
           

שאילתות ויקינתונים
              דפוס שילוש:

 
        ?item   ?property   ?value .

קידומות חשובות

מקורות עזרה
Wikidata:Request a query - דף לבקשת עזרה 
בבניית שאילתות

@Wikidatafacts – חשבוק טוויטר של מומחה 
שאילתות ששמח לעזור

כלים שמשתמשים בשאילתות
PetScan – כלי רב עוצמה ליצירת רשימות דפי ויקי 
לפי קטגוריות, תבניות, ושאילתות ויקינתונים

WDFIST --כלי לחיפוש ושיוך תמונות חופשיות 
לפריטי ויקינתונים

Histropedia - כלי לבניית צירי זמן

ListeriaBot - מייצר רשימות בויקי על סמך 
 שאילתות ויקינתונים
 Template:Wikidata listוהתבניות
 Template:Wikidata list end-ו

wd: wdt: ?

wd:Q7186 wdt:P101 ?item
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Digital version:
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p: ps: pq:

p:P101 ps:P101 pq:P101

השילוש של 
תכונה הערך בתכונה תת-תכונות 

בתכונה

פקודות חשובות
SELECT -- מגדיר אילו משתנים יוחזרו בתוצאות

DISTINCT -- אחרי סלקט, מסיר שורות זהות בתוצאות

WHERE { .... } -- בלוק תנאי השאילתה

#defaultview:  - בחירת מצב תצוגת תוצאות

{ .… } WHERE -בתוך ה  
OPTIONAL { .... } -- מאפשר ערכים חסרים, אבל מביא אותם אם 
קיימים

MINUS { .... } -- מסיר פריטים שתואמים את הדפוס

FILTER (....) -- מסנן רק פריטים שתואמים את התנאי בסוגריים 

SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam 
wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE], en". }

-- מצרף שירות-עזר שמאכלס משתני שמות ותיאור  
 (SELECT ?itemLabel לדוגמה)

{ .… } WHERE-אחרי ה
LIMIT  --  הגבלת מספר התוצאות המוחזרות

ORDER BY - מיון תוצאות לפי משתנה מסוים

https://query.wikidata.org/   
תיעוד נוסף בויקינתונים

תווים חשובים

 . - מסיימת שורת שילוש
. item  wdt:P31 wd:Q5?  :לדוגמה

 ;-  קושר כמה שורות תכונה-וערך לאותו פריט
; item  wdt:P31 wd:Q5?  :לדוגמה

 wdt:P106 wd:Q42973 .

 / - מצרף שתי תכונות בו-זמנים
           לדוגמה:

?item  wdt:P31 wd:Q5 .
                ?item wdt:P106/wdt:P279 wd:Q42973. 

* - מרחיב את התכונה האחרונה רקורסיבית
          לדוגמה:

?item  wdt:P31 wd:Q5 .
                ?item wdt:P106/wdt:P279*  wd:Q42973.

# -  הערה; גורמת להתעלמות משאר השורה
           לדוגמה:

?item  wdt:P31 wd:Q5 . #instance of human

דוגמאות

אשף שאילתות

הרצת 
השאילתה

לחצו על CTRL+רווח כדי 
לקבל השלמה אוטומטית 
שיתוף תוך כדי הקלדה של שמות

קישורית

כתיבת 
השאילתה

בחירת שפה
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