
Platforma MOODLE

Obsługa modułu Wiki

Co to jest Wiki i do czego może się przydać? Zakładanie Wiki w Moodle. Tworzenie stron wiki.



Co to jest Wiki?

 Wiki służy do tworzenia zasobów informacji, które są stopniowo rozbudowywane, 

rozszerzane. Zalążkiem Wiki jest pierwsza strona zawierająca zazwyczaj wprowadzenie

i główne hasła Wiki. Pełni funkcję podobną do Wikipedii.

 Zarówno pierwsza strona, jak i każda kolejna może zawierać odnośniki do stron z innymi 

hasłami. 

 Jeśli hasła te są już zdefiniowane, to odnośnik poprowadzi czytelnika do odpowiedniej 
informacji.

 Jeśli hasło nie jest jeszcze zdefiniowane, to każdy uprawniony użytkownik - edytor -

może je uzupełnić tworząc nową stronę Wiki. Taka strona jest automatycznie 

podłączana we wszystkich miejscach Wiki, w których występuje dodane hasło.
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Schemat przykładowego Wiki – cz. 1

Przykład Wiki złożonego z kilku 

stron, zawierających zaczątki 

informacji o różnych regionach 
i miastach Polski. 

Informacje są podane bardzo 

schematyczne i nie zawsze 

poprawne. Rolą tego Wiki jest 
bowiem tylko przedstawienie 

schematu powiązań pomiędzy 

stronami poprzez odnośniki

i ewentualnie danie początku 

prawdziwemu Wiki na zadany 

temat.
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Schemat przykładowego Wiki – cz. 2

 Strona startowa ma tytuł Ciekawie miejsca. Możemy z niej przejść do stron Wybrzeże Bałtyku

i Wielkopolska. Pozostałe trzy hasła z tej strony (Pojezierze Pomorskie, Pojezierze Mazurskie

i Mazowsze) nie są jeszcze opisane. Autor strony zaznaczył je już jednak jako pojęcia, które trzeba 

zdefiniować na odrębnych stronach.

 Obszar dostępny - ze strony startowej można dojść przez odnośniki do wielu innych stron: 

Wielkopolska, Kujawy (widzimy tylko część strony, bo całość nie zmieściła się na schemacie), 

Wybrzeże Bałtyku, Trójmiasto itd. Do strony molo nawet na dwa sposoby.

 Obszar odcięty - Strony Pałuki, Żnin i Sudety nie są dostępne ze strony startowej. Normalne 

„surfowanie” po Wiki nie doprowadzi nas do żadnej z nich. Jest jednak możliwość przejrzenia 

indeksu wszystkich stron i dotarcia do takich odciętych.

 Odnośniki do stron - Zazwyczaj przy każdej stronie, oprócz jej treści, możemy zobaczyć listę 

odnośników, które do niej prowadzą. Korzystając z nich można wrócić na strony kierujące na 

daną. Strony, do których nie prowadzi żaden odnośnik, są nazywane w Moodle stronami 

osamotnionymi lub osieroconymi. W naszym przykładzie jest to tylko strona Sudety, bo pozostałe 

strony, nawet odcięte, są wskazywane przez jakiś odnośnik z innej.
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Definiowanie wiki w Moodle

 Wiki jest składową Moodle, więc by zamieścić w kursie nowe Wiki,

trzeba:

 zalogować się do kursu, w którym mamy uprawnienia autora;

 włączyć tryb edycji;

 przejść do tematu, w którym chcemy dodać nowe Wiki;

 rozwinąć w nim listę Dodaj składową;

 wybrać z listy dostępnych elementów składową Wiki.

 Spowoduje to wyświetlenie formularza z parametrami Wiki.

Uwaga! Jeśli na liście składowych nie ma elementu o nazwie Wiki, to składowa ta może nie być 

zainstalowana lub odblokowana w naszym Moodle. W obu przypadkach musimy zwrócić 

się o pomoc do naszego administratora.
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Parametry ogólne – cz. 1
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Parametry ogólne – cz. 2

 Nazwa i streszczenie - Parametry te odgrywają tę samą rolę, co w innych składowych. 

Wiki jest widoczne na stronie kursu jako nazwa, a w wykazach składowych kursu 

dodatkowo pojawia się streszczenie.

 Typ grup - Parametr ten określa, jakie będzie grono twórców Wiki i ile kopii Wiki zostanie 

utworzonych. Wybór opcji:

 prowadzący spowoduje utworzenie jednego Wiki dla całego kursu - wszyscy uczniowie i nauczyciele kursu 

będą mogli tworzyć i edytować jego zawartość;

 grupy spowoduje utworzenie po jednej kopii Wiki dla każdej grupy kursu - każdą kopię będą mogli 

rozwijać tylko członkowie grupy oraz nauczyciel;

 student spowoduje utworzenie po jednej kopii Wiki dla każdego ucznia/studenta - takie Wiki będzie mógł 

tworzyć i edytować tylko dany student i nauczyciel;

 Wartości tego parametru nie można zmienić później, gdy Wiki już zostało utworzone. 
Próba połączenia (lub rozdzielenia) kilku Wiki mogłaby bowiem spowodować wiele 

problemów.
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Parametry ogólne – cz. 3

 Wydrukuj nazwę na każdej stronie - Wiki składa się z wielu powiązanych stron i ten 

parametr ustala, czy nazwa całości będzie powtarzana na każdej czy nie.

 Tryb HTML - Strony Wiki można pisać w języku znaczników Wiki - prostym, łatwym do 

opanowania języku, zawierającym tylko kilka charakterystycznych znaczników. Można 

także do tego celu używać ogólniejszego i bogatszego języka, czyli HTML. Może to być 

HTML generowany za pośrednictwem edytora WYSIWYG. W tym parametrze 

określamy, czy tworząc strony Wiki chcemy mieć dostęp do HTML czy też będziemy 
posługiwać się tylko językiem Wiki. Należy mieć na uwadze, że mieszanie edytora 

WYSIWYG z językiem Wiki potrafi prowadzić do niezamierzonych efektów, należy więc 

wybrać na tym etapie – brak HTML, czyli tylko język Wiki.

 Zezwól na pliki binarne - Parametr ten określa, czy do każdej ze stron Wiki będzie 

można dołączać pliki binarne, w tym graficzne. Jeśli są one istotne dla treści Wiki, to 

oczywiście zaznaczamy tę opcję. Wówczas pliki (np. graficzne) będzie można włączać 

do treści strony lub doczepiać, jako załączniki. Jak to robić, dowiemy się wkrótce. 
Warto pamiętać, że przy przesyłaniu plików do Wiki obowiązuje globalne ograniczenie 

rozmiaru ustawione dla wszystkich plików w kursie i w Moodle.
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Parametry ogólne – cz. 4

 Opcje autolinkowania - włącz linkowanie CamelCase – jest to zwyczaj pisania nazw 

złożonych z wielu słów bez spacji, przy czym każde słowo pisze się z wielkiej litery, tak że 

z określenia Camel case powstaje słowo CamelCase. 

Taki sposób zlepiania słów jest dość popularny wśród programistów, którym odstęp 

(spacja) potrafi sprawić sporo kłopotów. W początkowym okresie rozwoju systemów 

Wiki CamelCase był podstawową metodą określania nowych pojęć w Wiki . W związku 
z tym przyjęło się, że każde słowo zaczynające się z wielkiej litery i zawierające w środku 

jeszcze jedną literę (czyli podejrzane o to, że jest zlepkiem wielu słów) było traktowane 

jak nowe hasło Wiki. Potem sposób ten coraz częściej był zastępowany zaznaczaniem 

haseł przez ujęcie ich w nawiasy kwadratowe. 

Jeśli chcemy, by słowa mające formę CamelCase były w naszym Wiki traktowane 

automatycznie jako hasła, to zaznaczamy tę opcję. Jeśli nam to przeszkadza - to jej nie 

zaznaczamy.
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Parametry ogólne – cz. 5

 Opcje administracyjne studenta - W tym parametrze określamy, jakie operacje 

administracyjne na danej kopii Wiki będą mogli wykonywać jej twórcy, których grono 

zdefiniowaliśmy jako: wszyscy, grupa lub uczeń w parametrze Typ. 

Są to opcje umożliwiające usuwanie starych stron lub wycofywanie wprowadzonych 

zmian, czyli ingerujące w działania innych twórców Wiki.
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Parametry opcjonalne

 W parametrach opcjonalnych możemy zmienić nazwę strony startowej Wiki na inną niż 

nazwa całego Wiki. 

 Możemy też wybrać inną stronę startową niż pierwsza, zdefiniowana strona Wiki. Na 

początku (i zazwyczaj jeszcze długo dłużej) standardowe ustawienia tych opcji są 

wystarczające, czyli pozostajemy przy tej samej nazwie Wiki i strony oraz wejścia do 

Wiki przez pierwszą stronę.
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Parametry standardowe

 W parametrach standardowych trzeba zwrócić uwagę na znaczenie opcji Rodzaj 

grup. Dla Wiki (podobnie, jak dla innych składowych) określa ona, kto będzie widział 

zawartość Wiki. Są to odpowiednio: wszyscy, grupa i nauczyciel oraz uczeń i 
nauczyciel.

Trzeba przy tym pamiętać, że dostęp dotyczy odpowiednio: jedynej kopii Wiki dla 

całego kursu, kopii grupy lub kopii ucznia. Liczbę tworzonych kopii Wiki określiliśmy
w parametrze typ w opcjach ogólnych.
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Zakończenie definiowania

 Po wypełnieniu formularza klikamy przycisk Zapisz i wyświetl, jeśli chcemy natychmiast 

przejść do definiowania pierwszej strony Wiki lub rozbudowy wcześniej rozpoczętego 

Wiki. Opcja Zapisz i wróć do kursu jest przydatna, gdy weszliśmy do formularza tylko po 
to, by ustawić lub zmodyfikować parametry Wiki, a pracę nad treścią odkładamy na 

potem lub zostawiamy komu innemu. Jak w przypadku innych składowych, większość 

parametrów Wiki można potem zmienić. 
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Formatowanie stron Wiki

 Zawartość strony Wiki możemy wpisać „czystym” tekstem, nie używając dodatkowych 

czcionek, akapitów, numeracji itp.

 Prosty tekst, jest trudniejszy w odbiorze dla czytelnika. Formatując tekst, nie tylko 

bowiem go „upiększamy”, ale także zaznaczamy strukturę informacji, wyróżniamy 

pojęcia, różnicujemy ich znaczenie. Również przełamujemy monotonię jednolitego 

tekstu, która utrudnia podtrzymanie koncentracji w czasie czytania.

 Do zapisu stron Wiki można stosować zwykły HTML. Można także posłużyć się jednym

z wielu dostępnych edytorów WYSIWYG. Jednak autorzy Wiki, wraz ze strukturą serwisu, 

zaproponowali język formatowania. Starali się przy tym połączyć prostotę języka

z wystarczająco bogatymi możliwościami formatowania tekstu. 
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Definiowanie czcionki (fontu)

 Tekst, który chcemy wytłuścić ujmujemy w podwójne znaki _ Wyróżnienie tekstu 

(zazwyczaj zapisanie italiką) uzyskujemy przez ujęcie go w podwójne apostrofy '. By 

wyświetlić tekst czcionką maszynową, trzeba ująć go w podwójne znaki =.

 znaczniki Wiki niesformatowany tekst  podgląd
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Struktura tekstu

 Strukturę tekstu zaznaczamy wyróżniając w nim nagłówki (pierwszego stopnia – naj-

większe, potem drugiego, trzeciego itd.). Tekst, który ma być nagłówkiem poprzedza-

my jednym, dwoma, trzema... wykrzyknikami !. Dodatkowo możemy podzielić tekst na 
akapity rozpoczynające się od nowego wiersza. Chcąc rozpocząć nowy akapit 

zostawiamy w tekście pusty wiersz.

 znaczniki Wiki niesformatowany tekst  podgląd
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Tablice

 Elementy, który chcemy przedstawić uporządkowane w wiersze i w kolumny, warto 

ująć w tablicę. Tablicę w języku znaczników wiki tworzymy oddzielając poszczególne 

elementy znakiem pionowej kreski |. Warto przy tym zadbać, by każdy wiersz tablicy 
był zapisany w oddzielnym wierszu.

 znaczniki Wiki niesformatowany tekst  podgląd
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Odnośniki na stronach Wiki – cz. 1

 Wiki z założenia zawiera informację rozproszoną po różnych stronach. Tworząc 

zawartość jednej strony wykorzystujemy zazwyczaj pojęcia, których wyjaśnienie

i rozwinięcie zamieszczamy na innych stronach Wiki. Równie łatwe musi być 
zamieszczanie odnośników do nich na innych stronach Wiki.

 Pierwszą, tytułową stronę Wiki tworzymy definiując Wiki. Zazwyczaj zamieszczamy

na niej informacje o tematyce Wiki, jego przeznaczeniu i sposobie tworzenia. Na tej 

stronie znajduje się także rozpoczęcie tematu i przejście do głównych działów, 
które są opracowane już na innych stronach Wiki.

 Pozostałe strony tworzymy „w locie”. Wystarczy w zawartości jakiejś strony (na

przykład tytułowej), użyć napis, który Wiki interpretuje jako nazwę strony. Wówczas 

Moodle auto-matycznie tworzy odnośnik do istniejącej strony (jeśli użyliśmy nazwy 

strony istniejącej) lub odnośnik do pustej strony (jeśli użyliśmy nazwy strony, która

jeszcze nie istnieje).
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Odnośniki na stronach Wiki – cz. 2

Napisy interpretowane przez 

Moodle Wiki, jako nazwy stron, 

mają postać:

[ tytuł | nazwa ]

Użycie takiego napisu w treści 
strony spowoduje utworzenie na 

niej odnośnika tytuł do 

strony nazwa. Jeśli taka strona 

jeszcze nie istnieje, to przy 

odnośniku pojawia się znak 

zapytania ?. Kliknięcie na niego 

otwiera nową, pustą stronę Wiki 

w trybie edycji.
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Odnośniki na stronach Wiki – cz. 3

 tytuł=nazwa – W przypadkach, gdy tytuł strony i nazwa odnośnika są jednakowe, 

definicję odnośnika można uprościć, pomijając tytuł. 

 z powyższego uproszczenia często nie możemy skorzystać w języku polskim, gdy forma 

gramatyczna nazwy odnośnika użyta na stronie Wiki nie jest mianownikiem liczby 

pojedynczej.
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Odnośniki na stronach Wiki – cz. 4

 CamelCase - Popularny w informatyce sposób pisania nazw złożonych z wielu słów 

polega na zlepieniu w jedno słowo kilku, przy czym każde ze słów składowych piszemy z 

wielkiej litery. Na przykład:

 "Dolny Śląsk" można zapisać jako DolnyŚląsk,

 "rzeki Polski" można zapisać jako RzekiPolski,

 "Nowy kurs Moodle" można zapisać jako NowyKursMoodle.

 Ten sposób, nielubiany przez zwolenników tradycyjnej pisowni, wynika ze specjalnego 

znaczenia odstępu (spacji) w systemach informatycznych. Często odstęp oznacza 

koniec nazwy, więc nie może w niej występować. Zwykłe zlepienie słów w jedno 

powoduje, że całość staje się mało czytelna. Do oddzielenia słów w nazwie stosuje się 

więc znak podkreślenia _ lub każde słowo rozpoczyna się z wielkiej litery. Ten drugi 

sposób nazywamy CamelCase.
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Odnośniki na stronach Wiki – cz. 5

 Metoda CamelCase była stosowana w pierwszych systemach Wiki. W Moodle można 

włączyć lub wyłączyć tryb CamelCase. W trybie tym każde słowo rozpoczynające się

z wielkiej litery i zawierające w sobie jeszcze inną wielką literę (na pozycji dalszej niż 
druga) jest traktowane jak nazwa hasła Wiki. Oznacza to, że napis TakieSłowo jest 

równoważny zapisowi [ TakieSłowo | TakieSłowo ]. Jego użycie spowoduje utworzenie 

odnośnika do strony TakieSłowo (istniejącej) lub TakieSłowo? (nowej).

Uwaga! tryb CamelCase można wyłączyć w ustawieniach Wiki i nie działa ono wówczas 

na żadnej ze stron tego Wiki . Jeśli tryb CamelCase przeszkadza nam tylko w kilku 

przypadkach, to można (przy włączonym tym trybie w Wiki ) użyć w tych kilku 

miejscach tzw. dereferencji.
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Odnośniki na stronach Wiki – cz. 6

 Dereferencja – „domyślność” systemu tworzenia Wiki może sprawiać problemy, gdy 

chcemy użyć w tekście napisu, któremu Moodle przypisuje specjalne znaczenie.

 jeśli zamieścimy po-

wyższy fragment prog-

ramu, to zaznaczone 

w nim na żółto frag-

menty zostaną przez 

Moodle potrakto-

wane jak odnośniki.

 spowoduje to automa-

tyczne utworzenie pus-

tych stron MaxLen oraz

r, czego wcale nie 

chcieliśmy.

 specjalne znaczenie 

napisów MaxLen i [r]

możemy zlikwidować 

poprzedzając je zna-

kiem ~. Nazywamy to 

dereferencją, ponie-

waż z napisu trakto-

wanego jak odnośnik 

(referencja) tworzymy 

zwykły napis.

 bez specjalnego trakto-

wania napisów MaxLen
i [r] strona ma postać 

taką, na jakiej nam 

zależało.
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Odnośniki na stronach Wiki – cz. 7

 Zwykłe adresy internetowe - na stronie Wiki możemy używać także zwykłych adresów 

prowadzących do stron dostępnych w Internecie:

zamieszczony w treści strony napis: [Wydział Chemiczny | http://chemia.prz.edu.pl]

pojawi się na stronie jako odnośnik: Wydział Chemiczny,

kliknięcie na niego przeniesie użytkownika na stronę: http://chemia.prz.edu.pl
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Podsumowanie

 Platforma Moodle pozawala na stworzenie Wiki

 Wiki musi zawierać przynajmniej jedną stronę – stronę tytułową

 Strona tytułowa zawiera listę haseł, do których Moodle automatycznie tworzy odnośniki

 Każda strona może zawierać odnośniki do podstron, które z kolei mogą zawierać swoje 

własne listy haseł,

 Treści stron Wiki formatuje się poprzez specjalne znakowanie, które pozwala ustalać 

tytuły, nazwy, łącza, itp.

 Do formatowania treści stron Wiki można również użyć edytora HTML typu WYSIWYG

 Przy używaniu edytora HTML typu WYSIWYG należy uważać, bo te edytory:

 nie zawsze działają (mogą zostawiać niechciane elementy w treści),

 nie wszystkie działają tak samo, co jest kłopotliwe, gdy chcemy tworzyć Wiki wspólnie z innymi osobami 

używającymi innego edytora HTML,

 czasami usiłują zrobić coś za nas nie tak, jakbyśmy chcieli.
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