
           

КОРОТКО ПРО ВІКІДАНІ
Твердження:
Елемент — Властивість — Значення

Елемент Q номер
Властивість P номер

Основи елементу Вікіданих
Назва, опис, інші назви (аліаси) — специфічні 
рядки, зрозумілі для людей

Твердження — включає ідентифікатори, 
посилання внизу елементу

Кваліфікатори (уточнення) — додає деталі 
до claims (тобто дати, відзначення і т.д.)

Авторське право — весь контент у Вікіданих 
доступний під Creative Commons CC0 
(суспільне надбання)

Запити
Query.wikidata.org — SPARQL інтерфейс. 
Дослідіть приклади запитів і параметрів 
відображення. CTRL+пробіл автоматично 
підбирає номери Q/P за назвою елементів та 
властивостей.

VizQuery — створення простих запитів 
правилами, не вимагає кодування.

Критичні поняття
Help:Базові властивості приналежності
Є одним із (P31) vs Є підкласом класу 
(P279)

Допомога:Джерела
Додавання приміток, використовуйте
«джерело» чи «URL-посилання на 
джерело»

Налаштування облікових записів 
користувачів
Зайдіть у Налаштування > Додатки:
Primary Sources — інструмент перевірки 
первинних джерел, що дозволяє 
опрацьовувати дані, пожертвувані для 
Вікіданих
checkConstraints — показує властивості 
обмежень для тверджень, 
використовуючи трикутну піктограму 
попередження

Масове редагування
Quickstatements — додавання 
тверджень до елементів, розділених 
табуляцією
PetScan — потужний інструмент для 
категорій Вікіпедії та Вікіданих
OpenRefine — інструмент з відкритим 
кодом для чистки і звіряння заплутаних 
даних
Поділитися даними — чому і як зробити 
внесок, та інші настанови для установ

Спільнота та новини
Вікідані:Чат проекту — дискусійний 
форум
Wikidata:Оновлення статусу — щотижневі 
підсумки

Відображення елементів
Reasonator і SQID — візуальне відображення 
елементів Вікіданих

Wikidata Graph Builder — показує зв'язність 
елементів на основі властивостей

Прості інструменти 
редагування
Distributed Game — робіть внесок, 
відповідаючи Так/Ні/Пропустити 
Mix-n-Match — зв’язуйте зовнішні 
ідентифікатори до елементів Вікіданих
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Цифрова версія:

Інші інструменти
Інструменти для Вікіпедії і Вікіданих 
(розширення для Google Таблиць) — 
запити до Вікіпедії та Вікіданих із рядків 
електронної таблиці
Зовнішні інструменти — повний список 
усіх інструментів

значення

https://www.wikidata.org/wiki/Help:Label
https://www.wikidata.org/wiki/Help:Statements/uk
https://www.wikidata.org/wiki/Help:Qualifiers/uk
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Text_of_the_Creative_Commons_Public_Domain_Dedication
https://query.wikidata.org/
https://tools.wmflabs.org/hay/vizquery/
https://www.wikidata.org/wiki/Help:Basic_membership_properties/uk
https://www.wikidata.org/wiki/Help:Sources/uk
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Primary_sources_tool
https://www.wikidata.org/wiki/Help:Property_constraints_portal
https://tools.wmflabs.org/wikidata-todo/quick_statements.php
http://petscan.wmflabs.org
https://tools.wmflabs.org/openrefine-wikidata/
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Data_donation
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Project_chat
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Status_updates
https://tools.wmflabs.org/reasonator/
https://tools.wmflabs.org/sqid/
https://angryloki.github.io/wikidata-graph-builder/
https://tools.wmflabs.org/wikidata-game/distributed/
https://tools.wmflabs.org/mix-n-match/
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Tools_for_Google_Spreadsheets
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Tools_for_Google_Spreadsheets
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Tools/External_tools

