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MediaWiki (MW)!
•  oprogramowanie typu Wiki !

•  wszystkie Wikipedie, projekty pod kuratelą 
Wikimedia Foundation, inne niezależne projekty, 
>100,000 stron!

•  darmowe, open source!



Architektura MediaWiki!

MySQL! Apache!

PHP!



Semantic MediaWiki (SMW) !
•  rozszerzenie MediaWiki!
•  „semantyczne Wiki”!
•  system zarządzania treścią: !
•  bogato formatowane strony (hipertekst)!
•  dane strukturalne!

•  Wiki:!
•  regulowane przez użytkowników!
•  społecznościowe!
•  łatwe w obsłudze!
!

!



Semantic MediaWiki cd.!

•  darmowe, open source!
•  używane przez setki stron !
•  Wspierane przez dużą społeczność  

użytkowników i developerów!
•  Dwa razy do roku konferencja SMWCon!

!
Dokumentacja: http://semantic-mediawiki.org/ !



Architektura Semantic 
MediaWiki!







Język znaczników!

Strony Wiki – formatowany hipertekst!
wikikod konwertowany do HTML!
!

''italic''! italic!
'''bold'''! bold!
=== Level 3 ===!
==== Level 4 ====!

Level 3!
Level 4!

* Element 1!
** Element 1.1!

•  Element 1!
•  Element 1.1!

!
;item 1!
: definition 1 !

item 1!
definition 1!

[[Main Page|different text]]! different text!

MediaWiki – przykłady wikikodu!



Nazwy stron!

•  Nazwy stron mogą składać się z wielu części:!
PrzestrzenNazw:Tytuł/TytułPodstrony!

!
•  Przykład: !

Użytkownik:Agnieszka/TSiSS !
!



Ćwiczenie 1!
Zarejestruj się do SMW!

Utwórz stronę o tytule <Imie>_<Nazwisko>!

Wprowadź tekst o sobie (lub o fikcyjnej postaci 
jeśli wolisz): Imię i nazwisko, specjalność, miejsce 
urodzenia, miejsce zamieszkania, wzrost, kolor 
oczu.!

Wypróbuj różne opcje układu za pomocą paska 
narzędzi edytora, style tekstu, listy !



Kategorie!
•  Preferowany sposób organizacji stron w MediaWiki"

•  Linki do kategorii na stronie oznaczają 
przynależność do kategorii, np. [[Kategoria:Miasta]] 
na stronie Poznania"

•  Kategorie mogą być opisane przez strony"

•  Linki do kategorii na stronach kategorii odnoszą się 
do kategorii nadrzędnych"

•  Hierarchia kategorii może mieć formę dowolnego 
grafu (cykle itp.)"

•  Przeglądanie a nie wyszukiwanie"



Szablony!

•  tworzenie obiektu z treścią w celu wielokrotnego 
wstawiania go do stron"

•  Tworzenie treści szablonu. np:"
•  Szablon:Treść abcdxyz"

•  Wstawianie szablonu:"
•  {{Treść abcdxyz}} "



Ćwiczenie 2!
•  Zmień swoją stronę wiki żeby wykorzystywała 

dowolny utworzony przez Ciebie szablon"
•  Dodaj adnotację dotyczącą Kategorii, która będzie 

wykorzystywać jedną z kategorii:"
•  “MWPoczątkujący” "
•  “MWUżytkownik” "
•  “MWEkspert”"

•  Przejdź do odpowiednich stron kategorii aby 
zobaczyć kto gdzie się zapisał!"



Funkcje parsera!

•  rozszerzenie mechanizmu szablonów "
•  ułatwia konstrukcję złożonych szablonów z użyciem 

parametrów"
•  bez parametrów: {{#funkcja}}"
•  z parametrami: {{#funkcja:param1|param2 |...}}"
•  np. #if, #ifeq, #switch, #replace "



Strony specjalne !
•  Przestrzeń nazw “Specjalna”"

•  Strony z tej przestrzeni nie mogą być edytowane "

•  Mają ustaloną funkcjonalność"

•  Np.: "
Specjalna:Użytkownicy"
Specjalna:Ostatnie_zmiany"
Specjalna:Szukaj"





Semantic MediaWiki: model 
danych!

•  Dane: pary własność-wartość związane ze stronami"

•  Strony mogą być powiązane ze stronami"

•  Przykład (strona-własność-wartość)"

Poznań ! jest 
częścią! Polska!

Poznań ! ma liczbę 
ludności! 550 742!

Polska! ma stolicę! Warszawa!



Semantic MediaWiki: model 
danych graficznie!

Poznań!

Polska!

Warszawa!

550 742!

jest częścią!



Semantic MediaWiki: 
wprowadzanie danych!

Dane edytowane na stronie, której dotyczą, np. 
Polska:"
"
"
Dwie podstawowe metody:"
•  [[ma stolicę::Warszawa]]$

wyświetlane jak link [[Warszawa]]"
•  {{#set: ma stolicę=Warszawa}} $

nie wyświetlane"

 !

Polska! Warszawa!
ma stolicę!



Semantic MediaWiki: własności!
•  „Polska” to strona wiki, „Warszawa” to strona wiki a 

„ma stolicę”?"

•  Strona wiki w przestrzeni nazw Atrybut:!

 Atrybut:ma stolicę !

Polska! Warszawa!
ma stolicę!



Semantic MediaWiki: własności!

Strony własności mają dwa główne zastosowania:"
•  Dokumentują własności"
•  Deklarują własności"
Podstawowa deklaracja: typ danych własności"
•  za pomocą własności “Ma typ” "
•  Liczba, Data, Strona, Tekst"
•  domyślnie: Strona"

!

!
http://semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Properties_and_types#List_of_datatypes!



Semantic MediaWiki: typy 
danych!

Typy danych sterują wyjściem/wejściem"

Przykład:"

•  [[ma stolicę::Polska]] wyświetla się jak link"

•  [[ma liczbę ludności::50000]] wyświetla się jak 
liczba"



Ćwiczenie 3!
Na swojej stronie zamień fragmenty tekstu w dane, 
które będą przydatne do przetwarzania zapytań"
• Użyj następujących własności:"
Imię : Tekst"
Nazwisko : Tekst "
Specjalność : Tekst"
Miejsce urodzenia : Współrzędne geograficzne"
Miejsce zamieszkania : Strona "
Wzrost : Quantity"
Kolor oczu : Tekst"
"



Semantic MediaWiki: 
pobieranie danych!

•  Wyświetlanie wprowadzonych danych:!

•  Specjalna:Przegląd!

•  Atrybut:Nazwa !

•  Specjalna:Typy   !

•  Specjalna:Własności!

•  Factbox: wszystkie dane ze strony!



Semantic MediaWiki: 
pobieranie danych!

Jak możemy osadzić dane na stronach wiki?"

Funkcja parsera #show może wyświetlić wartość 
własności, Przykład:"
{{#show:Poznań|?ma liczbę ludności}} – pokaż liczbę 
{{#show:Polska|?ma stolicę}} – pokaż link do strony"

Można wykorzystać ponownie dane bez ich 
ponownego wprowadzania"

http://semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Inline_queries!



Sematic MediaWiki: 
wydawanie zapytań!

Jak możemy odnaleźć strony na podstawie danych 
jakie zawierają?"
•  Funkcja parsera #ask $
•  Przykłady:"

{{#ask: [[Kategoria:Miasto]] }} "
– pokaż strony w kategorii "
{{#ask: [[leży w::Europa]] }}"
– pokaż strony z tymi danymi"
{{#ask: [[Kategoria:Miasto]] [[leży w::Europa]] }}"
– pokaż strony spełniające oba kryteria"



Język zapytań #ask!
Główna idea: zapytaj o strony z pewnymi adnotacjami"
•  Użyj tej samej składni jak w adnotacji "
•  Zaawansowane warunki zapytania, np.:"

 [[ma liczbę ludności::+]] "
– strony z jakąś liczbą ludności "
[[:Kategoria:+]] "
– strony w przestrzeni nazw Kategoria"
{{#ask: [[Kategoria:Miasto]] OR [[Kategoria:Miejscowość]]}}"
– alternatywa"



Język zapytań #ask – 
wartości własności!

•  [[leży w::Europa]] – konkretna wartość "

•  [[ma liczbę ludności::>100]]  -porównanie"

•  [[ma stolicę::~Wa*]] – nazwa zaczynająca się od 
“Wa”"



Ćwiczenie 4!
Dodaj nową sekcję do swojej strony zatytułowaną"
•  Zapytania1"
Dodaj do sekcji:"
•  zapytanie #show o kolor oczu Jana Kowalskiego 

(Jan_Kowalski) "
•  zapytanie #ask o wszystkich z kategorii MWUżytkowicy"
•  zapytanie #ask o wszystkich, których imię zaczyna się na „A”"
"
{{#show: NazwaStrony | ?NazwaWłasności }}"
{{#ask:"
warunki dotyczące kategorii w podwójnych kwadratowych 
nawiasach!
warunki dotyczące własności w podwójnych kwadratowych 
nawiasach}}"



Ustawianie formatu w 
zapytaniu #ask!

Parametr “format”, np."
{{#ask: [[Kategoria:Miasto]] "
|?ma liczbę ludności "
|format=ol"
}}"

Wyniki wyświetlane jako uporządkowana lista"

http://semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Result_formats!



Inne parametry zapytania 
#ask!

Limit!

sort, order!

agregacja !

Indywidualne parametry dla danych formatów!



Ćwiczenie 5!
Dodaj nową sekcję do swojej strony zatytułowaną!
•   Zapytania2!
Dodaj do tej sekcji!
•  zapytanie #ask pokazujące tabelę z użytkownikami  

oraz z ich miejscami urodzenia w drugiej kolumnie 
(format=table)!

!
http://semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Result_formats!


