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Wikipedia

”Imagine a world in which every single person on the planet is 
given free access to the sum of all human knowledge. That's 
what we're doing.“ 

Jimmy Wales, 2004.

Alla kan läsa Wikipedia, alla kan skriva.
Någon miljard människor läser verkligen… 
…men långt ifrån alla skriver.

Wikipedia läses mest av inte alltför fattiga som talar ett världsspråk.

Wikipedia skrivs mest av unga manliga nördar i rika västländer, vilket 
återspeglas i artiklarna.



”Sum of all human knowledge”

• Det är väldigt mycket kunskap 
• Även med tusentals skribenter så skrapar vi 

bara på ytan.
• Vi skrapar mest på ställen som intresserar 

oss, vilket gör täckningen väldigt ojämn.
• Svenska Wikipedia: 

– Mer än 100 artiklar om personer från Sagan om 
Ringen. 

– Bara 10 artiklar om personer från Vietnamkriget.

Vad gör vi åt det?



” every single person on the planet 
is given free access…”

• Det är mycket människor, som talar många olika språk 
• Även med tusentals skribenter så skrapar vi bara på ytan.
• Vi skrapar mest på språk som vita manliga nördar talar, 

vilket gör täckningen väldigt ojämn.
• Ojämn täckning mellan språk.

– Javanesiska: 82 miljoner talare, 45 000 Wikipediaartiklar
– Franska: 74 miljoner talare, 1 400 000 Wikipedia artiklar

• Hur fritt tillgänglig är kunskap för den som bara kan 
javanesiska?

Vad gör vi åt det?



Platser som har artiklar på Wikipedia.
Artikelförfattares hemtrakter?

Sannolikt samma fördelning av biologiska artiklar



Förbättra täckningen och gör den både mer 
representativ och bredare tillgänglig!

Två sätt att göra det. Båda behövs!
• Rekrytera miljoner skribenter, som inte är 

unga vita manliga nördar.
– Vi försöker, men det är svårt…

• Använda verktyg för att skapa artiklar som är 
både effektivare och neutralare än manuellt 
skrivande.

–Konvertera arkivdata till artikeltext. Det är 
det jag ska prata om idag!



Masskapande av artiklar

• Wikipedia är öppet för automatiserat skrivande 
med mer eller mindre självständig mjukvara –
”botar”.

• Mycket rutinunderhåll på Wikipedia görs med 
botar – stor andel av alla ändringar på Wikipedia
(26%).

• Artikelskapande med bot är mer komplext och 
mer kontroversiellt.

• Flera projekt på flera språkversioner av 
Wikipedia de senaste åren.



Artikelförfattande med bot

• 8,6 miljoner artiklar skapade totalt (25,7% av 
totalen)

• Handfull människor involverade, med min Lsjbot
den enskilt flitigaste (3,5 miljoner).

• Holländska, svenska, cebuano, vietnamesiska, och 
waray har alla kring en miljon botskapade artiklar var.

– Inte stora världsspråk 

• Djur, växter, kommuner, sjöar, …

– Inte typiska manliga nördintressen 



Exempel på botskapad artikel



Egenskaper hos botskapade artiklar
Bra:
• Basfakta korrekt presenterade, koncist och konsekvent.
• Korrekt wikipediaformat.
• Faktarutor, språklänkar, kategorier…
• Tryckfelsnisse håller sig borta 
• Problem kan ofta fixas med bot.
Dåligt:
• Brödtexten kort och standardiserad. Tråkig att läsa.
• Begränsat till standardiserbara fakta i maskinläsbart format 

i öppna källor med bot-tillgängligt gränssnitt.
• Följer källorna blint.
• Svårigheter med anomalier och undantag.



Vad behövs för att botskapa artiklar?

• Öppna data!
– Maskinläsbart (api eller nedladdat).
– Användarvillkor kompatibla med botskapande.
– Standardiserade fakta om ett stort antal enheter, antingen:

• Språkoberoende (siffror, vetenskapliga namn, kodade data…)
eller
• På målspråket.

• Mjukvara
– Ingenting väldigt avancerat. Många verktyg fungerar.
– Vad som helst som kan läsa en databas och stoppa in data i 

ett textformulär.
– MS Excel, C#, AWB, Pythia… har alla använts i stor skala.

• En som talar målspråket, och kan relevanta facktermer.
• Konsensus på målspråkets Wikipediaversion!



Ämnesområden för botskapande
Krav:
• Finns ett stort antal liknande enheter, som var och en är värd en 

Wikipediaartikel.
• Varje enhet kan beskrivas med en uppsättning standardiserade 

basfakta.
• Basfakta helst språkoberoende.
• Öppna data med komplett täckning av ämnesområdet finns.
Exempel på möjliga ämnesområden:
• Djur- och växtarter.
• Geografiska platser (städer, berg, sjöar…).
• Himlakroppar (asteroider, galaxer…).
• Gener och proteiner.
• Böcker och författare.
• Konstverk och konstnärer.
• Fornminnen.



Sprida kunskap på flera språk

• Väldesignade botprogram kan lätt anpassas till 
olika språk.

• Kräver språkoberoende basfakta i databasen.

• Kan kräva både tekniskt pyssel och 
förhandlingar på Wikipedia, eftersom de olika 
språkversionerna har stor självständighet.

• Nödvändigt för att sprida kunskap till de 
miljarder människor som inte talar ett stort 
västerländskt världsspråk.



Samma fjärilsartikel på språket  
Waray-Waray



Slutförda botprojekt som jag känner till:

• Fågelarter, 8000 artiklar:
– Svenska, Lsjbot, Excel+Pythia+Google Translate (aldrig mer G.T.!)

• Frankrikes kommuner, 50,000:
– Svenska, Naskobot, Excel+AWB

• Kemiska grundämnen, 100:
– Cebuano, Lsjbot, C#

• Filippinernas kommuner, 1 300
– Cebuano, Lsjbot, C#

• Sveriges sjöar, 56 000
– Svenska, Naskobot, Excel+GIS+AWB

• Counties i USA
– Svenska, Innocent Bot, ?

• Alla världens arter (djur+växter+svampar), 3 500 000
– Svenska+Cebuano+Waray, Lsjbot, C#

• Djurarter på holländska & vietnamesiska, 1 000 000 + 750 000
– Cheers!-bot, Joopwikibot m.fl.



Summering

• Nackdelar med botskapande:
– Tråkiga artiklar om obskyra ämnen.
– Fungerar bara inom vissa områden.
– Fortfarande kontroversiellt bland en del wikipedianer.
– Databasfel och programmeringsfel kan förekomma.

• Fördelar med botskapande:
– Effektivt sätt att få fullständig täckning inom de områden där det 

fungerar.
– Pålitliga källbelagda artiklar.
– Utsträcker Wikipedias täckning utanför vita manliga nördars 

intresseområden.
– Utsträcker Wikipedias täckning utanför vita nördars språk.

• Kan föra oss påtagligt närmare målet att göra all kunskap 
tillgänglig för alla människor.



Varför bör vi underlätta botars
spridning av kunskap?

• En minoritet av befolkningen som söker kunskap direkt 
hos det digitala kulturarvets förvaltare.
– Vet inte om var relevanta data finns.
– Förstår inte data inbäddade i facktermer.
– Tekniskt svårt att komma åt.

• Även för den som kan det som behövs kan det vara svårt 
att sammanställa rätt uppgifter från olika datavärdar.

• En minoritet av befolkningen i världen talar de språk som 
våra arkiv och databaser använder.

• Sprid kunskapen bredare! 
– Kulturarvet är inte bara till för experter, men svårt att 

paketera data bra för allmänheten. 
– Botar bra mellanhand!



Wikipediaartiklar om platser

Öppna data om platser (geonames.org)


