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O que é um Wiki

Uma coleção de softwares colaborativos que se 
utilizam apenas do aplicativo navegador de 
internet para sua gerência. 



3

Cultura Wiki

Qualquer pessoa pode deletar toda e quaisquer 
informações;

Qualquer pessoa pode "jogar"/usar;

Wiki não é WYSIWYG - What you see is what you 
get, ou seja, "O que você vê é o que você tem";
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Histórico

1995: Ward Cunningham, criou o WikiWikiWeb e 
atribuiu o atual significado para os softwares 
chamados wikis, que editariam páginas Web 
rapidamente.

1997: criado o JosWiki.

1998: o TWiki foi criado por Peter Thoeny.

2008: Criado o FosWiki
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FosWiki

FosWiki é uma flexível, poderosa, segura e 
simples plataforma de colaboração baseada na 
Web. Pode ser usado para desenvolver projetos, 
documentações, base de aprendizagem ou outras 
ferramentas de trabalho em grupo em uma 
intranet ou na Web.
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Registro, Usuários e Grupos

No tópico FosWikiRegistration, na web Main, são 
criadas as contas FosWiki.

No tópico FosWikiUsers, na web Main, existe a 
lista de todos os usuários do FosWiki.

No tópico FosWikiGroups, na web Main, são 
listados todos os grupos que podem ser usados 
para definir o controle de acesso 
(FosWikiAccessControl) no FosWiki. 
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Algumas funcionalidades

Formatação de listas e tabelas;

Hipertextualidade: webs, tópicos e links externos;

Manipulação de anexos. 
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Mais algumas 
funcionalidades

 Exercícios: formatação de textos, manipulação de 
links e anexos

 Operações sobre os tópicos: edição, visualização 
do histórico, renomeação, parentesco, exclusão, 
impressão, visualização em texto puro, revisões 
anteriores, comparação entre revisões, mover 
entre webs, etc;

 Ferramentas nativas das webs: lista de tópicos, 
listas de tópicos recém alterados, alerta de 
alterações, canal Rss e Atom, estatísticas, 
configuração das preferências e buscas na web. 
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