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INGUMA: LOD-ifikazioa Wikibase bitartez
David Lindemann (UPV/EHU)

1. Lanaren ikerketa esparrua

Humanitate Digitalak esparruko ekimena proposatzen dut, ikerketa-azpiegitura berri bat sortzeko, ezagutza-

grafo libre gisa.  INGUMA datu basean eskuragarri  ditugun metadatu sortetatik abiatuz,  hainbat ekintza

proposatzen dut egitasmo honetan. Urrats guztiak UEU-ko lagunekin adostuta eta elkarlanean gauzatzea da

nire  asmoa.  INGUMA-ko  datuak  Wikidatarekin  lerrokatzea  da  urruneko  helburua.  INGUMA-ko  edukia

Wikibase  instantzia  batean  jasotzea  proposatzen  dut;  Wikidatarekiko  lerrokaketa  datu-base  propioan

prestatu ahal izateaz gain, INGUMA-ren Linked Open Data (LOD) bertsio horrek berak ere balio aipagarria

izango du.

2. Aurrekariak eta gaiaren gaur egungo egoera

2.1 INGUMA-ko edukiak

Euskarazko argitalpen zientifikoak biltzen dituen datu basea da INGUMA. SQL datu-base batean, honako

datu  hauek  daude  bilduta,  eta  erabiltzaile-interfaze  grafiko  batean1 bila  eta  ikus  daitezke:  argitalpen

metadatuak,  alde  batetik,  eta  egileen,  erakundeen  eta  aldizkarien  metadatuak,  bestetik.  Aipua  egiteko

beharrezko diren metadatuez gain, zientzia-eremua zehazten duten adierazleak dituzte INGUMA-ko item

bibliografikoek. Egun, 12.471 egile, 206 erakunde (130 aldizkari barne), eta 45.102 item bibliografiko daude

INGUMAn bilduta.2

INGUMA  eskuz  eguneratzeko  lan-fluxua  aspaldi  ezarrita  dago,  eta  UEUko  bi  lankide  arduratzen  dira

metadatu berriak jasotzeaz. Egileak eta erakundeak eskuz desanbiguatu, eta zientzia-eremuen adierazleak

eskuz ezartzen dituzte.

2.2 Argitalpen zientifikoak Wikidatan

2020ko  otsailean,  artikulu  zientifikoak  deskribatzen  dituzten  22,5  milioi  entitateak  zituen  Wikidatak. 3

Haietatik,  977  baino  ez  dira  euskarazkoak  momentu  honetan.4 Artikulu  zientifikoak  Wikidatan  biltzeak

edozeinentzat erabilgarri bihurtzen ditu, LOD gisa.5 Komunitateak hainbat aplikazio garatu ditu dagoeneko,

eta ondorengoak dira haien artean aipagarrienetako batzuk:

• Wikidataren grafoa erabiltzen duen Scholia tresnaren bitartez azter daitezke item bibliografikoak eta
haien arteko loturak, bibliometriako hainbat neurketa eginez.6

• Zitazio-erlazioak ezarrita dauden heinean, OpenCitations grafoan7 ere agertuko dira. 

• Argitalpen-metadatuak Zotero bibliografia-kudeatzailean inportatzeko prest geratzen dira.8

1 Ikus https://www.inguma.eus/.
2 Ikus https://www.inguma.eus/ingumako-datuak (2021ko abenduko datuak jaso ditut hemen).
3 Ikus https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Statistics (2021ko abenduan, 2020ko otsaileko eguneraketa izan da berriena).
4 Galdeketa https://w.wiki/4e86. 
5 Wikidatako edukiak interfaze grafikoaren bitartez wiki-orrialde gisa bistaratu, eta SPARQL galdeketa-zerbitzu grafiko bitartez, 

SPARQL endpoint bitartez, edo RDF dump gisa deskarga daitezke.
6 Ikus https://scholia.toolforge.org/. 
7 Ikus https://opencitations.net/. 
8 Ikus Zotero plugin-a hemen: https://github.com/zotero/translators/blob/master/Wikidata.js 
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2.3 Datu bibliografikoak LOD bihurtzeko lan-fluxua

LexBib proiektuan,9 datu bibliografikoak Wikidatara hurbiltzeko lan-fluxua garatzea izan da nire ardura. 10

Datu-gordailu nagusi  eta  datuak editatu eta lotzeko plataforma gisa,  Wikibase erabiltzen dugu,  hau da,

Wikidatak berak darabilen softwarea, instantzia berri batean. Horrela, Wikidatako ereduarekin konforme,

baina  Wikidata  nagusitik  at,  presta  daitezke  datu  lotuak.  Jokabide  horren  abantailak  honela  laburbil

daitezke:

• Datuak auzolanean editatzeko aukera, komunitate propioa sortuz.

• Datuak  egituratzeko  ontologia  diseinatzean,  erabateko  askatasuna  (klaseak  eta  propietateak
berehala sor daitezke, Wikidatako propietateak komunitateak adostu behar dituen bitartean).

• Edukia proiektukoa izango da soilik,  Wikidatako gainontzeko  edukiarekin nahastu gabe. Horrela,
doitasun gutxiko datuak ere transferitu daitezke LOD formatura, doitasun nahikoa heltzeko pausoak
Wikibasen bertan eman ahal direlarik, Wikidata nagusia zirriborro-datuez "kutsatu" gabe.

• Entitate  eta adierazpen ("statement",  semantic  triple)  bakoitzerako erabaki  daiteke Wikidatarekin
noiz eta nola sinkronizatu.

LexBib  proiektuan,  Wikibase  eta  Wikidatan  irakurri  eta  idazteko  python  bot-ak  garatu  ditugu  hainbat

atazatarako.11

Irudia: Lan-fluxu diagrama

3. Ikertzailearen edo taldearen aurreko esperientzia

Argitalpen-metadatuekin  lotutako  zenbait  proiekturen  egilea  naiz,  horien  artean,  Alemanezko  euskal

bibliografia (2010)12 Ingelesezko euskal bibliografia (2011)13 eta LexBib Corpus and Bibliography of Lexicography

and Dictionary Research (2017-2021).14 

Wikibase eta Wikidatarekin, LexBib proiektuan eta Euskal Wikilariekin izandako bi elkarlanetan egin dut

lan.  Alde  batetik,  Larramendiren  hiztegiko  hainbat  aipu  Wikidatan  errepresentatu  genuen,  eta  bestetik,

ahotsak.eus bildumako  forma  dialektalak  Wikidatako  lexema  eta  formekin  lotzeko  aukerak  aztertzen

dihardugu, martxan ari den egitasmo batean.

9 Ikus http://lexbib.org. 
10 Ikus, ingelesez, https://lexbib.elex.is/wiki/LexBib_bibliodata_workflow_overview. 
11 Ikus https://github.com/elexis-eu/elexifinder/tree/master/wikibase.
12 Ikus https://www.sanchoelsabio.eus/bases_de_datos/Publicaciones_Aleman.html. 
13 Ikus https://www.sanchoelsabio.eus/bases_de_datos/Language.html. 
14 Ikus http://lexbib.org. 
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4. Helburuak

1. Wikibase instantzia berri  baten ontologia garatu eta inplementatzea,  INGUMA SQL datu-basean

jasotako  adierezpenekin  eta  Wikidataren  ontologiaren  artean  zubi-funtzioa  betez.  INGUMA-ko

metadatu-kategoria guztiak hartuko dira aintzat.

2. INGUMA-ko egileak eta erakundeak (aldizkariak barne) deskribatzeko Wikibase entitateak sortu eta

Wikidatako entitateekin lerrokatzeko urratsak egitea.

3. INGUMA-ko  zientza-eremu  adierazleak  deskribatezko  Wikibase  entitateak  sortu  eta  Wikidatako

entitateekin lerrokatzea. Termino adierazleak SKOS bokabulario gisa jasotzea, erlazioak barne.

4. INGUMA-ko argitalpen metadatu sortak Wikibase entitate banatara transferitu, egile, erakunde eta

eremu-adierazle entitateen arteko loturak errepresentatuz (ikus irudia).

5. Wikibase  instantzia  INGUMA-ko SQL datu-basearekin  sinkronizatzeko modua ezartzea,  SQL-ren

aldetik etorkizunean egingo diren eguneraketak ere jaso ahal izateko.

6. Wikibase instantziako entitateak (klase guztietakoak) Wikidatarekin lerrokatzeko aukerak aztertu,

eta lerrokaketa antolatzeko lan-fluxua ezartzea (Open Refine). Eskuzko lan-kargaren aurreikuspenak

egingo dira, eta aurreikusitako lan-kargaren arabera, lerrokaketa gauzatu.

7. Testu osoen PDF-ak eskuragarri dauden heinean, zitazioen erauzketa GROBID bitartez gauzatu eta

ebaluaketara prestatu. UEU-k berak argitaratutakoen kasuan, esaterako, PDF-ak eskuragarri daude.

8. GROBID tresnak PDFaren TEI-XML errepresentazioa ekoizten du.  Testuaren edukiaren azterketa

konputazionalerako ideia eta jokabideak batuko ditugu, baita esperimentuak egin ere, terminologia-

erauzketari dagokionez, esaterako. 

Irudia: Lotutako entitateak
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5. Materialak, baliabideak eta lan metodologia

5.1 INGUMA

INGUMA-ren SQL datu-basea API bitartez atzitzeko aukera aztertuko dut, UEU-ko lagunekin batera. Hori

ezinezkoa balitz, SQL-taulen edukia beste modu batean eskuratzeko jokaera batera joko da. APIa erabiltzeak

etorkizuneko eguneraketak ere aintzat  hartzeko bide egokiena litzateke.  INGUMA bera eguneratzko lan-

fluxua ez litzateke inondik ere aldatu beharko.

5.2 Wikibase

Wikibase instantzia bat sortzea proposatzen dut,  http://  datuak.inguma.eus   helbidean, adibidez,  Wikimedia

Germany-k doan ematen duen  wikibase.cloud zerbitzua  erabiliz.  Datuak CC0 lizentziapean egongo dira

eskuragarri, Wikibase instalazioak berez ematen dituen bide guztietatik, hau da, APIa, SPARQL (endpoint

bitartez nahiz interfaze grafiko batean),15 eta Mediawiki  erabiltzaile-interfaze grafikoa.  Mediawiki  hartan

wikitext orriak ere sortu ahal izango dira, proiekturaren beraren deskribapena jasotzeko, adibidez.16

5.3 Python, Open Refine

Python script sorta bat prestatuko dut, INGUMA-ko datuak eraldatu eta  bot gisa wikibasera idazten eta

Wikibase eta Wikidataren arteko datu-migrazioak antolatzen dituena. Bestetik, Open Refine17 erabiliko da

balio literalak ontologia-entitateekin lotzeko, Wikibasen nahiz Wikidatan.

5.4 GROBID

LexBib proiektuko GROBID18 instalazioaz balia gaitezke tresna horrekin esperimentatzeko.

6. Lana garatzeko kronograma eta komunikazio-fluxua

4.  atalean  deskribatutako  helburuak  betetzeko  lanak  2022ko  udazkenera  arte  burutuko  dira.  Bilera

presentzial nahiz urrunekoak egiteko prest izango naiz proiektuaren iraupen guztian zehar. Eztabaidarako,

sortuko  den  Wikibase  instantziaren  Mediawiki  eztabaida-orriak  erabiltzea  proposatzen  dut,  edota

Phabricator  bezalako  plataforma  bat.  2022ko  neguan,  lanak  eta  emaitzak  aurkeztuko  dituen  artikulua

prestatuko da.

7. Aurreikusitako emaitzak eta horien interesa / Euskarazko ezagutza librea sortu, erabili, 
elkartrukatu edota zabaltzeko gaitasuna

INGUMA datu basean jasota dauden argitalpen-metadatuak, egileen eta erakundeen metadatuak, eta arlo-

adierazleak Wikibase bitartez argitaratu izana izango da proiektu honen emaitza, testu osoetatik erauzitako

zitazio-erlazioak barne.  Edozeinek erabil  ditzake datuak,  edozein aplikaziotarako.  Gainera,  Wikidatarekin

lerrokaketa gauzatzen dugun heinean, INGUMA-ko datuak plataforma hartan ere izango ditugu. Euskarazko

zientziaren ezagutza-grafo ireki bateranzko pausotzat har daiteke lan hau, beraz.

8. Bestelako finantzabideak

Egitasmo honetarako ez dugu bestelako finantzabiderik.

15 Ikus https://query.wikidata.org eta https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Data_access.
16 Ikus, adibidez, LexBib Mediawikiaren hasierako orria, https://lexbib.elex.is/wiki/Main_Page, edo Ahotsak wikibase-arena: 

https://datuak.ahotsak.eus/wiki/Main_Page. 
17 Ikus http://openrefine.org. 
18 Ikus https://grobid.readthedocs.io. 

mailto:david.lindemann@ehu.eus
https://grobid.readthedocs.io/
http://openrefine.org/
http://wbstack.com/
http://datuak.inguma.eus/
http://datuak.inguma.eus/
https://datuak.ahotsak.eus/wiki/Main_Page
https://lexbib.elex.is/wiki/Main_Page
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Data_access
https://query.wikidata.org/

