Cum să creați un WIKI?
(sursa: https://infogim.ro )

Ce este un site Wiki?
Un wiki este un tip de site web care permite utilizatorilor să adauge, elimine, să editeze, deci să
schimbe conţinutul foarte rapid şi uşor.
Pentru ce sunt folosite wiki-urile?
Wiki-urile au o mulțime de întrebuințări printre care amintim: organizarea/administrarea de
proiecte, organizarea de evenimente, publicarea de articole, publicarea de documente, comunicarea în
echipă, rezolvarea problemelor de la distanţă, brainstorming, pentru a crea liste de rezolvat, pentru
crearea unor jurnale de proiecte, pentru a crea note de cercetare, etc.

Pasul

Deschideți site-ul FANDOM Wikia. Accesați http://fandom.com/ în browserul web al
computerului dvs. Acesta este un serviciu care vă permite să creați gratuit un wiki.

Pasul

Dacă aveți cont conectați-vă dând clic pe ”Sign in”. Dacă nu, creați un cont nou
făcând clic pe ”Register” și în meniul din partea dreaptă introduceți următoarele
informații:
 E-mail - Introduceți adresa de e-mail curentă.
 Username - Creați un nume de utilizator.
 Password - Alegeți o parola pe care să v-o amintiți cu ușurință dar nu prea
ușoară sau previzibilă pentru hackeri.
 Birthdate - Introduceți data nașterii.
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Sau puteți alege să vă conectați folosind contul de Facebook sau Google.

Pasul
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Înainte de a putea crea un wiki, va trebui să dovediți că adresa dvs. de e-mail este
validă. Pentru a face acest lucru, deschideți căsuța de poștă electronică, deschideți
mesajul de la Fandom faceți clic pe butonul albastru CONFIRM NOW. Aceasta vă va
duce la pagina dvs. de profil de pe FANDOM.
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Pasul

Faceți clic pe START A WIKI - butonul albastru din partea dreaptă sus a paginii.

Pasul

În caseta text din partea de sus a paginii, introduceți denumirea wiki-ului. Adăugarea
unui titlu va genera o adresă web automată pentru wiki, în caseta de text "Give your
wiki an address", dar puteți modifica această adresă dacă nu sunteți mulțumiți.
Adresa dvs. trebuie să fie unică. Încercarea de a crea un wiki cu o adresă deja
existentă va duce la un mesaj de eroare. Deoarece Fandom oferă găzduire gratuită,
adresa site-ului wiki va fi pe formatul "www. [Nume].fandom.com".
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Pasul

Selectați limba wiki-ului. Faceți clic pe caseta derulantă ”Select a language”. Clic
pe ”Language of your wiki”, apoi alegeți limba preferată din meniul drop-down. Dați
clic pe NEXT în colțul din dreapta jos al paginii.

Pasul

Introduceți o descriere pentru Wiki, în care să precizați scopul wiki-ului, în caseta
text de sus din această pagină.
Selectați categoria dând clic pe ”Choose a Hub”, apoi faceți clic pe o categoria
potrivită pentru wiki-ul dvs. Pentru proiectele școlare, categoria potrivită va
fi ”Lifestyle”.

Pasul

În următoare casetă veți selecta categorii suplientare, mai specifice, apoi faceți clic
pe CREATE MY WIKI, butonul albastru în colțul din dreapta-jos al paginii.
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Pasul
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Selectați tema pe care doriți să o utilizați.
Faceți clic pe ”SHOW ME WIKI”. Acest lucru vă va duce la pagina dvs. de wiki. În
acest moment, wiki-ul a fost creat și publicat! Adăugați conținut și dați share pentru
a-l face cunosut.
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