
Υπέρ και Κατά της xρήσης των Wikis 

 

Πλεονεκτήµατα:  

• Καθένας µπορεί να συµµετέχει στη σύνταξη-διόρθωση του περιεχοµένου 
• Ευκολία στην εκµάθηση και στη χρήση 
• Εξοικονόµηση χρόνου στην έκδοση και την ανανέωση του περιεχοµένου 
• ∆υνατότητα συνεργασίας στο ίδιο έργο ανθρώπων που βρίσκονται σε διαφορετικά µέρη 

του πλανήτη 
• Το λογισµικό κρατάει στοιχεία για κάθε τροποποίηση που γίνεται και η επαναφορά µιας 

προηγούµενης έκδοσης κάποιου άρθρου αποτελεί µια απλή διαδικασία 
• Ευρύνει την πρόσβαση στις διαδικτυακές εκδόσεις και για χρήστες µε περιορισµένες 

τεχνολογικές γνώσεις 
• Το wiki δεν έχει προκαθορισµένη δοµή – συνεπώς είναι ένα ευέλικτο εργαλείο που µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί για µεγάλο εύρος εφαρµογών 
• Υπάρχει µεγάλη ποικιλία από ανοικτού κώδικα λογισµικό wiki, συνεπώς το κόστος του 

δικαιώµατος χρήσης δεν πρέπει να αποτελεί εµπόδιο στην εγκατάσταση ενός wiki από 
ένα ίδρυµα 

 

 

Μειονεκτήµατα:  

Τα χαρακτηριστικά που υπό κάποιες συνθήκες θεωρούνται 
πλεονεκτήµατα, υπό άλλες συνθήκες µπορούν να αποτελέσουν 
µειονεκτήµατα.  

• Ο καθένας µπορεί να τροποποιήσει το περιεχόµενο και µπορεί αυτό να αποτελεί 
υπερβολική ελευθερία για κάποιες εφαρµογές, για παράδειγµα όταν πρόκειται για 
εµπιστευτικά έγγραφα. Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα ρύθµισης της πρόσβασης που 
έχουν οι χρήστες στο περιεχόµενο. 

• Το wiki είναι ευάλωτο στο spam και τον βανδαλισµό αν δεν γίνουν οι απαραίτητες 
ρυθµίσεις και χειρισµοί προστασίας. Όµως υπάρχουν εύκολοι τρόποι επαναφοράς µιας 
σελίδας. Επίσης, ο περιορισµός της πρόσβασης µόνο σε εγγεγραµµένους στη σελίδα 
χρήστες ελαχιστοποιεί τον βανδαλισµό που προκύπτει από προγράµµατα που παράγουν 
αυτόµατα spam (spam-bots). 

• Είναι απαραίτητη η σύνδεση στο internet για την προαγωγή της συνεργασίας, αλλά 
σηµειώνονται εξελίξεις στις τεχνολογίες παραγωγής εκτυπώσιµων εκδόσεων των άρθρων. 

• Η ευελιξία της δοµής ενός wiki µπορεί να σηµαίνει ότι η πληροφορία γίνεται ανοργάνωτη. 
Όσο µεγαλώνει το µέγεθος ενός wiki, η κοινότητα σχεδιάζει και διαχειρίζεται τη δοµή του 
συλλογικά. 

Σχετικά µε την ποιότητα του περιεχοµένου:  

Υπάρχουν αντικρουόµενες απόψεις και µία υγιής διαµάχη µεταξύ των εκπαιδευτικών που αφορά 
την ποιότητα του περιεχοµένου που αναπτύσσεται σε ένα wiki περιβάλλον. ∆εδοµένης της 
πρόσφατης εµφάνισης του φαινόµενου του wiki, η έρευνα σχετικά µε αυτό το θέµα είναι 
περιορισµένη.  

Για παράδειγµα, εφόσον ο καθένας µπορεί να τροποποιήσει τις εγγραφές της wikipedia, πώς 
µπορούν οι χρήστες να ξέρουν ότι η wikipedia είναι εξίσου ακριβής µε άλλες καθιερωµένες πηγές 
όπως π.χ. η εγκυκλοπαίδεια Britannica; Αν ένας πυρηνικός φυσικός γράψει ένα άρθρο σχετικό µε 
το αντικείµενο του στην wikipedia θα έχει το ίδιο κύρος µε κάποιο συνεργάτη του χωρίς 



ακαδηµαϊκό υπόβαθρο. Οι διαφωνίες σχετικά µε το περιεχόµενο συνήθως λύνονται µε συζήτηση 
µεταξύ των χρηστών.  

Πηγή: http://dreamteam.wikidot.com/wiki 

 


