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Якими бувають 
“складні” технічні 

інструменти



Запити на 
Quarry



За допомогою запитів на 
Quarry можна отримати якусь 

інформацію на основі даних, які 
зберігаються на серверах 

Вікімедії 

(дані про сторінки, файли, посилання між ними, 

редагування, категорії, користувачів тощо).



У Quarry можна “спитати”:
● Список статей, які мають певне слово в назві;
● Список користувачів, які завантажили файли, що містяться 

в певній категорії;
● Список користувачів, які зареєструвались протягом 

певного періоду;
● Список статей, чиї сторінки обговорення належать до 

певної категорії і створені новозареєстрованими 
користувачами;

● Список найбільш редагованих протягом цього місяця 
статей;

● Список статей із назвою великими літерами;
● Список зображень на Вікісховищі номінованих на 

перейменування із кирилічними назвами.



Ось приклад запиту для отримання списку 
учасників ВЛЗ 2020 впорядкованого за 

датою реєстрації учасника.
https://quarry.wmflabs.org/query/46179





Боти



Боти дозволяють масово 
робити редагування на 

багатьох сторінках за якимось 
одним однаковим принципом 

(що було б непрактично робити вручну).



Наприклад, бота можна використати для 
того, щоб розставити навігаційний шаблон 

до всіх статей, на які він посилається.



Також ботів можна використати 
для збору інформації (зокрема 

статистичної), коли Quarry з 
цим не може впоратись 

(наприклад, знайти слово, яке найчастіше 

використовується у статтях Вікіпедії).



Скрипти
(гаджети) 



Скрипти дозволяють змінити 
щось в інтерфейсі сайту або 

виконувати якусь дію на якійсь 
сторінці для всіх, хто його 

активує.



Наприклад, rearrange_values.js (про який 
розповідалось на бліц-доповіді “Інструменти для Вікіданих”) 

це якраз скрипт.





Кнопка «Європейська весна 2020», яка 
використовувалась щоб швидко номінувати 

статтю на одноіменний конкурс статей, це теж 
скрипт.



Інструменти на
Toolforge 



Toolforge дозволяє створити 
інструмент, який буде нібито 

окремим сайтом. Тобто, по суті, можна 
створити окремий сайт, але він 

матиме доступ до баз даних Вікімедії 
та зможе здійснювати редагування.



Наприклад, Wikidata Lexeme Forms (про який 
розповідалось на бліц-доповіді “Інструменти для Вікіданих”) 

це інструмент на Toolforge.



За допомогою таких інструментів 
можна здійснювати певні види 

редагувань у більш зручній формі, 
або переглядати сторінки у більш 

зручній формі (наприклад інструмент який показує 

які частини тексту статті які користувачі написали), або 
перетворювати певну інформацію у 
вигляд придатний для вікіпроєктів 

(наприклад інструмент який перетворює .xls файли на 

вікітаблиці).



Які інструменти 
потрібні саме вам?


