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Plan wystąpienia

• Co to jest tag, tagowanie, folksonomia?
• Architektura folksonomii.
• Chmura tagów.
• Folksonomia jako SSOW.
• Kierunki badań nad folksonomią.



Tag, tagowanie, folksonomia

Tag:
– niekontrolowane słowo kluczowe nadawane 

przez uŜytkownika określonemu obiektowi 
informacyjnemu,

– tanie metadane (tworzone przez 
uŜytkowników),

– tworzony zewnętrznie,  



Tag, tagowanie, folksonomia

Tagowanie:
– nadawanie tagów,
– indeksowanie demokratyczne,

– przejaw współuczestnictwa uŜytkownika 
w tworzeniu zawartości sieci (Web 2.0).



• Folksonomia: 
– efekt tagowania,

– zbiór tagów, 

• Thomas Vander Wal - twórca terminu 
(2004 r.)
– społeczne klasyfikowanie,
– rozwijający się, indukcyjny schemat 

kategoryzacyjny.

Tag, tagowanie, folksonomia



• kaŜda osoba tagująca jest ekspertem 
w zakresie stosowania własnego zasobu 
słownictwa,

• kaŜdy tag ma równy status,
• tagowanie:

– rewolucja epistemologiczna,
– odinstytucjonalizowanie klasyfikowania,

– wtórna oralność (wg koncepcji Waltera Onga).   

Tag, tagowanie, folksonomia



Architektura folksonomii

UŜytkownik

Tag

Obiekt



Architektura folksonomii - uŜytkownik

• Kim są uŜytkownicy folksonomii?
• Jak się znaleźli w systemie?
• Analiza ich aktywności.
• Czy tworzą społeczności, czy komunikują

się za pomocą systemu?
• Czy współdzielą tagi oraz opisywane 

obiekty?  



Architektura folksonomii - zasoby

• Co poddawane jest tagowaniu? 
– Obiekt informacyjny czy jego surogat?
– Obiekt deponowany, tworzony przez 

uŜytkownika czy obiekt udostępniany przez 
system/serwis?

• Jakie rodzaje zasobów sieciowych?



Co jest poddawane tagowaniu?
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Co jest poddawane tagowaniu?



Architektura folksonomii - tagi

• Jak przebiega proces tagowania?
– Obecność lub brak mechanizmów kontroli.

• Jaki jest efekt tagowania? 
– Analiza semantyczno-formalna zbioru tagów.



Chmura tagów

- Narzędzie wizualizacji i dostępu
(browsing / przeglądanie) do zasobów.

- UzaleŜnienie wielkości czcionki 
prezentowanego tagu od jego 
popularności. 

- Grubiański konsensus.

- Eksponowanie tagów „popularnych”.

- Chmura tagów jako komunikat.

- Camera obscura określonej przestrzeni 
informacyjnej.

- Czy jest uŜyteczna? 



Folksonomia jako SSOW

• SSOW - narzędzia reprezentacji 
i organizacji struktur pojęciowych dla kolekcji 
sieciowych. 

• SSOW pełnią te same funkcje, co języki 
informacyjno-wyszukiwawcze (umoŜliwiają
opisanie i wyszukiwanie sieciowych obiektów 
informacyjnych).

• Typy SSOW - listy terminów, struktury 
hierarchiczne, struktury relacyjne. 



Folksonomia jako SSOW



Folksonomia jako SSOW

• Wady:
– brak kontroli semantyczno-strkuturalnej: 

• róŜne interpretacje,
• obecność synonimów,
• obecność homonimów, 
• obecność błędnych form tagów,

– nieujawnianie relacji semantycznych 
pomiędzy tagami,

• skojarzeniowa relacja kookurencji składniowej,

– chaos kategorialny.



Kierunki badań

Badania zorientowane na: 
– tag,

– uŜytkownika,
– folksonomia jako system informacyjny.



Kierunki badań: tagi

• Badania tagów, czyli systemu  
leksykalnego folksonomii. 

• Próby opracowania typologii tagów:
– opisowe (dramat, muzyka, finanse, prawo),
– formalne (blog, wideo, ksiąŜka, zdjęcie),

– własność/źródło (Adam_Nowak <jako autor>, empik, PWN),

– opinia (ciekawe, zabawne, słabe, skomplikowane),
– autoodniesienie (moje_albumy, moje),

– organizujące (do_przeczytania, wydrukować)

– rozrywkowo/performatywne (obejrzane, widziane_na_Ŝywo)



• Badania Louise Spiteri (Webology, 2007) 
– Kategoryzacja tagów na podstawie ANSI/NISO 

Z39.19-2005. 
– Brak konsekwencji w stosowaniu formy liczby 

pojedynczej i mnogiej.
– Znaczna liczba tagów reprezentujących rzeczowniki 

policzalne występuje w błędnej formie liczby 
pojedynczej.

– Brak wytycznych związanych z tworzeniem tagów 
wielowyrazowych.

– Olbrzymi problem wieloznaczności tagów. 

Kierunki badań: tagi



• Tag Gardening (uprawa tagów)
– System zarządzania tagami.

– Cel: eliminacja błędnych form, synonimów, 
homonimów, spamu (sic!).

– Wykorzystanie JIW do redukcji synonimii.
– Emergent semantics (semantyka ujawniana)

• probabilistyczne metody ujawniania relacji 
semantycznych pomiędzy tagami

Kierunki badań: tagi



• EnTag: Enhanced Tagging for Discovery 
(UKOLN)
– adaptacja słowników JIW w folksonomiach 

jako narzędzia sugerowania określonych form 
tagów 

• Pozostałe tematy badań:
– kategoryzacja tagów,

– tagowanie fasetowe.

Kierunki badań: tagi



Kierunki badań: uŜytkownicy

• Dlaczego ludzie tagują? 
• Jakimi kryteriami kierują się osoby 

tagujące dany obiekt? 
• Analiza kognitywna procesu tagowania.



Kierunki badań: uŜytkownicy

• PEW Internet & American Life Project Survey
(2007 r.):
– 28% of Amerykanów (42 mln) kiedykolwiek tagowało.
– 7% (10 mln) taguje codziennie.
– Tagujący Amerykanie są najczęściej przed 40 rokiem 
Ŝycia i mają wyŜsze wykształcenie. (???)

• A inne zmienne?
– PrzynaleŜność do określonej grupy społecznej, 

zawodowej? 
– Rodzaj tagowanych kolekcji? 
– Jak tagują uŜytkownicy bibliotek?
– Czy i jak tagują bibliotekarze?  



Kierunki badań: system

• Badania nad zastosowaniem folksonomii 
jako narzędzia reprezentacji i organizacji 
informacji.

• Library Thing for Libraries.



• serwis społecznościowy umoŜliwiający 
skatalogowanie swojej domowej biblioteczki,

• 700 tysięcy uŜytkowników, 

• polska wersja językowa,
• udostępnia opisy bibliograficzne 43,881,915 

ksiąŜek + tagi,

• folksonomia LibraryThing liczy 55,629,810
tagów .  

Kierunki badań: system



Tagi pochodzące 
z Library Thing



Zakończenie

• W jaki sposób „wpuścić naszych 
czytelników do bibliotecznych działów 
opracowania”, aby wyrządzili jak najmniej 
szkód?

• Musimy przygotować nasze katalogi 
biblioteczne zarówno technologicznie, ale 
przede wszystkim koncepcyjnie. 
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