
Википодаци
Упутство за уређивање Википодатака



Добро дошли на Википодатке!



Где се налазе веза ка Википодацима на чланку на 
Википедији?



1. Корак - Направите налог или се пријавите у постојећи

Прављење 
налога

Пријављивање у 
постојећи налог

2. Корак - Пронађите ставку коју желите да допуните на Википодацима у пољу за претрагу. 
Већина чланака са Википедије има своју ставку, која је направљена уз помоћ аутоматског бота, 
али да би ставка имала све потребне информације, мора се допунити.



3. Корак - Резултати претраге
Као што смо већ напоменули, већина чланака са Википедије има своју ставку на Википодацима. Да 
бисте је отворили, кликните на ознаку ставке, у овом случају на (Q31182138).

Ознака ставке

Поље за 
претрагу

Назив ставке



4. Корак - Почетни кораци уређивања
Код уређивања ставке на Википодацима потребно је препознати и проверити попуњеност неколико 
целина: назив, називе на различитим језицима, изјаве и повезаност са другим вики пројектима, али 
и неколико најважнијих поља за уређивање (edit и add statement).

Назив 
ставке

Изјаве

Називи на 
другим 
језицима

Повезаност 
са вики 
пројектима



5. Корак - Уношење имена, описа и псеудонима ставке 
Након што притиснете дугме за прављење измена, добићете могућност да ставки додате 
назив, опис и псеудоним односно друго име по којој је ставка препознатљива. Многе 
аутоматски направљене ставке, попут и ставке Музеја Бачке Тополе, неће имати свој назив, 
већ само ознаку, па ћете бити у могућности да ставку допуњујете од најосновнијих 
информација.  Опис подразумева општу информацију о наведеној ставци.



6. Корак - Додавање изјава
Једна од најбитнијих ствари код уређивања Википодатака је додавање изјава, чиме се групишу подаци 
о ставци на унапред дефинисан начин ради лакшег структуирања и каснијег анализирања. Први корак 
код додавања изјава је прављење  ,,Instance of” изјаве којом означавамо шта је изабрана ставка. Као и 
на свим вики пројектима, референце су од велике важности, па не заборавите да их наведете.

Прављење нових 
изјава

Додавање нових 
референци

Додавање нових 
квалификатора тј. 
ближих одредница 
изјаве



7. Корак - Наставите са додавањем изјава
Обогатите ставке на Википодацима са што више понуђених изјава, поузданих информација и 
вредности и тиме учините и рад на вики пројектима лакшим, али и повећајте једну од 
најзначајнијих слободних база података на свету. 

Википодаци 
вам 
аутоматски 
нуде могуће 
изјаве и о чему 
бисте могли 
додати 
информацију



За сва додатна питања, обратите се на:

gorana.gomirac@vikimedija.org,

060/74-54-772 или

Страници на разговор на Вики пројектима корисника Gorana Gomirac (VMRS)

Хвала на пажњи!


