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Dagens upplägg
● 11:00–12:00 Wikimedias 

API:er

● 12:00–12:15 FRÅGESTUND

● 12:15–12:25 PAUS

● 12:25–13:15 Wikidata och 

SPARQL

● 13:15–13:30 FRÅGESTUND

● 13:30–13:40 PAUS

● 13:40–14:00 Andra verktyg 

och avslutning



Wikimedia 
Sverige

Vi är en svensk ideell förening som 
verkar för att sprida 
upphovsrättsligt fri kunskap – 
bland annat genom att hjälpa andra 
använda, bidra till och engagera sig 
på Wikimediaplattformarna.

Du kan också bli medlem: 
https://wikimedia.se/engagera-dig/ 

https://wikimedia.se/engagera-dig/


API
● API står för Application Program Interface.

● Ett strukturerat sätt att skicka data mellan 
olika resurser.

● Allt innehåll som visas på Wikipedia bor i en 
databas, webbsidans roll är att visa det på ett 
läsarvänligt sätt.

● Wikimedias API:er är öppna – alla får 
använda dem.

Wikimedias 
databas

API



http://listen.hatnote.com/ 

http://listen.hatnote.com/


● Wikimedias resurser är öppna och fria för 
alla att använda – tänk på att inte påverka 
andra användare.

● Skicka inte flera anrop samtidigt – vänta på 
responsen och skicka sedan det andra.

● Använd en informativ User Agent med 
kontaktinfo, annars kan din app blockeras – 
se 
https://meta.wikimedia.org/wiki/User-Agent_
policy 

● Så få anrop som möjligt – man kan hämta 
data om flera artiklar i ett anrop.

● Tänk på vad som är mest lämpligt för dina 
behov. Vill du jobba med stora mängder data 
– att ladda ner en databasdump kan vara ett 
alternativ.

API-etikett
https://www.mediawiki.org/wiki/API:Etiquette 

https://meta.wikimedia.org/wiki/User-Agent_policy
https://meta.wikimedia.org/wiki/User-Agent_policy
https://www.mediawiki.org/wiki/API:Etiquette


● https://sv.wikipedia.org/w/api.php 

● https://en.wikipedia.org/w/api.php

● https://sv.wiktionary.org/w/api.php

● http://commons.wikimedia.org/w/api.php 

● Varje språkversion av Wikipedia är en 

självständig plattform och har en egen 

endpoint.

● Varje plattform har två API:er ett 

Action-API och ett REST-API – se t.ex. 

https://sv.wikipedia.org/api/ 

Endpoint – API:ets grundadress

https://sv.wikipedia.org/w/api.php
https://en.wikipedia.org/w/api.php
https://sv.wiktionary.org/w/api.php
http://commons.wikimedia.org/w/api.php
https://sv.wikipedia.org/api/


● Redigering och administrativa handlingar

○ redigera sidor

○ skapa och radera sidor

○ skapa användarkonton

○ blockera användare

○ och mycket mer…

● Dataformat: JSON, XML, serialized PHP

Vad kan man göra via API:et?
● Värdet av parametern action = handlingen 

vi vill utföra; ACTION API.

● query är en handling som man använder 

mycket ofta, för att hitta sidor om uppfyller 

vissa kriterier.

● Till exempel alla sidor i en kategori...



Bygga upp en URL

https://sv.wikipedia.org/w/api.php?

action=query

&list=categorymembers

&cmtitle=Kategori:Kyrkobyggnader_i_Mölndal 

&format=json 

https://sv.wikipedia.org/w/api.php?action=query&list=categorymembers&cmtitle=Kategori:Kyrkobyggnader_
i_Mölndal&format=json 

https://sv.wikipedia.org/w/api.php?action=query&list=categorymembers&cmtitle=Kategori:Kyrkobyggnader_i_M%C3%B6lndal&format=json
https://sv.wikipedia.org/w/api.php?action=query&list=categorymembers&cmtitle=Kategori:Kyrkobyggnader_i_M%C3%B6lndal&format=json




Koordinatsökning
● Många artiklar på Wikipedia 

innehåller koordinatangivelser.

● Vi kan använda API:et för att hitta alla 

artiklar som "ligger" inom en viss 

radie från en viss punkt.



https://sv.wikipedia.org/w/api.php?

action=query

&list=geosearch

&gscoord=7.759|12.060 

&gsradius=1000

Länk

Koordinatsökning

https://sv.wikipedia.org/w/api.php?action=query&list=geosearch&gscoord=57.759%7C12.060&gsradius=1000&format=json


https://sv.wikipedia.org/w/api.php?

action=query

&list=search

&srsearch=Bergsjön

Länk

Fritextsökning

https://sv.wikipedia.org/w/api.php?action=query&list=search&srsearch=Bergsj%C3%B6n&format=json


https://sv.wikipedia.org/w/api.php?

action=query

&list=search

&srsearch=intitle:Bergsjön

Länk

Fritextsökning, 
endast i titeln

https://sv.wikipedia.org/w/api.php?action=query&list=search&srsearch=intitle:Bergsj%C3%B6n&format=json


https://sv.wikipedia.org/w/api.php?

action=query

&prop=images

&titles=Bergsjön

Länk

Alla bilder i en 
artikel

https://sv.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=images&titles=Bergsj%C3%B6n&format=json


https://sv.wikipedia.org/w/api.php?

action=query

&prop=categories

&titles=Merkuriusgatan

Länk

Vilka kategorier 
ligger artikeln i?

https://sv.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=categories&titles=Merkuriusgatan&format=json


https://sv.wikipedia.org/w/api.php?

action=query

&prop=extracts

&exintro=

Länk

Hämta intro till en 
artikel

&explaintext=

&titles=Merkuriusgatan

https://sv.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&exintro=&explaintext=&format=json&titles=Merkuriusgatan


https://sv.wikipedia.org/w/api.php?

action=parse

&page=Merkuriusgatan

Länk

Hämta artikel

https://sv.wikipedia.org/w/api.php?action=parse&page=Merkuriusgatan&format=json


https://sv.wikipedia.org/w/api.php?

action=parse

&prop=wikitext

&page=Merkuriusgatan

Länk

Hämta artikel

https://sv.wikipedia.org/w/api.php?action=parse&prop=wikitext&page=Merkuriusgatan&format=json


API Sandbox

● Special-sida på varje projekt.

● Svenskspråkiga Wikipedia: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Special:ApiSandbox 

● Bygg upp URL:en och få resultaten i ett visuellt 
gränssnitt, med förklaringar och översikt över 
tillgängliga parametrar.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Special:ApiSandbox


REST-API

● https://sv.wikipedia.org/api/rest_v1/  (etc.)

● Välintegrerat med den globala 
caching-infrastrukturen, bättre lämpat för stora 
volymer, som när innehåll är dynamiskt 
inkluderat i en tjänst.

● Inte lika mångsidigt som ACTION-API:et och 
specifikt för Wikimedia – finns inte i andra wikier 
som använder sig av MediaWiki.

https://sv.wikipedia.org/api/rest_v1/


Kort info om en 
artikel
https://sv.wikipedia.org/api/rest_v1

/page

/summary

/Merkuriusgatan

Länk

https://sv.wikipedia.org/api/rest_v1/page/summary/Merkuriusgatan


Frågestund
15 minuter



Paus
10 minuter



Wikidata



Wikidata
● Wikidata (http://wikidata.org) är ett 

systerprojekt till Wikipedia – en del av 
Wikimedias ekosystem för fri och öppen 
kunskap.

http://wikidata.org


Wikidata
● Wikidata (http://wikidata.org) är ett 

systerprojekt till Wikipedia – en del av 
Wikimedias ekosystem för fri och öppen 
kunskap.

● En databas med enkla faktauppgifter om allt 
möjligt – personer, orter, konstverk, 
geografiska objekt…

http://wikidata.org


Wikidata
● Wikidata (http://wikidata.org) är ett 

systerprojekt till Wikipedia – en del av 
Wikimedias ekosystem för fri och öppen 
kunskap.

● En databas med enkla faktauppgifter om allt 
möjligt – personer, orter, konstverk, 
geografiska objekt…

● Mycket större än Wikipedia – 92 miljoner 
objekt...

Wikidata Map November 2019
Addshore, CC0

http://wikidata.org
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikidata_Map_November_2019_Huge.png


Wikidata
● Wikidata (http://wikidata.org) är ett 

systerprojekt till Wikipedia – en del av 
Wikimedias ekosystem för fri och öppen 
kunskap.

● En databas med enkla faktauppgifter om allt 
möjligt – personer, orter, konstverk, 
geografiska objekt…

● Mycket större än Wikipedia – 92 miljoner 
objekt...

● ...som till stor del har skapats genom 
importer från öppna datakällor.

http://wikidata.org


Wikidata och 
Wikipedia

● Varje Wikipediaartikel ska vara kopplad till 
ett Wikidataobjekt. Klicka på länken i 
vänsterspalten för att hitta objektet!



unikt ID-nummer

https://www.wikidata.org/wiki/Q102071 

etiketter beskrivningar

https://www.wikidata.org/wiki/Q102071


https://www.wikidata.org/wiki/Q102071 

egenskap värde

https://www.wikidata.org/wiki/Q102071


Edith Södergran
Q466595

människa
Q5

kvinna
Q6581072

Finland
Q33

poet
Q49757

är en

kön

medborgarskap

yrke



Att hämta data från Wikidata
● Linked data interface

● Wikidatas API

● SPARQL

● https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Data_access 

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Data_access


Linked Data Interface
https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q105477777.json  

https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q105477777.json


Wikibase API
https://www.mediawiki.org/wiki/Wikibase/API 

● Wikibase är mjukvaran bakom Wikidata.

● En påbyggnad på Mediawiki, den plattform 
som Wikipedia och många andra wikis 
använder sig av

● Wikibase är anpassat för strukturerade data.

● API:et liknar MediaWikis.

https://www.mediawiki.org/wiki/Wikibase/API


Bygga upp en URL: Wikidata

https://www.wikidata.org/w/api.php?

action=wbgetentities

&ids=Q105477777

&format=json 

https://www.wikidata.org/w/api.php?action=wbgetentities&ids=&format=json  

https://www.wikidata.org/w/api.php?action=wbgetentities&ids=&format=json


https://www.wikidata.org/w/api.php?action=wbgetentities&ids=Q105477777&format=json 

Kom ihåg, vi kan hämta flera 
objekt i ett anrop: 

Q105477777|Q44735190

Allt hämtas: etiketter, 
beskrivningar, påståenden...

https://www.wikidata.org/w/api.php?action=wbgetentities&ids=Q105477777&format=json


https://www.wikidata.org/w/api.php?action=wbgetclaims&entity=Q105477777&property=P569&format=json 

Endast värdet av P569 
(födelsedatum) hämtas

Vi behöver inte hela 
innehållet i objektet

https://www.wikidata.org/w/api.php?action=wbgetclaims&entity=Q105477777&property=P569&format=json


SPARQL
SPARQL Protocol and RDF Query Language



● Ett semantiskt frågespråk vi använder för att 
ta fram data från Wikidata som uppfyller 
vissa kriterier.

● Används av andra databaser som är 
strukturerade på samma sätt.

● Enkel fråga: ge mig alla objekt där en viss 
egenskap har ett visst värde…

○ alla bibliotek i Sverige

○ alla som är födda i Göteborg

○ alla kyrkor som har koordinater

SPARQL



● Flera olika ingångar.

● Om man skriver ett program kan man 
använda det i sin kod för att anropa Wikidata 
och hämta den data man behöver.

● Ett grafiskt gränssnitt, Wikidata Query 
Service.

http://query.wikidata.org 

SPARQL

http://query.wikidata.org




Det här är...

ett folkbibliotek

Kör frågan





hämta etikett på 
svenska om den 
finns, annars på 

engelska

inkludera etikett i 
en separat 

kolumn

börja skriva och tryck på CTRL + 
MELLANSLAG för att aktivera 

autokompletteringsfunktionen



P17: land
Q34: Sverige





P131: 
administrativ 

tillhörighet

Visa kommunens 
etikett



Optionella villkor: om 
objektet har en 

kommuntillhörighet, ge 
mig denna

Sortera på 
kommunnamn





P625: geografiska 
koordinater





Visa resultaten på 
olika sätt





Bara objekt som 
har bild





Växla till image 
grid för att se 

bilderna.



Bara objekt med 
Wikipediaartikel 

på svenska





Gruppera 
biblioteken efter 

komunnamn

Kolumn 1: 
komunnamn

Kolumn 2: antal 
objekt i varje 

kommun

Kommunen med 
flest bibliotek 

först





Alla som är 
begravda på ett 

ställe...

...som ligger i 
Göteborgs 
kommun





födelseplats har 
P17 (land) Sverigeexkludera alla 

objekt som 
uppfyller kriteriet 
inom parenteser

P19: födelseplats





har en 
födelseplats och 

en dödsplats...

...och de har 
samma värde





objektet har både 
P569 

(födelsedatum) och 
P570 (dödsdatum) objektet har både 

P569 
(födelsedatum) och 
P570 (dödsdatum)

sortera fallande efter 
ålder





alla som är begravda någonstans...

...inom Göteborgs kommun

födelseplats måste finnas med

dödsplats måste finnas med

de har samma värde

objektet har ett födelsedatum

objektet har ett dödsdatum

beräkna åldern

sortera fallande efter ålder







● https://en.wikibooks.org/wiki/SPARQL

● https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:SPARQL_tutorial 

● Många exempel på https://query.wikidata.org/ 

SPARQL: resurser

https://en.wikibooks.org/wiki/SPARQL
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:SPARQL_tutorial
https://query.wikidata.org/


Structured Data on 
Commons (SDC)
● https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:

Structured_data 

● Wikimediaprojektens mediadatabas med 
över 68 miljoner filer.

● Istället för fritextbeskrivningar – 
strukturerade påståenden, precis som på 
Wikidata.

● Direkt koppling till Wikidata.

● SPARQL-endpoint under utveckling: 
https://wcqs-beta.wmflabs.org/ 

● Filer som avbildar pallaskatter.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Structured_data
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Structured_data
https://wcqs-beta.wmflabs.org/
https://wcqs-beta.wmflabs.org/#%23defaultView%3AImageGrid%0ASELECT%20%3Ffile%20%3Fimage%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Ffile%20wdt%3AP180%20wd%3AQ166794%20.%0A%20%20%3Ffile%20schema%3AcontentUrl%20%3Furl%20.%0A%20%20bind%28iri%28concat%28%22http%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FSpecial%3AFilePath%2F%22%2C%20wikibase%3AdecodeUri%28substr%28str%28%3Furl%29%2C53%29%29%29%29%20AS%20%3Fimage%29%0A%7D


Frågestund
15 minuter



Paus
10 minuter



Paus

10 minuter

Kan du fylla i utvärderingen för att hjälpa oss 
organisera bättre evenemang? Tack! 

http://bit.ly/api-workshop-enkat 

http://bit.ly/api-workshop-enkat


Några andra verktyg



● https://quarry.wmflabs.org/ 

● Kommunicera direkt med 

Wikimedias SQL-databaser.

● Data om artiklar, användare och 

redigeringar.

● https://meta.wikimedia.org/wiki/Research:

Quarry 

● https://wikitech.wikimedia.org/wiki/Help:

MySQL_queries/Example_queries 

Quarry

https://quarry.wmflabs.org/
https://meta.wikimedia.org/wiki/Research:Quarry
https://meta.wikimedia.org/wiki/Research:Quarry
https://wikitech.wikimedia.org/wiki/Help:MySQL_queries/Example_queries
https://wikitech.wikimedia.org/wiki/Help:MySQL_queries/Example_queries


https://quarry.wmflabs.org/query/52406 

https://quarry.wmflabs.org/query/52406


● https://dumps.wikimedia.org/

● Ladda ner innehållet av ett 

Wikimediaprojekt från en viss 

tidpunkt och jobba med det lokalt.

● Bra om man vill genomföra 

resurskrävande analyser, t.ex. för 

forskare.

Databasdumpar

https://dumps.wikimedia.org/




● https://wikimedia.org/api/rest_v1/

● Data som spänner tvärs över de olika 

projekten.

● Som antalet skribenter, unika 

besökare och sidvisningar...

REST-API

https://wikimedia.org/api/rest_v1/


Pageviews
● https://wikimedia.org/api/rest_v1/#/Pageviews_data 

● Visningssiffror för sida / sidor på valfri plattform.

● Dagens mest visade sidor.

● Hur många gånger per dag visades artikeln om Göteborg 
på svenskspråkiga Wikipedia mellan 1 januari och 18 
februari 2021?

● https://wikimedia.org/api/rest_v1/metrics/pageviews/per-
article/sv.wikipedia.org/all-access/all-agents/Göteborg/dai
ly/20210101/20210218 

https://wikimedia.org/api/rest_v1/#/Pageviews_data
https://wikimedia.org/api/rest_v1/metrics/pageviews/per-article/sv.wikipedia.org/all-access/all-agents/G%C3%B6teborg/daily/20210101/20210218
https://wikimedia.org/api/rest_v1/metrics/pageviews/per-article/sv.wikipedia.org/all-access/all-agents/G%C3%B6teborg/daily/20210101/20210218
https://wikimedia.org/api/rest_v1/metrics/pageviews/per-article/sv.wikipedia.org/all-access/all-agents/G%C3%B6teborg/daily/20210101/20210218


Commons API
● https://magnus-toolserver.toolforge.org

/commonsapi.php 

● Ett special-API för Wikimedia 

Commons, anpassat för mediefiler.

● Kan användas för att hämta thumbnail i 

önskad storlek.

https://magnus-toolserver.toolforge.org/commonsapi.php?image=Young_hare_scared.jpg&thumbwidth=250 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Young_hare_scared.jpg 

https://magnus-toolserver.toolforge.org/commonsapi.php
https://magnus-toolserver.toolforge.org/commonsapi.php
https://magnus-toolserver.toolforge.org/commonsapi.php?image=Young_hare_scared.jpg&thumbwidth=250
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Young_hare_scared.jpg


Sista frågor



TACK!
Vill du veta mer om vårt arbete eller engagera dig i 

föreningen? Välkommen! 

https://wikimedia.se/engagera-dig/ 

https://wikimedia.se/engagera-dig/

