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Πεπίληψη
Η Wikipedia είλαη κηα κνλαδηθή πεγή πιεξνθνξηώλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί ζπλεξγαηηθά από
ρηιηάδεο αλζξώπνπο. Από ηε δεκηνπξγία ηεο ην 2001, ε Wikipedia δηαξθώο εμειίζζεηαη θαη
όπωο νη πεξηζζόηεξνη ηζηόηνπνη είλαη ζπλδεδεκέλε κέζω ππεξζπλδέζκωλ κε άιιεο πεγέο
πιεξνθόξεζεο ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ. Τα άξζξα ηεο Wikipedia παξέρνπλ δύν ηύπνπο
ζπλδέζκωλ: εζωηεξηθνύο θαη εμωηεξηθνύο. Οη εζωηεξηθνί ζύλδεζκνη ζπλήζωο πεξηέρνληαη
ζην ζώκα ηωλ άξζξωλ θαη νδεγνύλ ηνλ αλαγλώζηε από έλα άξζξν ζε έλα άιιν, ελώ νη
εμωηεξηθνί ζύλδεζκνη δελ πεξηέρνληαη ζην ζώκα ηωλ άξζξωλ θαη νδεγνύλ ηνλ αλαγλώζηε
από έλαλ άξζξν ζε άιιεο πεγέο εθηόο Wikipedia. Αλ θαη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο
ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαη ηε ζπλεηζθνξά ηωλ εμωηεξηθώλ ζπλδέζκωλ ζηα πεξηερόκελα ηωλ
άξζξωλ, δελ έρεη θαηαγξαθεί θακία πξνζπάζεηα ζπζηεκαηηθήο κειέηεο ηεο επίδξαζεο ηωλ
ππεξζπλδέζκωλ ζηε βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο ηωλ άξζξωλ πνπ ηνπο πεξηέρνπλ. Σηελ παξνύζα
εξγαζία κειεηνύκε ηε ζπκβνιή ηωλ εμωηεξηθώλ ζπλδέζκωλ ηεο Wikipedia ζηελ πνηόηεηα
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηωλ άξζξωλ ηεο θαη ππνινγίδνπκε ην βαζκό ζηνλ νπνίν νη εμωηεξηθνί
ζύλδεζκνη ζπλάδνπλ κε ην ζθνπό πνπ θαινύληαη λα εμππεξεηήζνπλ, δει. λα απνηειέζνπλ
κηα ζπιινγή ζπκπιεξωκαηηθώλ, έγθπξωλ, κε επηθαιππηόκελωλ θαη ζεκαηηθά ζρεηηθώλ
πιεξνθνξηώλ γηα ηα πεξηερόκελα ηωλ άξζξωλ πνπ ηνπο πεξηιακβάλνπλ. Σηα πιαίζηα ηεο
κειέηεο καο εμεηάδνπκε ηελ θαηαλνκή ηωλ εμωηεξηθώλ ζπλδέζκωλ ζηα άξζξα ηεο
Wikipedia, ππνινγίδνπκε ην βαζκό παρακμής ηωλ εμωηεξηθώλ ζπλδέζκωλ θαη αμηνινγνύκε
ηε ζπζρέηηζε πεξηερνκέλνπ κεηαμύ ηωλ άξζξωλ ηεο Wikipedia θαη ηωλ εμωηεξηθώλ πεγώλ κε
ηηο νπνίεο ζπλδένληαη. Τα απνηειέζκαηα ηωλ κεηξήζεωλ πνπ πξαγκαηνπνηήζακε δίλνπλ
απηέο απνδείμεηο γηα ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηωλ εμωηεξηθώλ ζπλδέζκωλ ζηα άξζξα ηεο
Wikipedia θαη ππνδειώλνπλ πωο νη εμωηεξηθνί ζύλδεζκνη κπνξνύλ λα ηδωζνύλ ωο έκκεζνη
δείθηεο ηεο πνηόηεηαο ηωλ άξζξωλ ζε κηα θαζνιηθή αμηνιόγεζε ηεο εγθπθινπαίδεηαο.

Quality Assessment of Wikipedia External Links
Abstract
Wikipedia is a unique source of information that has been collectively supplied by thousands
of people. Since its nascence in 2001, Wikipedia is continuously evolving and like most
websites it is interconnected via hyperlinks to other web information sources. Wikipedia
articles contain two types of links: internal and external. Internal links point to other
Wikipedia articles, while external links point outside Wikipedia and normally they are not
used in the body of the article. Although there exist specific guidelines about both the style
and the purpose of the article external links, no approach has been recorded that tries to
capture in a systematic manner the quality of Wikipedia external links. In this paper, we study
the quality of Wikipedia external links by assessing the degree to which these conform to
their intended purpose; that is to formulate a comprehensive list of accurate information
sources about the article contents. For our study, we estimate the decay of Wikipedia external
links and we investigate their distribution in the Wikipedia articles. Our measurements give
perceptible evidence for the value of external links and may imply their corresponding
articles' quality in a holistic Wikipedia evaluation.

