
           

WIKIDATA I KORTHET
Uttalande:  Objekt – Egenskap – Värde

Objekt Q-nummer 
Egenskap P-nummer

Wikidata-objekt grunder
Etikett, beskrivning, alias – människovänliga 
språkspecifika strängar

Påståenden – inkluderar identifierare, länkar 
längst ner på objektet

Bestämningsord – lägg till detaljer till 
uttalanden (datum, distinktioner, etc)

Upphovsrätt - allt innehåll i Wikidata är 
Creative Commons CC0 (public domain)

Fråga (Querying)
Query.wikidata.org – SPARQL-gränssnitt. 
Utforska exempelfrågor och vymöjligheter. 
CTRL-Space auto-expanderar objekt- och 
egenskapsnamn till Q/P-nummer.

VizQuery – enkla frågor med regler utan att koda

Viktiga koncept
Help:Basic membership properties
Instans (P31) vs undergrupp (P279)

Help:Sources
Lägg till referenser, använd 
"anges i" or "referens-URL"

Anpassa användarkonton
Slå på i Inställningar > Finesser:

Primary Sources – kurera föreslagna data 
och referenser

checkConstraints – visa 
egenskapsbegränsningar för påståenden 
med en varningssymbol.

Massredigering
Quickstatements – redigera genom 
tabb-avgränsade påståenden

PetScan – kraftfull verktygslåda för 
Wikipedia-kategorier och Wikidata

OpenRefine – verktyg (öppen källkod) för 
att rensa smutsigt data, matchning

Datadonation - hur och varför bidra, och 
guidelines för institutioner

Gemenskap och nyheter
Wikidata:Project chat – 
diskussionsforum

Wikidata:Status updates – veckovis 
sammanfattande nyhetsbrev

Visa objekt
Reasonator och SQID – rik visuell vy av 
Wikidataobjekt 

Wikidata Graph Builder – visa kopplingar 
mellan objekt baserad på egenskaper

Enkla redigeringsverktyg
Distributed Game – bidra genom  
“Yes/No/Skip” mikrobeslut

Mix-n-Match – länka externa identifierare 
till Wikidataobjekt

Marie Curie arbetsfält kemi

Q7186 P101 Q2329

objekt egenskap värde

Marie Curie (Q7186)

Fransk-polsk fysiker och kemist
Maria Salomea Skłodowska | Maria Skłodowska-Curie

Uttalanden

utmärkelser Nobelpriset i Kemi

+ lägg till värde

+  lägg till referens

etikett

beskrivning

alias

påstående-
grupp

värde
tidpunkt 1911

bestämningsord

egenskap

objektidentifierare 
(QID)

Använd         redigera och  +lägg till för att 
ändra 
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Digital version:
bit.ly/wikidata-onepage

Andra verktyg
Google Spreadsheet Wikipedia Tools – 
fråga Wikipedia och Wikidata från 
kalkylbladets celler

Externa verktyg - uttömmande lista med 
alla Wikidata-verktyg
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