivel nincs lapzárta és nyomdába
adási határidő, a tartalom folyamatosan fejlődik, naprakészen tartható.
A tartalommal párhuzamosan fejlődnek a Wikipédia technikai megoldásai, felhasználói felülete és
formai, minőségi, megbízhatósági standardjai is. A minőségbiztosítás jegyében a szerkesztők a meglévő, illetve új követelményeknek nem megfelelő szócikkeket figyelmeztető címkékkel látják el és kategóriákba gyűjtik: a helyesírási, szakmai-tartalmi és formai hiányosságokat tartalmazó szócikkeket
ezáltal tartják számon.
A címkézés és kategorizálás természetesen önmagában nem segít, az arra járó szerkesztők igyekeznek
kijavítani az ilyeneket (megformázni, forrással ellátni, átfogalmazni, stílusán javítani stb.).
A közel két hónap alatt, 2010. március 27. és május 15. között lezajlott verseny során tizennyolc
szerkesztő komoly erőfeszítéssel 2289 problémát (a gyakori javítások között szerepelt a cikkek formázása, tördelése és forrással ellátása) javított ki.
A legsikeresebb szerkesztőket múzeumbelépőkkel, színházjegyekkel, könyvutalványokkal és wikipédiás ajándéktárgyakkal jutalmaztuk.

Könyvkészítő vetélkedő
2010 őszén vetélkedőt indítottunk annak bemutatására, hogy
az internetes enciklopédia tartalma bizonyos témakörökben
már akár könyvként kinyomtatva is megállná a helyét!
A vetélkedőre 13 könyvösszeállítást neveztek a szerkesztők. Ezek
szerteágazó témákat fedtek le a sporttól, a történelmen és kultúrán
át a tudományokig. A közel hatezer oldalnyi anyagból az ötfős zsűrinek
végül ki kellett választania az öt legjobbat, melyeket aztán nyomtatott
könyvként a Wikipédia bemutatására fogunk használni az egyesületi
programokon.
Az öt kiválasztott könyv a hettitákról, a Formula–1-ről, Miskolc kulturális
életéről, a képlékeny alakítás módszereiről, valamint a textil- és textilruházati iparról szólva jól illusztrálta számunkra, hogy számos különböző témában találhatunk nagyon jó minőségű anyagot a
Wikipédiában. A nyomtatott könyvek egyben méltó elismerése a megalkotásukon fáradozó több
száz szerkesztő munkájának, akik első alkalommal vehették kézbe munkájuk eredményét.
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Szócikkíró verseny
Az önkéntesek által írt enciklopédia dinamikusan fejlődik, különösen azokban a témakörökben, melyek köré lelkes szerkesztők csoportosulnak. 2009-ben tartott versenyünkkel igyekeztünk a cikkírási kedvet növelni, illetve elősegíteni, hogy az egyes szak- és tudományterületek
szempontjából alapvető fontosságú szócikkek megtalálhatóak és lehetőleg minél jobb minőségűek legyenek a magyar Wikipédiában.
A versenyre megkötés nélkül lehetett nevezni, de a már meglévő, csak épp túl rövid szócikkek továbbfejlesztéséért, valamint a kiemelt fontosságú témák feldolgozásáért bónuszpont járt. Az egy
hónapig tartó verseny kiemelt témái közé tartoztak az olvasók által kért cikkek, a fontos magyarés egyetemes vonatkozású cikkek, középkori, irodalmi és világörökségi témával foglalkozó szócikkek és életrajzok különböző csoportjai.
A versenyre végül 34 szócikket neveztek, ezeket az olvasók két héten keresztül pontozhatták. A
pontszámok összege alapján állt elő a nyertes cikkek sorrendje. Első helyezett a magyarországi
autópályákat bemutató nagyon részletes szócikk lett, a második a Kámaszútra, a dobogó harmadik helyét a Márai Sándorról szóló cikk foglalhatta el. A nyertes szócikkek írói az elismerés mellé
értékes antik könyvet kaptak jutalmul.
A nevezett szócikkek minőségét jól szemlélteti, hogy a verseny után kilenc, a pályázatra írt vagy kibővített cikket megválasztottak a Wikipédia legjobbnak tartott – szigorú formai, tartalmi és ellenőrizhetőségi kritériumoknak megfelelő – kiemelt szócikkei közé.

Forrásolásos nyereményjáték
2010. január 24. és március 28. között az angol Wikipédiát megcélzó forrásolásos nyereményjátékot rendeztünk. A verseny célja az angol nyelvű Wikipédia forrás nélküli magyar témájú
életrajzi cikkeinek megmentése volt a források hiánya miatt őket fenyegető törléstől.
A nyereményjátékban részt vevő tizennégy szerkesztő ellátta forrással szinte az összes magyar
személyről szóló angol nyelvű életrajzi cikket (összesen 516-ot), ezzel emelte a magyarokat bemutató cikkek színvonalát, s közben megismerhette az angol Wikipédiát is.
A tavaszi karbantartó verseny fontos kísérlet volt arra, hogy miként lehet a felhalmozódó minőségbiztosítási feladatok folyamatos végrehajtását ösztönözni. A jövőben tervezünk más hasonló célú
programokat és versenyeket is. A forrásolási verseny egy hirtelen megoldandó nagy feladat végrehajtására indult. Sikerére építeni kívánunk kevésbé sürgős témák esetében is. Állandó célkitűzésként támogatjuk a Wikipédia minden szócikkének forrásgondozását is.
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Magyar eszközszerver
A Wikimédia Magyarország Egyesület az Internetszolgáltatók Tanácsának támogatásával hazai szervert állított fel a Wikipédia és társprojektjeinek, valamint az egyesület szükségleteinek
kiszolgálására. A szerver fontos háttér-, kutatási és tesztelési feladatokat fog ellátni, kiegészítve az Amszterdamban lévő eszközszerver-park képességeit, de attól függetlenül, a magyar
közösség és egyesületünk speciális igényeinek szolgálatában.
Egészen 2010 végéig az egyesület a tagjai által felajánlott szervereket használta, melyek mind tárolókapacitásukban, mind erőforrásban korlátozottak voltak, ezért számos projekt csak csökkentett
erőforrással futhatott, illetve néhány tervezett projekt el sem indulhatott.
Az új szerverrel háttértámogatást biztosíthatunk a Wikipédia és társprojektjei számára, továbbá lehetőség nyílik új, nyelvspecifikus fejlesztések tesztelésére és elindítására. A szerver használható lesz
az egyesület által szervezett egyes rendezvények céljaira is (pl. demonstrációra az éles rendszer befolyásolása nélkül). A futtatni kívánt alkalmazások lehetőséget biztosíthatnak majd a magyar tudományos közösség számára is a magyar nyelvű Wikimédia-projektekkel kapcsolatos kutatásaikhoz,
például szociológiai, hálózatkutatási és nyelvészeti elemzések végrehajtására.
A szervereken végrehajtandó első feladatok közé tartozik a magyar Wikimédia-weboldalak adatbázisainak mentése és tükrözése, ami biztonságot nyújt egy esetleges katasztrófa esetére. Lehetővé
válik analízisek és statisztikai elemzések futtatása, az alkalmazott minőségbiztosítási megoldások
szerkesztési szokásokra gyakorolt hatásának elemzése is.
Nagy reményeket fűzünk – az eddig erőforráshiány miatt nem futtatott – WikiTrust nevű programhoz,
mely az összes szerkesztés kielemzése után megállapítja a cikkek teljes tartalmáról (mondatszinten
vagy még közelebb), hogy mennyire megbízhatók, és ezt színezéssel jelzi.
A szélesebb közösséget célozza a szerver azon tervezett lehetősége, hogy a szerkesztők által írt, automatizálható szerkesztési feladatokat végrehajtó programokat (úgynevezett „bot”-okat) és a Wikipédia felhasználói felületét barátságosabbá tevő szkripteket (pl. helyesírás-ellenőrzést) futtathatnak
rajta egy ellenőrzött környezetben. A szerver biztosíthatja, hogy a programok megbízhatóak, biztonságosak és naprakészen frissítettek legyenek.
A szerver specifikációit és garanciafeltételeit úgy választottuk ki, hogy megfeleljen a tervezett feladat
által támasztott igényeknek és hosszabb periódusra (2-3 év) is fedezze az erőforrás-igényeket.
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