Çevrimdışı
bilgi
her
altında!

Vikipedi
ile,
an
elimizin

Merhaba,
Bu yazımda, bir internet ansiklopedisi olan Vikipedi’nin
çevrimdışı sürümünü nasıl indirebileceğimizi anlatmaya
çalışacağım.

Bilmeyenler için Vikipedi’yi biraz
tanıtalım!
Vikipedi, herkesin
ansiklopedidir.

katkıda

bulunabileceği

online

bir

Tamamen ücretsiz olup, oldukça geniş bir veri tabanına
sahiptir.
Şu an için, Türkçe olarak yaklaşık 312 bin adet madde vardır.
Mayıs 2001’de, İngilizce olmayan ilk Vikipediler yayın
hayatına başladı (Katalanca, Çince, Felemenkçe, Almanca,
Esperanto, Fransızca, İbranice, İtalyanca, Japonca,
Portekizce, Rusça, İspanyolca ve İsveççe, kısa süre sonra bu
listeye Arapça ve Macarca da katıldı [1]). Eylül’de, [2]
Vikipedi’nin daha fazla dili destekleyeceği vaadi verildi.
Yılın sonunda ilk uluslararası istatistikler kayıt altına
alınmaya başlandığında, Afrikaans, Norveççe, Sırpça ve
Hırvatça versiyonların da yayın hayatına başladığı duyuruldu.

İstatistikler
100’den fazla dilde, 3.800.000 madde üzerinde çalışan 48.000
aktif editör vardır. Bugün itibariyle Türkçe Vikipedi’de
312.142 madde vardır; Vikipedi’nin sahip olduğu bilgi
birikimini artırmak için hergün tüm dünyadan yüz binlerce
ziyaretçi on binlerce değişiklik yapmakta, binlerce yeni madde
başlatmaktadır. Katkıda bulunmak için ziyaretçilerde herhangi
bir özel nitelik aranmamaktadır ve heryaştan insan Vikipedi’ye
madde yazımına yardım etmektedir.
Ana sayfası
Türkçe için

Bu ön bilgilendirmeden sonra, gelelim asıl konumuza.
Bildiğiniz gibi, Vikipedi yaklaşık 1.5 yıldır ülkemizde
kullanılamıyor.
Dolayısıyla, bir çok kullanıcı Vikipedi’ye erişemiyor.
Ayrıca, dünyada kısıtlı internet erişimine
kullanıcıların olduğunu da unutmamak gerekiyor.

sahip

Peki,
bu
durumun
üstesinden
gelmenin bir yolu yok mu?
Elbette var.
Vikipedi’nin çevrimdışı bir sürümünü indirip, hem
bilgisayarımızda,
hem
de
akıllı
telefonlarımızda
taşıyabiliriz.
Çevrimmdışı olması demek, bir internet bağlantısına ihtiyaç
duymaması anlamına geliyor.

Vikipedi’nin çevrimdışı
nasıl indireceğiz?

sürümünü

Bunun için,
Kiwix
Adlı bir web sitesinden faydalanacağız.
Sitenin Türkçe dil desteği de var.
O yüzden, işimiz oldukça kolay.

Peki, nedir bu Kiwix?
Dünyanın bir bağlantı problemi var
Birçok yerde Internet yavaş, güvensiz ve hatta sansürlü
olabilir. Kiwix, Vikipedi, Vikisözlük, TED konuşmaları gibi
birçok eğitici içeriğe, bilgisayar veya akıllı telefonunuz ile
internet
bağlantısına
ihtiyaç
duymaksızın
erişim
sağlayabileceğiniz çevrimdışı bir çözümdür.

Internet erişimi olmayanlara
içeriklerini sunuyoruz

internet

Okullarda, üniversitelerde, cezaevlerinde ve tabii ki evde.
Yerel depolanmış içerik, band genişliği tasarrufu sağlar ve
indirme sürelerini kısaltır. Kiwik, küçük ve etkilidir, düşük
güçlü veya eski bilgisayarlarda çalışabilir. Ayrıca Android ve
iOS’tan, Microsoft Windows, macOS ve GNU/Linux dağıtımlarına
kadar geniş bir işletim sistemi yelpazesi üzerinde çalışır.
Bu bilgilerden sonra, şimdi gelin Vikipedi’nin çevrimdışı
sürümlerini alalım!
Öncelikle, Vikipedi’yi hangi platformlarda kullanacaksanız ona
uygun yazılımları indiriyoruz.

Kiwix Windows
Kiwix Android
Kiwix iOS
Vikipedi’yi akıllı cihazlardan kullanmak için
uygulamaları indirdiysek, uygulamaları açıp kaynağı
seçiyoruz.
Resimli ve resimsiz olmak üzere, bizlere iki ayrı
seçenek sunuluyor.
Resimli Vikipedi’nin boyutu yüksek oluyor.
İndireceğimiz kaynağı seçip cihazımıza indiriyoruz.
Cihazımızda yeterli boş alanın olduğuna dikkat ediyoruz.
Seçilen kaynak indirildikten sonra, tıpkı Vikipedi’de
geziniyormuşçasına keşfe çıkıyoruz.
Vikipedi’yi Windows’da kullanabilmek için,
Resimli
Resimsiz
Olarak indiriyoruz.
Windows için Kiwix yazılımını açarak, dosya aç penceresinden
indirmiş olduğumuz .zim uzantılı dosyayı gösteriyoruz.
Hepsi bu kadar.
Vikipedi, çevrimdışı olarak karşımızda.
İndirilen paketler zaman zaman güncelleniyor.
İhtiyaç oldukça, siteyi inceleyerek güncel versiyonlarını
alabilirsiniz.
Umarım, Vikipedi’ye erişmekte sorun yaşayanlar için, bir nebze
de olsa yardımcı olabilmişimdir.

