
  

Слободна база знања коју могу читати и писати 
људи и ботови



  

Шта су Википодаци?

● Пројекат Викимедије Немачке
● Започет октобра 2013.
● База узајамно повезаних података која представља 

„суму целокупног људског знања“
● Централизовање основних података о ставкама
● Опслужује подацима остале викимедијине пројекте
● Опслужује машински читљивим подацима независне 

кориснике
● Додатак за МедијаВики („WikiBase“)
● Пети најактивнији Викимедијин пројекат!



  

Викимедијина остава



  

Централизовање смештаја 
фајлова



  

Централизовање смештаја 
кључних података



  

Фазе Википодатака
1. Везе ка пројектима и језицима (готово)

2. Искази (у току)

3. Упити и спискови (у плану)



  



  

Фаза 1: међујезичке везе

● Пре: Сваки чланак на 
Википедији садржи везе 
према свим осталим 
чланцима о истој теми на 
википедијама на другим 
језицима



  

Фаза 1: међујезичке везе

● Пре: Сваки чланак на 
Википедији садржи везе 
према свим осталим 
чланцима о истој теми на 
википедијама на другим 
језицима

● Сада: Википодаци садрже 
везе према свим чланцима на 
википедијама о ставци

● Око 250.000.000 међујезичких 
веза је било уклоњено!



  

Ставке са исказима
Идентификатор: један јединствени 
идентификатор „Qxxx“ по ставци

Назив: један по ставци, по језику

Псеудоними: Може их бити више по ставци, по језику

Опис: један по ставци, по језику



  

Ставке са исказима

Везе: Једна по ставци, по језику/пројекту

Идентификатор: један јединствени 
идентификатор „Qxxx“ по ставци

Назив: један по ставци, по језику

Псеудоними: Може их бити више по ставци, по језику

Опис: један по ставци, по језику

Искази: Више по ставци, по својству



  

Фаза 2: Искази

Исказ

Референца
Својство

квалификатор(и)

Извор(и)

Ранг



  

Типови података

Типови података, у зависности од својства:
● Референца на ставку
● ниска
● време (прецизност: од милијарду година до секунде)
● координате
● УРЛ
● бројеви (и прецизност)
● Медији са Оставе



  

Преглед на сваком језику
Енглески Кинески Шкотски



  

Коришћење Википодатака у 
другим пројектима

● Показивање вредности исказа ставке 
тренутне странице у Википедији итд.

● Парсер функција {{#property:PROPERTY}}
● Луа скрипте mw.wikibase
● Обично „скривени“ у шаблонима
● Популарно на мањим Википедијама



  

Метрике

● Марта 2015:
● 17,5 милиона ставки (енглеска Википедија: <5М 

чланака)
● 58,5 милиона исказа

– 39 милиона референци на ставке
– 14 милиона ниски
– 3 милиона датума
– 2 милиона координата
– 300 хиљада количина



  

Исказа по ставки у току времена



  

АПИ Википодатака

● Проширење МедијаВикијевог АПИ-ја
● Претрага пуног „текста“
● Захтевање за свих исказа/назива/веза итд. 

за појединачне ставке
● Уређивање путем АПИ-ја
● Повезаност са Oauth-ом
● Упити искази => ставке нису могући!



  

Екосистем алатки
Википодатака



  

WikiData Query 

● Независни сервер за упите према 
Википодацима

● Користи копију база података и Скорашње 
измене, освежава се сваких 10 минута

● Чува све везе међу ставкама, ниске, 
времена и локације у РАМ-у

● Упити се могу правити преко ХТТП-а, враћа 
ЈСОН



  

Уређивач упита



  

Сродници краљице Елизабете II



  

GeneaWiki



  

AutoLists



  

Просторно-
-временски
приказ

● Битке су „део“ 
Француско-пруског 
рата

● Битке имају датум или 
опсег датума

● Битке имају везу ка 
месту на ком су се 
одиграле или 
координате

● Неке имају слику



  

Reasonator
• Побољшана 

визуелизација
• Посебни прикази по врсти 

ставке (мапе за места, 
сродници за људе)

• Користи исказе из 
сродних ставки

• Аутоматски опис
• Пролази кроз стабла 

својстава (место, врста, 
поткласа...)

• Временске линије, 
аутоматски спискови, 
повезане слике

• Брзи преглед у лебдећим 
кутијицама

• >100.000 прегледа 
месечноtools.wmflabs.org/reasonator



  

Мапа свих ставки на 
Википодацима



  

Везе

● Википодаци http://www.wikidata.org 
● WikiData Query http://wikidata-wdq-

mm.instance-proxy.wmflabs.org/
● AutoList http://tools.wmflabs.org/wikidata-

todo/autolist.html
● Reasonator http://tools.wmflabs.org/reasonator/
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