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Johdatus
wikeihin

BMF ry - maaliskuu 2009

Esittäydyn

• Antero Aunesluoma
• VTM / Verkkopedagogiikan asiantuntija
• Hy / Opetusteknologiakeskus
• Edelleen innostunut Internetistä ja sen

suomista mahdollisuuksista kehittää
työntekoa, opiskeluja, yhteistyötä yms.

sisältö

• Mitä wikit ovat?
• Mihin wikejä voi käyttää?
• Miten wiki toimii?
• Erilaisia wikejä
• Vinkkejä ja kikkakutosia
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1. Mitä wikit ovat?

photo by brionv

Video: Wikis in
plain English (4

min.)

http://www.youtube.com/watch?v=-dnL00TdmLY

Porinatuokio 3 min.

• Pohdi vierustoverin
kanssa miten
määrittäisit wikin
yhdellä lauseella!

• Kirjatkaa
määritelmä
muistiin!

photo by Andrew Laing
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Wiki on avoin

• Wikit ovat lähtökohtaisesti avoimia
• avoimet käyttöoikeudet
• käytettävyydeltään helppoja
• saavutettavissa vain web-selaimella

• Tavoitteena tiedon ja osaamisen
jakaminen

wiki tehdään yhdessä

• Vertaistuotanto, kaikille mahdollisuus
osallistua

• Käytännössä eri rooleja
• “puutarhuri”
• “vapaamatkustaja”
• “innovaattori”
• “sankari”

wiki on
vuorovaikutteinen

• Sivumuokkaukset
• Versiohistoria
• Kommentit
• Keskustelusivut
• Muutosten seuraaminen sähköpostilla ja

Rss-syötteillä
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wiki on yhteisö

• Yhteinen tavoite
• Yhteiset säännöt
• Jäsenyys muiden “hyväksymää”
• Jokainen antaa ja jokainen saa

2. Mihin wikejä voi
käyttää?

Wiki
yhteiskirjoittamisessa
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wiki
projektinhallinnassa

wiki
verkkojulkaisemiseen

wiki opetuksessa
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wiki ihan mihin
tahansa?

3. Miten wiki toimii?

photo by JWhipkey

Wikit ovat yksinkertaisia

• wikit ovat helposti muokattavia web-
sivuja

• ei monimutkaisia muotoiluja
• ei tarvita erillisiä ohjelmia
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wikisivujen muokkaus

• tarvitaan vain web-selain ja kaksi
painiketta: “edit” ja “save”

• kaksi eri muokkaustilaa
• wikimarkup on **helppoa**
• wysiwyg-editori //word-tyyliin//

• linkittäminenkin on helppoa:
• [[http://www.bmf.fi]]

Muutokset ja
versiohistoria

• joka ikinen wikisivun versio säilytetään
• eri versioiden vertailu ja  aiempien

versioiden palautus tarvittaessa
• muokkausten seuraaminen (rss tai

email)
• muokkauksen ohella voi myös

kommentoida ja “tägätä”

wikin ylläpito

• wikit ovat avoimia tai suljettuja
• eri käyttäjille eri oikeuksia
• wikillä pitää olla vähintään yksi

ylläpitäjä, joka hallinnoi eri käyttäjien
oikeuksia, lisää ja poistaa käyttäjiä yms.
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Demo: Wikispaces

• Wikin perustaminen
• Navigointi ja sisäänkirjautuminen
• Sivun muokkaaminen
• Kommentointi
• Sivun luominen ja linkittäminen
• Versiohistoria ja seuranta

4. erilaisia wikejä

globaalit ja avoimet
wikit

• Wikipedia, Wikiversity, yms.
• Kuka tahansa voi osallistua

muokkaamiseen, jopa ilman
kirjautumista

• http://fi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
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Yleisinä web-palveluina
tarjotut wikit

• Wikispaces, PbWiki yms.
• joko ilmaisia (mainosrahoitteisia) tai

pientä maksua vastaan
• käyttö vaatii rekisteröitymisen
• suosittuja mm. opetuksessa,

harrastetoiminnassa, yhdistyksissä

asennettavat wikit
• useita kymmeniä eri wikiohjelmistoja

(Confluence, DokuWiki, MediaWiki,
XWiki, TikiWiki)

• usein wikin lisäksi paljon muitakin
ominaisuuksia

• suosittuja yrityksissä, Intranetin rinnalla
tai tilalla

• avoimen lähdekoodin ja kaupallisia
• voidaan asentaa itse tai ostaa palveluna

5. vinkkejä ja
kikkakutosia
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Wiki, näin aloitat

• Ota tuntumaa ja harjoittele
perustoiminnot rauhassa

• Pohdi käyttötarkoitus ja
työryhmä

• Perusta oma wiki ja kirjaa
sinne heti miksi perustit sen

• “Wikistele” sisältöä ja
“wikittele” muut mukaan

photo by degreezero

wikin haasteita

• Yhteistoiminta, ja
osallistumisen 90-9-1
sääntö

• Osallistujien erilaiset
toiveet ja odotukset

• Eri käyttäjien roolit

• Yhteiset pelisäännöt

• Vuorovaikutusta
tarvitaan paljon!
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hoida wikiä kuin
puutarhaa

photo by *Susie*


