
  

Wiki

Ferramenta de compartilhamento 
de conhecimento



  

Objetivo

O objetivo desta é apresentar a ferramenta 
de wiki e mostrar o que ela é, para que ela 

serve, quando deve ser utilizada, sua 
função na BVS e o modo de operação.



  

O que é?
• É um tipo específico de coleção de 

documentos criados a partir de um 
software de colaboração.

• É uma forma de construção de 
conhecimento coletivo e comunicação.

• É uma coleção de muitas páginas 
interligadas e cada uma delas pode ser 
visitada e editada por qualquer pessoa.



  

Wiki
• Wiki originou da palavra  “wikiwiki” que significa 

“super-rápido” na língua havaiana.

• Por consenso passou a ser chamado apenas de 
wiki o software que permite a edição coletiva de 
documentos, não necessitando de uma revisão 
antes da sua publicação.

• Exemplos de plataformas Wiki:
MediaWiki, MoinMoin, UseModWiki e TWiki



  

Wiki – Sociedade
   Fazendo um paralelo com o 

funcionamento de uma sociedade, pode-
se imaginar o wiki como sendo a própria 
sociedade e o núcleo seria o governo, que 
cria a quantidade de regras que forem 
sendo necessárias para manter a 
sociedade funcionando com base na vida 
e dentro das possibilidades oferecidas 
pela própria sociedade e pelo 
ecossistema.



  

Para que serve?

Criação de espaços de inteligência coletiva, 
que permitem a fácil colaboração de seus 

membros através da internet.

Exemplo de opções de criação: 
• Base de dados de informações técnicas 

(wiki.reddes.bvsalud.org)
• Enciclopédia virtual (www.wikipedia.org)



  

Na BVS

• O Wiki é mais uma das ferramentas que 
estão no contexto da fonte de informação 
5 da BVS. 

• Utilizado como ferramenta do AAI  
Ambientes Aprendizes Informados



  

Na BVS



  

Modo de Operação
• Através de uma linguagem de marcação muito 

simples e eficaz os participantes do wiki podem 
criar e editar documentos já criados.

• Essas páginas não precisam de revisão para ser 
publicadas. Ao fim da edição, já estão disponível 
para ser lida.

• Cada página geralmente contém um grande 
número de ligações para outras páginas (links 
com assuntos relacionados).



  

Modo de Operação
• Os artigos dos Wikis não podem ter títulos 

repetidos devido tecnologia de armazenamento 
para ajudar a eliminar ambigüidades. Porém o 
sistema é case-sensitive. 

• É possível criar grupos de usuários com 
privilégios diferentes (somente leitura, leitura e 
edição....), dessa forma se evita problemas de 
vandalismo dos dados. Existe também a opção 
de bloqueio e banimento de usuários através do 
endereço IP ou nome de usuário.



  

Wiki RedDes

Criado para a integração dos 
desenvolvedores e criação de 

documentação coletiva de sistemas, é 
utilizado como um ponto de apoio para o 

desenvolvimento de sistemas na BIREME.



  

Duvidas?

Obrigado,
francis.douglas@bireme.org
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