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Inhoud presentatie Inhoud presentatie 

 Structuur en gebruik categorisatieStructuur en gebruik categorisatie
 VoorbeeldVoorbeeld
 Vergelijking met andere Vergelijking met andere 

navigatiemogelijkhedennavigatiemogelijkheden
 Problemen Problemen nl.wikinl.wiki mbt categorisatie mbt categorisatie



GebruikGebruik

 Kernwoord: Kernwoord: contextcontext van artikel van artikel
 1 muisklik: 1 muisklik: overzichtoverzicht soortgelijke  soortgelijke 

onderwerpenonderwerpen
 Nog 1 muisklik: een hoger/lager Nog 1 muisklik: een hoger/lager 

niveauniveau gerelateerde artikelen gerelateerde artikelen



StructuurStructuur

 Categorie: AllesCategorie: Alles
• WereldWereld
• MaatschappijMaatschappij
• StaatStaat
• GeschiedenisGeschiedenis
• TechniekTechniek
• WetenschapWetenschap
• ReligieReligie
• PersoonPersoon



Voorbeeld (stukje boomstructuur)Voorbeeld (stukje boomstructuur)

Alles –Maatschappij – Cultuur - Genre - Literair genre – Fictie – Fictief - Fictieve soort - Smurf



Overzicht navigatie in Overzicht navigatie in 
WikipediaWikipedia

 Zoekfunctie (intern/extern)Zoekfunctie (intern/extern)
 Wiki-linksWiki-links
 CategoriseringCategorisering
 Lijstjes (overzichten, A-Z)Lijstjes (overzichten, A-Z)
 Lijsten categoriseringLijsten categorisering
 Sjablonen/boxenSjablonen/boxen
 BroodkruimelBroodkruimel



Waarom een (systematische) Waarom een (systematische) 
navigatienavigatie

  
 Dagelijks Dagelijks 8080--120120  nieuwenieuwe artikelen!  artikelen! 
 GeenGeen systematische archivering  systematische archivering   

GeenGeen systematische navigatie  systematische navigatie 
 Hoeveel energie kost het om deze Hoeveel energie kost het om deze 

systematisch te archiveren?systematisch te archiveren?



Vergelijking navigatiemiddelenVergelijking navigatiemiddelen

~20~20

~500~500

~500~500

BeperktBeperkt

OmvangOmvang

NietNietEenmaligEenmaligSjablonen Sjablonen 
/boxen/boxen

Moeilijk Moeilijk 
opdeelbaaropdeelbaar

Toevoegen Toevoegen 

tijdrovendtijdrovend
LijstjesLijstjes

OpdeelbaarOpdeelbaarToevoegen snel, Toevoegen snel, 
makkelijkmakkelijk

CategoriseringCategorisering

BeperktBeperktEenmaligEenmaligInterne links Interne links 

Flexibiliteit Flexibiliteit 
(uitbreidbaar)(uitbreidbaar)

Onderhouds-Onderhouds-

gevoeligheidgevoeligheid



Andere aspectenAndere aspecten

    
Categorisering: Categorisering: 

•Hiërarchie eenvoudig uit te breidenHiërarchie eenvoudig uit te breiden
•Eenvoudig te ‘verplaatsen’ Eenvoudig te ‘verplaatsen’ 
•Bewerkingen met BOT eenvoudigBewerkingen met BOT eenvoudig

Lijstjes: Lijstjes: 
•Ook voor niet-bestaande artikelenOok voor niet-bestaande artikelen



Categorisatievoorstel juli ‘04Categorisatievoorstel juli ‘04

Kleinste gemene delerKleinste gemene deler
HoofdgroepenHoofdgroepen
1 dimensie1 dimensie
Combinatie (evolutie)Combinatie (evolutie)
Wetenschap (sleutelwoorden)Wetenschap (sleutelwoorden)
Geen categorisatieGeen categorisatie

GeenGeen overeenstemming. Evolutie-scenario. overeenstemming. Evolutie-scenario.



Recente categorisatie problemenRecente categorisatie problemen

 Schrijver: Schrijver: indelen naar indelen naar NationaliteitNationaliteit
• Discussiepunt:Discussiepunt: Ook voor Wiskundige,   Ook voor Wiskundige,  

Schaker, enz??Schaker, enz??
 Filmacteur/filmactriceFilmacteur/filmactrice

• Discussiepunt:Discussiepunt: Wanneer man/vrouw  Wanneer man/vrouw 
onderscheid?? (bij Sporters? Bij onderscheid?? (bij Sporters? Bij 
Beroepen?)Beroepen?)



Vergelijking NL - ENVergelijking NL - EN

Nl.wiki: 2300 cat op 40.000 art.Nl.wiki: 2300 cat op 40.000 art.
EN.wiki: 30.000 cat op 300.000 art.EN.wiki: 30.000 cat op 300.000 art.

Dus een vergelijkbaar aantal artikelen per Dus een vergelijkbaar aantal artikelen per 
cat.cat.

DiscussiestellingDiscussiestelling: : 

Aantal categorieen in NL.wiki kan nog best Aantal categorieen in NL.wiki kan nog best 
groeien maar 30.000 cats is niet gewenst groeien maar 30.000 cats is niet gewenst 



Categorizeren van personenCategorizeren van personen

  Vergelijk:Vergelijk:
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Categorisation_of_peoplehttp://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Categorisation_of_people

•   Indelen naar nationaliteit:Indelen naar nationaliteit:
 Creëren van meerdere “ingangen” tot Creëren van meerdere “ingangen” tot 
een kennisgebiedeen kennisgebied

• ““Gender”-neutraliteit:Gender”-neutraliteit:
 Zinvolle opsplitsingenZinvolle opsplitsingen

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Categorisation_of_people


GroeperingstechniekenGroeperingstechnieken

  Vergelijk:Vergelijk:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Categories%2C_lists%2C_and_series_boxeshttp://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Categories%2C_lists%2C_and_series_boxes  

•   Verschillende “zelfregulerende” Verschillende “zelfregulerende” 
principes:principes:
 Inhoudelijk...Inhoudelijk...
 Aantallen...Aantallen...

... m.a.w.: het “aantal” categorieën wordt ... m.a.w.: het “aantal” categorieën wordt 
(op termijn) niet van buitenaf bepaald.(op termijn) niet van buitenaf bepaald.

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Categories%2C_lists%2C_and_series_boxes


Tot slot...Tot slot...

  Kanttekening over web-usabilityKanttekening over web-usability

........

Vragen?Vragen?


