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Opsomming
Tegnologiese vooruitgang laat die leksikografiese fokus van beide praktiese en
teoretiese leksikograwe verskuif na die ontwikkeling van elektroniese woordeboeke
en naslaanprodukte, tans veral na internet- en selfoonwoordeboeke. Binne die
studieterrein van e-leksikografie ontstaan die ruimte vir die ondersoek na i) nuwe
leksikografiese produkte wat ’n reeks nuwe gebruikers se behoeftes moet bevredig
en ii) bestaande produkte wat vir die elektroniese sfeer aangepas word wat nuwe en
reeds bestaande gebruikers tevrede moet stel. Verder, skep die groeiende tendens
van sel- en slimfone (in Suid-Afrika) ook die geleentheid vir leksikograwe om 'n nuwe
mark te ontgin. Die aanvraag na selfone as leksikografiese hulpbron kan dus nie
misken word nie, veral in ’n era waar gebruikers afhanklik is van selfone en ander
elektroniese toestelle. Dit geld ook vir Afrikaanse woordeboeke, woordeboekmakers
en woordeboekgebruikers. Ongelukkig bestaan daar tans nie ’n volwaardige
Afrikaanse selfoonwoordeboek nie.
Die fokus van hierdie studie is

op die toestand van die selfoonweergawes van

bestaande Afrikaanse woordeboeke, veral die selfoon-WAT (Woordeboek van die
Afrikaanse Taal), om die tekortkominge van Afrikaanse en (moontlik ander)
selfoonwoordeboeke uit te lig en aan te spreek. Dit kan egter slegs gedoen word met
behulp van ’n teoretiese raamwerk. Aangesien daar tans ’n tekort is aan ’n teorie vir
die ontwikkeling en evaluering van elektroniese woordeboeke, moet

bestaande

teorieë ondersoek word om bepaalde beginsels te identifiseer wat vir die
elektroniese ruimte (kan) geld. Deur die benutting van ’n gepaste aangepaste teorie
en die analise van die selfoon-WAT, beoog hierdie studie om voorstelle vir die
verbetering van hierdie woordeboek en ander Suid-Afrikaanse e-woordeboeke,
spesifiek selfoonwoordeboeke, te maak. Hierdie voorstelle kan as grondslag dien vir
die ontwikkeling van ’n nuwe model vir die ontwerp en ontwikkeling van
selfoonwoordeboeke. Hierdie studie poog ook om die aandag te vestig op wesenlike
probleme wat die leksikografiese en ontwikkelingsproses van selfoonwoordeboeke in
Suid-Afrika belemmer. Verdere navorsingmoontlikhede binne die studieterrein van eleksikografie word ook uitgelig.
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Summary
Modern technological advances create a lexicographic shift from primarily printed
dictionaries to electronic dictionaries or reference works. This shift influences both
practical and theoretical lexicography and culminates in the field of e-lexicography.
Within the field of e-lexicography the possibilities for new research avenues are
formed which are based on i) new lexicographic products that need to satisfy a range
of new users, and ii) adapting existing products to the electronic sphere in order to
satisfy new and existing users. Furthermore, the rise of mobile phone and
smartphone usage (in South Africa) provides the opportunity for lexicographers to
exploit a new market. Therefore the demand for mobile lexicographic tools cannot be
undervalued, especially in an era where the mobile phone plays such an immense
role in a user’s day-to-day activities. This also applies to Afrikaans dictionaries,
dictionary users and lexicographers. Unfortunately no fully functional Afrikaans
mobile dictionary currently exists.
This study focuses on the mobile phone versions of current Afrikaans dictionaries,
especially the mobile WAT (Woordeboek van die Afrikaanse Taal). The aim of this
study is to highlight the shortcomings of this (and possibly) other mobile dictionaries.
The lack of theories for the development and evaluation of electronic dictionaries is
also problematic in the sense that an analysis of any mobile dictionary needs to be
based on a sound theoretical framework. Therefore this study also investigates
theories that are applicable for an analysis of electronic dictionaries. The Afrikaans
mobile dictionaries are practically tested with the identified theoretical criteria. These
analyses lead to the formulation of guidelines and recommendations for the
improvement of mobile dictionaries. These recommendations form the preliminary
work or foundation for the creation of an eventual model for mobile dictionary
development and design. Finally, this study aims to shed light on the fundamental
problems that impede the lexicographic and development process of mobile
dictionary design in South Africa. Further research possibilities within the field of elexicography are also presented where applicable.
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Hoofstuk 1. Inleiding
1.1. Inleidende opmerkings
In die ontwikkeling van die teoretiese leksikografie was die primêre fokus van
metaleksikograwe vroeër meestal op modelle vir die daarstelling van gedrukte
woordeboeke. Soos die tegnologie vooruitgang maak, verskuif daardie fokus nou na
elektroniese woordeboeke, tans veral na internet- en selfoonwoordeboeke (binne die
studieterrein van e-leksikografie). Ander elektroniese woordeboektoestelle, soos dié
handtoestelle wat toegang tot meer as 40 verskillende woordeboeke aan gebruikers
verskaf (sien Tono 2009), is ook hier ter sprake.1 Hierdie verskuiwing het gevolge vir
die bestaande teoretiese modelle waarvolgens woordeboeke ontwerp word. Volgens
Andersen en Nielsen (2009:360-362) staan leksikografie by ’n kruispad wat onder
meer die volgende vrae laat opduik: Hoe kan die bestaande teoretiese beginsels
aangepas word vir die elektroniese medium en watter implikasies het die
vooruitgang van tegnologie vir leksikografie as wetenskap? De Schryver (2003:147)
stel ook ’n belangrike vraag wat ’n sentrale fokuspunt vir e-leksikografie word: Wie
kry toegang tot wat en waar?
Die bogenoemde vrae, veral De Schryver se vraag, speel ’n wesenlike rol in die
vooruitgang van en navorsing oor woordeboeke en woordeboekgebruikers.
Andersen en Nielsen (2009:359) dui daarop dat die gebruiker die sentrale rol moet
speel as dit by woordeboekontwerp kom, maar soos Gouws (2005) tereg aandui,
berus

hierdie

ontwerpproses op

die

balans tussen

woordboekfunksies,

-

struktuurelemente en -gebruikersituasies. Hierdie gevoel word geëggo deur ander
toonaangewende akademici en navorsers in die teoretiese en praktiese leksikografie
(vgl. o.a. Gouws en Prinsloo (2005); Bergenholtz en Bothma (2011) en FuertesOlivera (2014)). Volgens Bergenholtz en Tarp (2003:172) is woordeboeke
gebruiksinstrumente wat sekere menslike behoeftes bevredig. ’n Woordeboek moet
dus vir ’n bepaalde gebruiker, binne ’n bepaalde situasie, geskep word (Tarp,
2000:194). Dit is tog regte mense wat gedrukte of elektroniese woordeboeke
naslaan om, onder meer, hulle kommunikatiewe behoeftes te probeer bevredig

1

Hierdie toestelle word nie breedvoerig in hierdie tesis bespreek nie, omdat dit nie primêr gerig is op die huidige
(Suid-)Afrikaanse leksikografiese omgewing nie en nie soseer verband hou met internet- of selfoonwoordeboeke
nie. Dit is wel ’n area wat verdere navorsing verdien.
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(Dziemianko, 2012:319). Dit is hierdie gegewens wat as basis dien vir verdere
ondersoek na die aanpassing van leksikografie by die vooruitgang van tegnologie.
Daar is reeds talle internasionale studies oor elektroniese leksikografie, sien bv.
Bergenholtz en Johnson (2005); Tarp (2011) en Geyken (2013), oor e-leksikografie,
en alhoewel daar stelselmatig studies oor die Suid-Afrikaanse e-leksikografie
gedoen word, is daar steeds groot leemtes in die navorsing hieroor, veral met
betrekking tot selfoonwoordeboeke. Dit is dus noodsaaklik om ondersoek in te stel
na hierdie gegewens in Suid-Afrika, veral in die Afrikaanse konteks. Dit is waar
hierdie studie beoog om ’n impak te maak.
Vervolgens sal daar aandag gegee word aan aspekte van

die tersaaklike

leksikografiese agtergrond vir hierdie studie, asook ’n uiteensetting van die
navorsingsprobleme, motivering vir die studie, die betrokke literatuur en die
teoretiese basis.
1.2. Agtergrond
Daar is kortliks verwys na leksikografie as wetenskap. Soos in baie ander
wetenskappe bestaan daar ’n wisselwerking tussen teorie en praktyk. Vir die
doeleindes van hierdie studie word die benaderings van, onder meer, Wiegand
(1984), Tarp (2012; 2012b) en Bergenholtz en Gouws (2012) gevolg. Dit dui daarop
dat leksikografie, as afsonderlike wetenskap, wel op sekere spesifieke teorieë berus.
Die siening van ander leksikograwe soos, onder andere, Atkins, Rundell en Béjoint
(in Tarp, 2012;2012b) dat daar nie ’n leksikografieteorie bestaan nie of dat slegs
linguistiese teorieë vir leksikografie geld, word nie hier aanvaar nie. Hierdie
laasgenoemde standpunt word ook nie verder bespreek nie.
Leksikografie as dissipline kan in twee afdelings verdeel word, naamlik teoretiese
leksikografie (metaleksikografie/woordeboeknavorsing) en praktiese leksikografie.
Teoretiese leksikografie behels onder meer ontwikkeling van leksikografiese modelle
en die kritiese evaluering van woordeboeke met betrekking tot struktuur, inhoud en
funksies (vergelyk onder meer Wiegand 1984). Praktiese leksikografie behels die
beplanning en opstel van woordeboeke, (Bergenholtz en Gouws, 2012:38). Hierdie
twee afdelings oorvleuel wel en het verskeie onderafdelings. Soos genoem, is een
van hierdie onderafdelings wat oorvleuel e-leksikografie. Hierdie sfeer betrek
elektroniese mediums soos die internet, selfone/slimfone en CD/DVD-ROM. Soos
11
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genoem, het die aanvang van die digitale era implikasies vir die teoretiese
leksikografie. Dit beteken dat die leksikografie as wetenskap sal moet aanpas by die
aanvraag na elektroniese woordeboeke. Die oorgang van ŉ teoretiese benadering,
wat nie net vir gedrukte woordeboeke geld nie maar ook vir elektroniese
woordeboeke, gebeur egter nie oornag nie.
Tarp (2009:23-24) versterk hierdie siening dat die ontwikkeling van woordeboeke as
elektroniese produkte nou die aandag vestig op ’n leemte in die metaleksikografie.
Dit beteken dat, hoewel daar tans nie ’n teorie uitsluitlik vir e-leksikografie bestaan
nie, bestaande teorieë van gedrukte woordeboeke aangepas moet word vir die
doeleindes van e-leksikografie. Bergenholtz en Tarp (2003) se funksieteorie is ŉ
teorie wat nie medium-spesifiek is nie en wat daarom ook op e-woordeboeke gerig
is. Die funksieteorie fokus op die tipe funksie(s) wat ’n woordeboek aan sy gebruiker
verskaf. Daar is vier hooffunksies wat in twee kategorieë verdeel word:
kommunikatiewe funksies wat teksresepsie, teksproduksie en vertaling insluit; en die
kognitief-georiënteerde funksie waarvan die toepassing tot die verskaffing van data
oor, onder meer, etimologie, kultuur ens. lei. (Tarp, 2000:196-197). Hierdie teorie is
egter nie voldoende om na alle aspekte van ’n woordeboek te kyk nie maar moet ŉ
wesenlike deel van ŉ algemene leksikografieteorie vorm.
Dit is ook byvoorbeeld nodig om na die verpakking van data te kyk wanneer
elektroniese leksikografiese instrumente bestudeer word. Wiegand (o.m. 1984;1996
en 1998) se algemene leksikografieteorie moet dus ook gebruik word. Wiegand se
teorie oor, onder meer, die toegang-, mikro- en artikelstruktuur moet veral hier onder
die loep geneem word. Hoewel Wiegand se teorie op gedrukte woordeboeke gerig
is, is dit moontlik om sekere komponente daarvan aan te pas vir die elektroniese
sfeer. Wat veral van belang is, is die wyse waarop die gebruiker toegang tot die
gekose woordeboekartikel en aanduiders verkry en hoe die data in ’n skermskoot
vertoon word. Aspekte van die teorie soos o.a. dataordening, toegangsroetes en
adressering word hierby betrek (Wiegand, Beer & Gouws, 2013).
Om hierdie komponente van die teorieë suksesvol aan te pas by die elektroniese
sf7eer, moet daar ook aandag gegee word aan die fisiese en tegnologiese
eienskappe van verskillende e-instrumente. In hierdie tesis gaan dit primêr om die
selfoon as apparaat. Die moontlikhede wat hierdie gevorderde toestelle bied, moet ’n
12
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groot rol speel in die verfyning en aanpassing van Wiegand en Bergenholtz en Tarp
se teoretiese beginsels. Vir die suksesvolle aanpassing en toepassing van die
teoretiese beginsels, moet daar op die sel- en slimfoongebruiker gefokus word,
asook die tipiese gebruiksituasies van hierdie toestelle. Die feit dat sel- en slimfone
gebruikersgerigte elektroniese toestelle is, beteken dat hulle van programmatuur
gebruik maak wat menslike interaksie vereis. Hierdie gegewens moet aan sekere
internasionale vereistes voldoen, naamlik die ISO-standaarde (International
Organisation for Standardisation, 2010). Die internasionale standaard, ISO 9241, het
te doen met programmatuur en menslike interaksie, oftewel “ergonomics of humansystem

interaction”

(International

Organisation

for

Standardisation,

2010).

Bruikbaarheid berus ook op respondent–gedrewe-toetsing, oftewel gebruikerstoetse,
sien bv. Kaikkonen et al. (2005), Davids et al. (2014) en Behrens et al. (2015), om te
bepaal wat gebruikers werklik dink van die produk. Deur gebruik te maak van die
ISO-standaard 9241, gebruikerstoetse en ander bruikbaarheidsteorieë soos
interaksie-ontwerp (“interaction design”) (Sharp, Rogers en Preece, 2007) kan die
leksikografiese beginsels makliker en beter aangepas en toegepas word en kan daar
verdere inligting oor die gebruiker se behoeftes ontgin word.
Die vermoede bestaan dat die toepassing van metaleksikografiese beginsels (die
funksieteorie, die algemene leksikografieteorie en bruikbaarheidsteorieë) op die
praktiese leksikografie (spesifiek selfoonwoordeboeke) gapings ten opsigte van
hierdie medium sal blootlê. Hieruit sal die noodsaak blyk vir die formulering van ’n
grondslagmodel, d.i. die eerste model wat vir (Afrikaanse) selfoonwoordeboeke
ontwikkel is, wat tot die verbetering van selfoonwoordeboeke kan lei.
’n Informele voorafstudie is reeds as deel van my honneursnavorsingswerkstuk
onderneem om vas te stel of gebruikers bewus is van Afrikaanse e-woordeboeke,
wat hulle ervarings met hierdie woordeboeke was en hoe dit met ander ewoordeboeke vergelyk (vgl. Du Plessis, 2013). Die studie wou ook bepaal of
gebruikers ’n selfoonwoordeboek as ’n nuttige hulpbron ag. Die studie het uit 7 vrae
bestaan wat die gebruiker se vertroudheid en ervaring met internet- en
selfoonwoordeboeke bepaal. Dit het 33 universiteitstudente betrek: 26 voorgraads
en 6 nagraads.
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Die resultate van die informele studie het getoon dat talle voorgraadse studente nie
bekend was met Afrikaanse e-woordeboeke nie, maar tog positiewe ervarings met
ander elektroniese woordeboeke, soos CD-ROM- en Engelse internetwoordeboeke,
gehad het. Die nagraadse studente was meer vertroud met selfoonwoordeboeke,
maar het nie genoeg blootstelling gehad om te bepaal of hulle ervaring soortgelyk
was as dié met ander elektroniese woordeboeke nie. Wat wel uit die studie geblyk
het, is die aanvraag na hierdie tipe hulpbron. Elke student het gevoel dat veral
selfoonwoordeboeke nuttige hulpbronne is/sal wees.
Laastens, soos genoem, is daar reeds op internasionale vlak heelwat navorsing
gedoen oor elektroniese leksikografie, vergelyk byvoorbeeld Bothma (2011); Lew
(2012) en Oshima (2013), en daar is ’n nuwe navorsingstendens wat die fokus op
selfone

as

leksikografiese

hulpbronne

plaas

(Heid,

2013).

Internasionale

navorsingsprojekte soos die SeLA-projek (Scientific e-Lexicography for Africa) is ook
al geloods om ’n verdere bydrae te lewer tot die sfeer van e-leksikografie. Daar is
egter min navorsing gedoen oor die toestand van Afrikaanse internet- en
selfoonwoordeboeke. Hierdie probleem kan toegeskryf word aan die feit dat daar nie
tans ’n volwaardige Afrikaanse selfoonwoordeboek beskikbaar is nie en dat die
huidige Afrikaanse internetwoordeboeke ook nie genoeg blootstelling kry en gebruik
word nie (Smith 2013; Botha 2014). Die implikasie hier is dus dat die gebruiker nie ’n
volmaakte nuwe produk kry wat geskep is om sy/haar behoeftes te bevredig nie. Die
gebruiker is dus met ’n produk gelaat wat nie bruikbaar is vir die elektroniese
ervaring van hulle keuse nie (Wroblewski, 2011:2). Soos Gouws (2014b:483) dit
tereg stel, is die voordeel van e-woordeboeke wat as aanlynprodukte ontwerp is, die
toegevoegde waarde wat hierdie produkte kry “omdat die moontlikhede wat die eomgewing bied in ŉ veel hoër mate benut kan word.” Afrikaans en Suid-Afrika het
woordeboeke nodig wat van meet af as aanlyn of selfoonwoordeboeke ontwerp is,
soos

wat

wel

beskikbaar

is

vir

byvoorbeeld

Duits

(duden.de),

Deens

(ordborgen.com) of Nederlands (anw.inl.nl).
1.3. Navorsingsprobleem en -doelwit
Uit die bostaande agtergrondbespreking blyk dat daar twee probleemareas blootgelê
word, naamlik die teoretiese tekortkominge in die sfeer van elektroniese leksikografie
en die onvoldoende aard van selfoonwoordeboeke in Suid-Afrika. Die bestaande
teoretiese benaderinge is voldoende vir gedrukte woordeboeke, maar die nuwe eise
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en verwagtinge wat elektroniese woordeboeke skep, word nie deur alle aspekte van
die metaleksikografie geraak nie. Dit lei daartoe dat onvoldoende of onvolledige
woordeboeke ontwikkel word. Verder, is daar steeds te veel elektroniese
woordeboeke wat soos gedrukte woordeboeke funksioneer en wat nie die
tegnologiese moontlikhede aangryp nie. Dit is ook die geval met ander SuidAfrikaanse naslaanbronne. Die fokus van hierdie studie is daarom tweeledig..
Eerstens word daar ondersoek ingestel om vas te stel of die gekose teoretiese
raamwerk gepas is om e-woordeboeke te analiseer en om as basis te dien vir die
formulering van verbeteringsriglyne vir hierdie soort woordeboeke. Die teoretiese
benadering wat in die e-leksikografie gevolg moet word, sal ook hieruit blyk.
Derhalwe word ondersoek ingestel of die funksieteorie, algemene leksikografieteorie
en bruikbaarheidsteorieë wel gepas is om selfoonwoordeboeke te analiseer en om
as basis te dien vir die opstel van verbeteringsriglyne vir e-woordeboeke. Die feit dat
die funksieteorie en bruikbaarheidsteorie nie medium-spesifiek is nie, behoort hierdie
toepassing wel suksesvol te maak. Die aanpassing van Wiegand se beginsels
behoort ook suksesvol te wees aangesien elke woordeboek ’n struktuur en
struktuurelemente

bevat

en

hierdie

struktuurelemente

grotendeels

op

die

woordeboekfunksies en gebruiksituasies berus.
Tweedens verskuif die fokus na ’n praktiese toepassing van hierdie teoretiese
benadering. Die geslaagdheid van Afrikaanse selfoonwoordeboeke, spesifiek die
selfoon-WAT, sal aan die hand van hierdie teoretiese grondslag geanaliseer word.
Hierdie analise dien as basis vir die opstel van ’n grondslagmodel vir die verbetering
van selfoonwoordeboeke in (Suid-)Afrika. So ’n raamwerk sal ook riglyne bevat wat
op ander elektroniese woordeboeke van toepassing is.
Hiervoor word die volgende navorsingsdoelwit gestel: Die ondersoek en toepassing
van ’n geïdentifiseerde teoretiese raamwerk op e-woordeboeke, sal gapings in die
sfeer van e-leksikografie blootlê wat ruimte skep vir die daarstelling van ’n nuwe
grondslagmodel vir die ontwikkeling en ontwerp van elektroniese woordeboeke, veral
selfoonwoordeboeke.
Die bogenoemde kan verder omskryf word soos volg: Deur die benutting van ’n
gepaste teorie en die praktiese analise van die selfoon-WAT beoog hierdie studie
om voorstelle vir die verbetering van hierdie woordeboek en ander Suid-Afrikaanse
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e-woordeboeke, spesifiek selfoonwoordeboeke, saam te stel. Die verwysing na
ander woordeboeke of leksikografiese e-instrumente sal ook hierby ingesluit word.
Hierdeur word die ruimte geskep vir die ontwikkeling van ’n model of modelle vir die
ontwerp van selfoonwoordeboeke. Let wel, hierdie studie het nie ten doel om ’n
model voor te stel nie, maar slegs om die grondslagwerk te doen waaruit ’n model
ontwikkel sou kon word. Sommige probleme wat woordeboekontwikkeling in (Suid)Afrika belemmer, sal ook genoem word om verdere navorsingsmoontlikhede te
identifiseer.
1.4. Motivering
Motivering vir hierdie studie blyk uit die verskuiwing van die praktiese leksikografie
se fokus na ŉ nuwe omgewing, te wete die elektroniese sfeer en die gevolglike
behoefte aan ŉ ooreenstemmende aanpassing in die teoretiese leksikografie met die
oog op voorstelle vir, onder meer, die ontwikkeling van nuwe woordeboekmodelle vir
e-woordeboeke. Onlangse navorsing, byvoorbeeld Dziemianko (2012); Simonsen
(2014); en Winestock en Jeong (2014), toon ’n gebruikers- en leksikografiese
aanvraag na en belangstelling in e-woordeboeke. Die resultate van die informele
voorafstudie dui ook aan dat woordeboeke van hierdie aard nuttig sou wees en dat
bestaande Afrikaanse selfoonwoordeboeke verbeter moet word om ’n groter aantal
gebruikers te lok, asook om aan nuwe en bestaande gebruikers se behoeftes te
voldoen. Hierdie vernuwing in die leksikografiepraktyk moet voorafgegaan word deur
vernuwing in die teoretiese leksikografie. Praktiese leksikograwe moet ŉ teoretiese
basis kry vir hulle beplande e-woordeboeke. Dit beteken nie dat daar ’n uitsluitlik
transformatiewe benadering gevolg moet word nie, maar eerder dat leksikograwe
innoverend en intelligent moet wees wanneer daar met e-woordeboeke gewerk word
sodat die foute van leksikograwe van gedrukte woordeboeke nie herhaal word nie
(Gouws, 2011:17-18). Gouws (2011:19;21) dui aan dat moderne woordeboeke beter
moet wees as hulle voorgangers en dat hierdie standaard slegs bereik sal word
indien leksikograwe hulle deur die leksikografieteorie laat lei.
Vanuit hierdie gegewens is dit dus belangrik om aandag te gee aan die moderne
woordeboekgebruiker se behoeftes. Daar is genoem dat geen volwaardige
Afrikaanse selfoonwoordeboektoepassing bestaan nie. In ’n era waar gebruikers
afhanklik is van selfone en ander elektroniese toestelle, moet daar fokus geplaas
word op hierdie gebruikers se behoeftes aan ’n vinnige, toeganklike en
16
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gespesialiseerde, in die sin dat dit as e-woordeboek beplan word, elektroniese
woordeboek.
Die aanvraag na selfone as leksikografiese hulpbron kan nie misken word nie.
Vanuit my voorafstudie word verdere motivering verkry. Eerstens moet Afrikaanse
selfoonwoordeboeke meer bekendstelling kry onder gebruikers. Die bemarking en
beskikbaarheid van selfoonwoordeboeke sal onder die loep geneem moet word.
Tweedens kan die e-woordeboeke as leksikografiese hulpbron in Suid-Afrika nie
geïgnoreer word nie. Dit is hier waar die gebruiker sentraal staan en waar huidige
selfoonwoordeboeke geëvalueer moet word om te bepaal of die gebruiker se
behoeftes bevredig word. Dit is dus noodsaaklik om die beskikbare Afrikaanse
selfoonwoordeboeke te ondersoek om vas te stel hoe hierdie woordeboeke en ander
soortgelyke woordeboeke verbeter kan word om optimaal geskik te wees vir
selfoongebruikers.
1.5. Metodiek
Hierdie studie sal ’n analities-evaluerende en kwalitatiewe benadering volg. Die
analise van die teorie en gekose woordeboek sal op die beginsel van ’n evaluerende
benadering geskoei wees, dit wil sê deur die kerneienskappe van die teorie te
identifiseer wat toepaslik is vir selfoonwoordeboektoepassings en om die selfoonWAT te analiseer en te evalueer aan die hand van daardie geïdentifiseerde
kerneienskappe. Verder sal daar ook gesprekke met kundiges op die gebied van eleksikografie, taaltegnologie en informasietegnologie gevoer word. Die resultate van
die analises en gesprekke sal geëvalueer word. Weens die beperkte bestek van
hierdie ondersoek sal daar nie van gebruikerstoetse gebruik gemaak word nie, maar
daar word eerder gefokus op ’n kritiese analise van die produk wat die prototipiese
gebruikers en gebruiksituasies, soos afgelei uit die produk en met behulp van die
bruikbaarheidsteorieë, ten toon stel. Hierdeur sal ’n verteenwoordiging van
gebruikers se ervaring en die moontlike swak en sterk punte van die produk uitgelig
word. Hierdie soort ondersoek vorm die basis vir verdere bruikbaarheidstoetse en
poog om die Afrikaanse leksikografiese wêreld aan te moedig om opvolgondersoeke
of soortgelyke ondersoeke aan te pak.
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Uiteindelik sal die bogenoemde analises en evaluasies van die analises lei tot die
opstel van die verbeteringsriglyne, wat as basis gebruik kan word vir die opstel van
’n grondslagmodel vir die verbetering van selfoonwoordeboeke.
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Hoofstuk 2. Literatuurstudie
In hierdie hoofstuk word die tersaaklike literatuur oor die ontwikkeling van die
elektroniese leksikografiepraktyk, leksikografiese tendense en die Suid-Afrikaanse eleksikografie, asook die metaleksikografie, bespeur. Dit is dan vanselfsprekend dat
daar nie ’n volledige literatuurstudie gegee word nie maar slegs enkele belangrike
bronne ter aanduiding van die konteks van die voorgenome studie.
2.1. Kontekstualisering van die praktyk van die elektroniese leksikografie
2.1.1. Die begrip “woordeboek”
Bergenholtz (2012:21-22) beweer dat die definisie van die begrip “woordeboek”
problematies kan wees, veral omdat daar ’n skeiding gemaak word tussen gedrukte
en elektroniese instrumente. Dit is egter duidelik dat albei tipes min of meer dieselfde
rol speel as gebruiksinstrument. Volgens Bergenholtz (2012:29-30) is enige
woordeboek

’n

inligtingsinstrument

en

naslaanbron,

wat

vir

’n

bepaalde

gebruikersgroep sekere behoeftes moet bevredig, ongeag deur watter medium dit
bereik word. Die bevrediging van behoeftes word grootliks gemeet aan die
gebruikersvriendelikheid en toeganklikheid van ’n woordeboek. Verlinde, Leroyer en
Binon

(2009:3)

stel

voor

dat

leksikografie

in

die

praktyk

ook

as

’n

informasietegnologie-rigting beskou moet word, sodat die toeganklikheid van data2
ook as ’n prioriteit gestel kan word. Met hierdie beginsels in gedagte word dit duidelik
dat die praktyk van die elektroniese leksikografie ook nuwe uitdagings aan
leksikograwe stel. Soos Tarp (2012b:110) aandui, gaan die ontwikkeling binne eleksikografie gepaard met die vooruitgang van informasie-tegnologie. Dit skep ’n
nuwe

ruimte

vir

leksikografiese

ontwikkeling.

Vervolgens

moet

die

inligtingsbehoeftes van moderne gebruikers binne die praktyk tevrede gestel word.
Dit is egter nodig om vas te stel hoe e-leksikografie tot stand gekom het, sodat die
gegewens binne dié praktyk ontbloot en uitgepluis kan word.
2.1.2. Die ontwikkeling van die elektroniese leksikografie
Die ontwikkeling van die elektroniese leksikografie het in die laat 1960’s begin (De
Schryver, 2003:144). Olney en Revard het die Webster’s Seventh New Collegiate

2

Ter verklaring: data verwys na dit wat die leksikograaf in die woordeboek insit. Daarteenoor verwys
inligligting na dit wat die gebruiker aan die woordeboek onttrek, m.a.w. die gebruiker se interpretasie van die
data.
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Dictionary rekenaarleesbaar gemaak deur dit op rekenaarbande te tik (De Schryver,
2003:144). Hierdie bande is egter net byprodukte van gedrukte woordeboeke. In die
laat 1970’s en deur die 1980’s is die Longman Dictionary of Contemporary English
omgeskakel na ŉ rekenaarleesbare woordeboek en deur die uitgewer vrygestel vir
navorsingsdoeleindes (De Schryver, 2003:145). Hierdie woordeboeke was egter nie
toeganklik vir algemene gebruikers nie. Die eerste seminare oor elektroniese
woordeboeke word ook in die 1980’s gelewer (sien bv. Michiels, Mullenders en Noel
1980; en Kay 1984). Die vooruitgang van tegnologie en die ontwikkeling van beter
korpus- en data-storing, asook die ontwikkeling van die Internet in die laat 1980’s,
het daartoe gelei dat die eerste gebruikersgerigte elektroniese woordeboeke
ontwikkel kon word (De Schryver, 2003:145). Gevolglik ontstaan die era van die
elektroniese woordeboek. Gouws (2014b:483) meen dat die koms van die
elektroniese era na ŉ mediumverbreding gelei het met woordeboeke wat in gedrukte
sowel as elektroniese formaat verskyn. Die term “elektroniese woordeboek” kan
volgens De Schryver (2003:146) en Fuertes-Olivera (2009:102) na enige
naslaanbron verwys wat elektronies gestoor kan word en wat inligting oor
byvoorbeeld spelling, betekenis en die gebruik van woorde bevat, en vir enige
kommunikatiewe doeleinde gebruik kan word. Dit sluit dus ook programme soos
speltoetsers in, maar die primêre leksikografiese fokus word eerder op woordeboeke
wat vergelykbaar is met gedrukte produkte gerig. Klosa (2013:518) maak ook hier
die interessante onderskeid tussen enkelgebruikerwoordeboeke, soos CD-ROM of
palmwoordeboeke,

en

veelvuldige

gebruikerwoordeboeke,

soos

intra-

of

internetwoordeboeke. Vir ’n volledige en breedvoerige uiteensetting van die
geskiedenis, tipologie en impak van vroeë elektroniese woordeboeke, sien De
Schryver (2003) en Klosa (2013).
Sedert die vroeë 1990’s is elektroniese woordeboeke op groot skaal en in
verskillende

formate

beskikbaar

gestel,

bv.

as

internet-,

CD-ROM-

of

palmwoordeboeke. Leksikografie in die praktyk het egter nie ’n maklike taak gehad
om by die veranderende tye aan te pas nie. Soos die ontwikkeling van enige
wetenskap moes e-leksikografie ook deur ’n proefperiode gaan en daar is steeds
baie uitdagings wat voorlê. Gouws (2011:25) dui aan dat al is daar al meer as twee
dekades van e-woordeboekproduksie verby, is die leksikografiepraktyk eintlik nog in
die beginstadium van die ontwikkeling van topgehalte elektroniese leksikografiese
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hulpbronne. Volgens Verlinde, Leroyer en Binon (2009:2) is die ontwerp en
ontwikkeling van elektroniese woordeboeke ’n moeilike en gespesialiseerde beroep.
Om ’n geslaagde produk te kan skep, moet leksikograwe oor sekere vaardighede
beskik soos, onder andere, die vermoë om gebruikersbehoeftes te kan raaksien en
op ’n effektiewe manier hierdie behoeftes te kan bevredig, dit alles terwyl daar
gefokus word op die teikengebruiker se naslaanprobleme en data-aanvraag
(Verlinde et al., 2009:2). Derhalwe is dit noodsaaklik dat e-leksikografie die
inligtingsbehoeftes van gebruikers en die toegangroetes wat gebruikers gebruik om
inligting te bekom as prioriteit ag in die ontwikkeling van elektroniese woordeboeke
(Tarp, 2009:26). Dit is ook daarom van die uiterste belang dat die eleksikografiepraktyk nie die foute van hulle gedrukte eweknieë herhaal nie (Gouws
2011:25). Tarp (2009:26-27) dui aan dat hierdie denkwyse nog nie deurgaans in die
praktyk posgevat het nie. Hy meen dat daar steeds te veel elektroniese
naslaanbronne verskyn wat die gebruiker toegooi met data. Soos Almind (2005:38)
tereg aantoon: die sukses van enige e-woordeboek word deur een enkele begrip
bepaal, naamlik toeganklikheid. Twee moontlike oplossings vir die probleemarea van
toeganklikheid en data-oorlading word deur Tarp (2009:27) voorgestel: eerstens
moet die gebruik van behoefte-aangepaste data neerslag vind in elektroniese
woordeboeke en tweedens moet aandag gegee word aan vinniger en geriefliker
toegangprosesse. Dit is moontlik dat die ontwikkeling van ’n e-leksikografieteorie
hierdie prosesse sal vergemaklik (Tarp, 2009:27). Sien Tarp (2009;2012) vir ’n meer
omvattende oorsig oor metaleksikografie in die digitale era. Die kontekstualisering
van leksikografiese teorie sal later in hierdie hoofstuk bespreek word.
Daar is vroeër verwys na die identiteitskrisis wat leksikografie tans ondergaan.
Hierdie krisis het ook ’n effek op die siening van elektroniese woordeboeke in die
praktyk. Béjoint (in Dziemianko, 2012:321) beweer dat elektroniese woordeboeke
nog nie die gesag het wat gedrukte woordeboeke het nie en dat dit voorkom of enige
iemand ’n elektroniese woordeboek kan maak. Die stryd tussen dié twee praktyke lei
tot ’n onnodige twis tussen leksikograwe en akademici. Dit is belangriker om eerder
die verskille tussen hierdie mediums uit te wys en aan te dui hoe beide aangepas
kan word vir die moderne gebruiker se behoeftes (sien veral Dziemianko 2012 vir ’n
studie van dié aard.) Dit is so dat elektroniese woordeboeke meer voordele en
potensiaal het vir implementering in die digitale era, maar die voortgesette
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belangrikheid van gedrukte woordeboeke mag steeds nie onderskat word nie. Wat
wel noodsaaklik is vir die elektroniese leksikografiepraktyk, is om voort te bou op
hierdie voordele sodat dié medium ook gesaghebbend kan word. Dit is byvoorbeeld
vanselfsprekend dat elektroniese woordeboeke nie grootliks belemmer word deur
ruimtebeperkings nie, vinniger en makliker toegang tot data verskaf en meer
dinamies is as gedrukte woordeboeke (Dziemianko, 2012:320-321). Hierdie aspekte
moet

egter

noukeurig

en

konsekwent

toegepas

word

sodat

elektroniese

woordeboeke gelyk kan staan aan hul gedrukte teenhangers.
Die bogenoemde oorsig bied slegs bondige verwysings na die ontstaan van eleksikografie, sodat die raamwerk waarbinne hierdie studie aangepak word duidelik
na vore kom. Hierna verskuif die aandag vlugtig na die ontwikkeling van elektroniese
naslaanbronne en tendense binne die leksikografiepraktyk om hierdie raamwerk se
onderafdelings ook deursigtig te maak.
2.1.3. Tendense binne die leksikografiepraktyk
Volgens Bergenholtz (2012:30) moet woordeboeke linguistiese en kommunikatiewe
gebruikersbehoeftes bevredig, maar hierdie behoeftes gaan soms gepaard met
kulturele struikelblokke. Anders gestel, woordeboeke moet ook voorsiening maak vir
die variëteit van kulturele verskynsels van en tussen gebruikers (Tarp, 2000:197).
Hierdie gegewens geld ook vir elektroniese woordeboeke wat, net soos gedrukte
woordeboeke, nie net kommunikatiewe behoeftes moet bevredig nie, maar ook ’n rol
speel in die kulturele en sosiale ontwikkeling van uiteenlopende gebruikersgroepe
(Tarp, 2009:18). Hierdie ontwikkeling word ook gekoppel aan die idee van ’n
woordeboekkultuur3. Soos met gedrukte woordeboeke, vind die gebruik van
elektroniese woordeboeke veral sterk neerslag in sekere lande of kulture, bv. Asië
en

Europa.

Hierdie

woordeboeke

kweek

’n

nuwe

generasie

van

woordeboekgebruikers. Een so ’n voorbeeld wat veral aandag verdien, is die
Japanese elektroniese woordeboekmark.
In Japan is die palmwoordeboek tans verreweg die populêrste tipe woordeboek
beskikbaar. CASIO verkoop byvoorbeeld meer as ’n miljoen toestelle per jaar
(Oshima, 2013). Let wel, hierdie woordeboeke is een toestel wat toegang tot meer
as 40 verskillende elektroniese weergawes van gedrukte woordeboeke aan
3

Sien hoofstuk 5 vir meer hieroor
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gebruikers verskaf. Tono (2009:33-34) dui aan dat die gebruik van hierdie
woordeboeke veld gewen het in Japan danksy die land se sterk elektroniese
vervaardigingsmark en die aanvraag na ’n toeganklike reeks naslaanbronne. Daar is
tans meer as 30 verskillende tipes palmwoordeboeke beskikbaar in Japan, waarvan
die eerstes reeds in 1979 vervaardig is (Tono 2009:34). Hierdie woordeboeke is
veral populêr onder hoërskoolleerlinge en universiteitstudente – volgens Oshima
(2013) gebruik 59% van alle hoërskoolleerlinge en 78% van alle studente
palmwoordeboeke. Dit is ’n unieke verskynsel in die sfeer van e-leksikografie en is
een area wat uitgebrei moet word na ander lande. As naslaanbron kan dit nie
onderskat word nie. Die toeganklikheid daarvan vir gebruikers maak dit ’n ideale
hulpbron

vir

die

digitale

era.

Sien

Tono

(2009)

vir

meer

inligting

oor

palmwoordeboeke in Japan. Met die toename in die beskikbaarheid van
internetwoordeboeke, ontstaan die vraag of hierdie naslaanbron steeds populêr en
relevant sal bly. Aangesien daar jaarliks miljoene toestelle in Asië verkoop word, kan
daar geargumenteer word dat palmwoordeboeke nie binnekort oorbodig sal word
nie. Soos daar ook later bewys sal word, het baie ander wêrelddele, bv. verskeie
Afrikalande, nie betroubare of goedkoop internettoegang nie en ook ’n tekort aan
leerinstrumente. Hierdie gegewens skep die ideale situasie om palmwoordeboeke ’n
lewensvatbare naslaanbron te maak vir hierdie gebiede.
Desnieteenstaande, staan die ontwikkeling van internetwoordeboeke tog sentraal in
die moderne praktyk. Daar is reeds talle aanlynwoordeboeke beskikbaar, bv. Duden
(Duits), Ordbogen (Deens), ANW (Nederlands) en Collins Dictionary (Engels).
Almind (2005:37) dui aan dat internetwoordeboeke produkte in hulle eie reg is en dat
digitale weergawes van gedrukte woordeboeke wat aanlyn beskikbaar is of ’n
soekenjin bevat, nie as volwaardige internetwoordeboeke gesien moet word nie.
Hierdie idees word beklemtoon deur Fuertes-Olivera en Niño-Amo (2011:170) wat
ook daarby staan dat internetwoordeboeke nie met gedrukte woordeboeke vergelyk
moet word nie. Hierdie woordeboeke is unieke werke wat selfs deur praktiese,
tegnologiese of ekonomiese faktore beperk kan word (Fuertes-Olivera en Niño-Amo,
2011:170). Internetwoordeboeke, teenoor bv. CD-ROM-woordeboeke (wat meestal
digitale weergawes van gedrukte woordeboeke is), is deel van ’n multifunksionele
gebruiksituasie wat vinniger en makliker toegang aan gebruikers moet verskaf,
terwyl dit ’n interaktiewe raamwerk tussen gebruiker, leksikograaf en data vorm.
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Fuertes-Olivera en Niño-Amo (2011:185) verwys na drie belangrike aspekte

in

hierdie verband: eerstens bied hierdie medium die geleentheid vir leksikograwe om
gebruikersvriendelike woordeboeke te ontwerp wat toeganklik is; tweedens word die
implementering van internetwoordeboeke slegs deur ekonomiese faktore en
tegnologiese tekortkominge belemmer; en derdens moet die ontwikkeling van
internetwoordeboeke lei tot ’n onderskeid tussen inligtingsdatabasisse (statiese
naslaanbronne)

en

inligtingsinstrumente

(interaktiewe

multifunksionele

naslaanbronne). Sien Fuertes-Olivera en Niño-Amo (2011) vir ’n verdere
uiteensetting van hierdie gegewens. Daar is ook reeds baie ander navorsing oor
internetwoordeboeke beskikbaar, sien byvoorbeeld Almind (2005) Radtke en Heid
(2012) en Schmitz (2013).
2.1.4. Selfoonwoordeboeke as leksikografiese tendens
Daar ontstaan ’n nuwe tendens in die e-leksikografiepraktyk wat fokus op
selfoonwoordeboeke. Daar is reeds ’n paar studies oor selfoonwoordeboeke en die
impak van hierdie tipe woordeboek aangepak, sien bv. Piotrowski (2009); Kwary
(2013); en Marello (2014) maar daar is nog nie genoeg navorsing gedoen oor die
belang van hierdie hulpbron en die moontlikhede wat dit vir leksikografie in die
toekoms inhou nie. Daar is ook nog nie genoeg betroubare en volwaardige
selfoonwoordeboeke beskikbaar nie. Volgens Winestock en Jeong (2014:114) is
daar sedert 2013 sowat 5000 verskillende woordeboektoepassings beskikbaar op
die wêreld se twee premium toepassingsaflaaidienste, naamlik Google Play en die
Apple App Store. Winestock en Jeong (2014:112) merk ook op dat woordeboeke vir
tussen 0,22 en 1,21% van hierdie toepassingsdienste se 12- en 18-miljoendollarinkomste sorg. Die meeste van hierdie toepassings word egter as gratis toepassings
aan gebruikers voorsien. Derhalwe kan geargumenteer word dat die regte produkte
wel

winsgewend

kan

wees.

Verder

is

die

meerderheid

toepassings

aanleerderwoordeboeke wat gemik is op Asiatiese gebruikers wat Engels wil leer
(Winestock en Jeong, 2014:113-115). Met hierdie inligting is dit duidelik dat die
selfoonwoordeboekmark tans die sterkste is in Asië, veral Japan, Korea, China, en
Indonesië, waar daar ’n groot aanvraag na Engels as vreemdetaal en voertaal is
(Kwary, 2013:70). Alhoewel daar ’n groot verskeidenheid woordeboeke beskikbaar
is, is die kwaliteit van etlike toepassings betwyfelbaar (Kwary, 2013:69). Dit word
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waarskynlik toegeskryf aan die feit dat talle van hierdie selfoonwoordeboeke sonder
die nodige beplanning en teoretiese kennis saamgestel word (Kwary, 2013:69).
Verder

moet

daar

ook

kennis

geneem

word

van

die

toename

in

selfoongebruikersgetalle. Volgens Church en Smyth (2009:247) was daar al in 2007
3,5 miljard selfoongebruikers. Sewe jaar later het selfoongebruikersgetalle tot meer
as

5

miljard

gegroei

(Meeker,

2014).

Wroblewski

(2011:8)

beweer

dat

selfoonnetwerkverkeer op webwerwe soos Google van 2008 eksponensieel gegroei
het (bv. in 2010 het dit met 130% gestyg), wat beteken dat meer en meer gebruikers
hul selfoon gebruik vir die soektog na inligting. Leksikograwe moet dus voorbereid
wees om selfone as volwaardige en moderne naslaanbronne te ontgin.
2.1.5. Die Suid-Afrikaanse situasie
Laastens is dit nodig om na die e-leksikografiepraktyk van Suid-Afrika te kyk. SuidAfrika is ’n multikulturele land met 11 ampstale. Tussen 1997 en 2001 word die
Nasionale Leksikografiese Eenhede gestig (Prinsloo, 2012:121). Hierdie eenhede
moet sorg vir die opstel en implementering van woordeboeke vir elke ampstaal.
Soos Prinsloo (2012:121) aandui, is dit ’n onpraktiese en duur proses om elke taal
gelyk te behandel ten opsigte van naslaanhulpbronne. Die meeste Afrikatale het nie
die gebruikersmark of toegang tot hulpbronne soos die internet nie, wat die
ontwikkeling van naslaanbronne nog moeiliker maak (Prinsloo, 2012:120-121).
Verder dui Prinsloo (2012:121-122) aan dat dit nie winsgewend is vir uitgewers en
ander privaat organisasies om elektroniese woordeboeke vir die voorheen
benadeelde tale te ontwikkel nie en dat die bemarking en ontwikkelingskostes bloot
te duur is as gevolg van die kleiner beskikbare markte. Elektroniese woordeboeke
kan ’n rol speel in die ontwikkeling en standaardisering van die Afrikatale, maar tot
dusver is die tekort aan woordeboeke ’n probleem (Prinsloo, 2012:122). Wat wel
belangrik is vir die Suid-Afrikaanse konteks is die feit dat die klem nie net op die
ontwikkeling van elektroniese woordeboeke val nie, maar ook op die ontwikkeling
van die woordeboekgebruikers se vaardighede (Prinsloo, 2012:122). Let wel, die
toestand van Afrikaanse en Afrikatale elektroniese woordeboeke is in ’n
ontwikkelingsfase (Prinsloo, 2012:126-127). Dit blyk dat die Engelse aanlyn
woordeboeke ver gevorderd is in vergelyking met die Afrikaanse produkte, veral met
betrekking tot toegang en soekfunksies, asook gebruikergerigtheid (Prinsloo,
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2012:125). Sien Prinsloo (2012) vir ’n omvattende beeld oor die e-leksikografie
situasie in Suid-Afrika.
2.2. Kontekstualisering van teorieë
2.2.1. Leksikografieteorie
In hierdie gedeelte word daar vlugtig verwys na die kernsake van leksikografieteorie
en hoe dit verband hou met die praktyk van elektroniese leksikografie (soos reeds
uitgelig). Dit is onmoontlik om die leksikografie te bestudeer sonder hulp van ’n
teoretiese basis. Alhoewel daar steeds nie konsensus is oor leksikografie as
wetenskap of die aanvaarding van die algemene teorieë nie (sien bv. Atkins en
Rundell 2008; Béjoint 2010; en Tarp 2012), behoort ’n ondersoek oor enige
woordeboektipe en woordeboekgebruiker se behoeftes nie sonder ’n teoretiese
basis plaas te vind nie. Ongeag die leksikograaf se wetenskaplike ingesteldheid, kan
daar nie teen die feit geargumenteer word dat die praktyk deur een of ander vorm
van teorie ondersteun moet word nie (Bergenholtz en Gouws, 2012:36)
Net soos daar verskillende sienings oor teoretiese leksikografie as wetenskap is,
bestaan daar ook verskillende benaderings tot die teoretiese leksikografie. Tarp
(2012:325) definieer ’n leksikografiese teorie as “a systematically organised set of
statements about dictionaries and other lexicographical works and their relationship
with specific types of social need”, terwyl Wiegand (1984:14) leksikografie as ’n
“scientific practice aimed at producing reference works on language” beskou.
Bergenholtz en Gouws (2012:36) verwys daarna dat daar ook teoretiese
benaderings is wat grootliks op linguistiese insig berus wat in die leksikografie
gebruik word. Ewenwel word Wiegand (1983;1984;1996), Bergenholtz en Tarp
(2003) en Gouws (2011) se sienings oor leksikografie as wetenskap hier aanvaar.
Die kern van die saak is dat leksikografie ’n selfstandige wetenskaplike dissipline in
eie reg is, waar sekere bepaalde wetenskaplike en gebruikergeoriënteerde beginsels
geld vir die bestudering en produsering van naslaanbronne. Daarom word veral die
twee algemene teorieë wat spesifiek as selfstandige leksikografiese teorieë
ontwikkel is, onder die loep geneem. Hierdie teorieë het ontwikkel met die doel om
die struktuur, ontwerp en gebruik van woordeboeke te verbeter. Dit moet ook hier
beklemtoon word dat hierdie teorieë – en die huidige metaleksikografiese modelle en
voorstelle (Gouws, 2014:156) – hoofsaaklik op gedrukte woordeboeke gerig is. Die
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twee teorieë is: Wiegand se Algemene Leksikografieteorie, wat onder meer op
woordeboekstrukture fokus (o.m. Wiegand, 1984;1998;2002), en Bergenholtz en
Tarp se Funksieteorie, wat veral op woordeboekfunksies en die gebruiker se
behoeftes fokus (Tarp, 2012:324). Let wel, daar is ook verskeie gespesialiseerde
teorieë wat oor ander metaleksikografiese onderafdelings handel, bv. die teorie van
tweetalige leksikografie (sien Duda, et al. 1986), maar dit is nie vir hierdie studie van
toepassing nie.
Verder dui Tarp (2012b:109) ook aan dat leksikografie as ’n sosiale en kulturele
praktyk ontstaan het. Volgens Fuertes-Olivera en Niño-Amo (2011:169) is
leksikografie nie net ’n teoretiese en akademiese proses nie, maar dit word grootliks
deur pragmatiese funksies beïnvloed. Fuertes-Olivera (2009:100) dui ook daarop dat
sogenaamde ekstra-leksikografiese situasies, dit wil sê dié van ’n sosiale of kulturele
aard, in ag geneem moet word om sodoende naslaanbronne te ontwikkel wat
spesifieke gebruikers se spesifieke behoeftes bevredig.
2.2.2. Die rol van die gebruiker
Uit hierdie beperkte uiteensetting kan daar bevestig word dat leksikografie as
vakgebied op sistematiese metaleksikografiese beginsels gerig op die behoeftes van
die gebruiker berus. Hierdie gegewens kan nie geïgnoreer word wanneer dit by die
beplanning en ontwerp van woordboeke kom nie. Gouws (2005:54) maak ’n
belangrike punt hieroor:
“Die uiteindelike sukses van ’n woordeboek word medebepaal deur die kennis
en ervaring van die leksikograaf, die leksikograaf se vertroudheid met sowel
die leksikografieteorie as die leksikografiepraktyk en ’n erkenning van die
noodsaaklikheid van ’n gebruikersgedrewe benadering in die beplanning en
samestelling van die woordeboek.”

Leksikograwe moet nie net op die woordeboek as eindproduk fokus nie, dit wil sê die
sukses van die teoretiese inslag eindig nie wanneer ’n woordeboek voltooi is nie.
Kortom, die sukses van enige naslaanbron word bepaal deur die sukses van die
gebruiker se raadplegingsprosedures. Dit is noodsaaklik dat data wat in enige
woordeboek verstrek word op so ’n manier aangebied moet word dat dit die
gebruiker met maksimale effektiwiteit kan help (Gouws, 2005:56). Leksikograwe wat
tans in die elektroniese sfeer werk, hoef nie in dieselfde slaggate te trap as hulle
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voorgangers in die gedrukte era nie, maar moet eerder die teoretiese beginsels wat
reeds uitgepluis is vir gedrukte naslaanbronne as vertrekpunt gebruik (Gouws,
2011:24). Die toekoms van elektroniese woordeboeke en die ontwikkeling van ’n
koherente en nie-medium-spesifieke teorie berus op die vermoë van leksikograwe
om hul huidige metodes en tradisies van leksikografie te beoordeel, sommige
daarvan af te leer, ander aan te pas, en, daarbenewens, met nuwe innoverende
idees vorendag te kom (Gouws 2011:18-19). Die idee dat leksikograwe kennis moet
afleer, is dalk te drasties, maar, soos Tarp (2012b:112) voorstel, kan kerneienskappe
van bestaande teorieë gebruik word om ’n algemene e-leksikografieteorie te skep.
Dit is ook hier waar leksikografie in wisselwerking met ander wetenskappe se
teorieë, bv. bruikbaarheidsteorieë moet wees om die gebruikservaring van
naslaanbronne te verbeter.
2.2.3. Leksikografiese benaderings vir die elektroniese sfeer
Die bogenoemde definisies en eienskappe van die teoretiese leksikografie lê ’n paar
belangrike areas van ondersoek bloot. Die vraag wat De Schryver stel oor wie
toegang kry tot wat en waar is ook ter sake vir die bestaande leksikografieteorieë
deurdat dit ruimtes skep vir uitbreiding in die sfeer van elektroniese leksikografie.
Soos vroeër genoem, stel Almind (2005:38) en Fuertes-Olivera en Niño-Amo
(2011:269)

voor

dat

toegang

’n

belangrike

rol

moet

speel

in

enige

gebruikersgeoriënteerde teorie, dit wil sê hoe ’n gebruiker inligting aan die
woordeboek onttrek en in sy/haar bepaalde konteks die inligting gebruik. Hierby sluit
Fuertes-Olivera (2009:101) aan met die idee dat sedert die koms van die internet
daar so ŉ groot verskeidenheid inligting- en tekstipes tot gebruikers se beskikking is
dat daar nuwe konsepte en voorstelle ontwikkel en toegepas moet word tydens die
beplanning van alle elektroniese leksikografiese werke om te verseker dat die
gebruiker nie “verlore raak” tussen al die data nie. Dit beteken dat Wiegand se
beginsels oor die struktuur van woordeboeke nie opsygeskuif kan word nie en dat
Tarp en Bergenholtz se beginsels oor woordeboekfunksies en gebruiksituasies saam
met Wiegand se teorie gebruik moet word, juis omdat beide mekaar beïnvloed in die
beplanning en produsering van naslaanbronne.
Trouens, een van die eienskappe waarmee elektroniese woordeboeke nog te kort
skiet teenoor hul gedrukte teenhangers, is met struktuur (Gouws, 2014:157) MüllerSpitzer (2013: 369) verwys na gedrukte woordeboeke as “tangible physical objects”
28

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

wat nie gewysig kan word nadat die woordeboek verskyn het nie. Dit beteken dat
alle struktuurelemente, soos bv. mikro-, makro- en toegangstrukture, van so ’n aard
moet wees dat dit die gebruiker probleemloos deur die fisiese tipografie van die
woordeboek lei sodat alle nodige data toeganklik is en netjies vertoon word.
(Alhoewel dit nie altyd in die praktyk sodanig gebeur nie.) Dit geld ook elektroniese
woordeboeke. Die verskil in medium veroorsaak egter dat sekere struktuurelemente
verander of wegval. Net omdat sekere tekselemente vertoon word of multimedia deel
uitmaak van die woordeboekinhoud, beteken nie dat struktuurelemente van minder
belang is nie (Müller-Spitzer, 2013:368). Inteendeel, hierdie struktuurelemente het ’n
groot rol te speel in die toeganklikheid van enige elektroniese woordeboek se data,
selfs al is elemente soos die mikro- of makrostruktuur daarvan soms moeilik om te
definieer of uit te ken (Müller-Spitzer, 2013:369). Die struktuur in ’n elektroniese
naslaanbron het ’n direkte impak op die raadplegingsprosedure van ’n gebruiker en
kan dus nie ontken word nie.
Soos genoem, berus hierdie raadplegingsprosedure nie net op struktuur nie.
Elektroniese woordeboeke bevredig dieselfde tipe inligtingsbehoeftes as gedrukte
woordeboeke, tog benodig hierdie medium nuwe vorme van behoeftebevrediging
(Tarp 2012b:113). Dit is veral in hierdie opsig waar die Funksieteorie ter sake is.
Hoewel die bevrediging van kommunikatiewe en kognitiewe behoeftes ook sentraal
staan in elektroniese woordeboeke soos in gedrukte woordeboeke, neem hierdie
behoeftes nuwe vorme aan en manifesteer dit ook as ekstra leksikografiese
behoeftes (Fuertes-Olivera, 2014). Die idees oor toegang, gebruikersbehoeftes en
die aanbod van data speel ’n beduidende rol in die aanpassing van hierdie teorie vir
die “derde millennium” se woordeboeke (De Schryver, 2003:188). Fuertes-Olivera en
Niño-Amo (2011:110) gee ’n opsomming van die teoretiese konteks, binne die
raamwerk van die funksieteorie, vir leksikografie in die digitale era: Eerstens is dit
van kardinale belang dat leksikografiese kennis verkry word deur ondersoek in te
stel na, onder andere, potensiële gebruikers, gebruikers se inligtingsbehoeftes, die
gebruiksituasie, die wyse van toegang en die leksikografiese strukture. Tweedens
moet hierdie teorie aanpas by die voortdurende veranderings in die tegnologiese
wêreld en by die kennisgedrewe, inligtingshonger moderne samelewing.
Hieruit word dit weereens duidelik dat die sukses van ’n woordeboek, gedruk of
elektronies, op die verhouding tussen woordeboekstrukture en leksikografiese
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funksies berus, met ander woorde, binne die raamwerk van leksikografieteorie moet
daar ruimte geskep word vir die balans tussen twee uiteenlopende teoretiese
benaderings (Gouws 2005:60). Tarp (2012b:111) impliseer dat hierdie nuwe rigting
waarin leksikografie beweeg die bestaande algemene teorieë gevolglik verplig om
aan te pas by die digitale era. Die e-leksikografiepraktyk skep die ideale ruimte waar
Wiegand

se

teorie

moet

aansluit

by

die

funksieteorie

en

ander

gebruikersgeoriënteerde teorieë om sodoende alle data te akkommodeer en
toeganklik te maak vir gebruikers. Dit is dan ook van belang dat die e-leksikografie
die eienskappe van tegnologiese toestelle onder die loep moet neem om te bepaal
hoe dit benut kan word vir gebruikersgedrewe woordeboekontwerp (Fuertes-Olivera
en Niño-Amo, 2011:169).
Daarbenewens, skep die wisselwerking tussen informasietegnologie en leksikografie
’n nuwe geleentheid vir teoretiese veranderings. Bothma (2011:71) verdedig die
geldigheid van die huidige leksikografieteorieë, maar beweer dat van die teoretiese
elemente en beginsels verfyn sal moet word om geslaagd te wees in die moderne
elektroniese leksikografiepraktyk. Daar moet ook uitgereik word na die sfeer van
informasietegnologie om sodoende met nuwe innoverende idees vorendag te kom
(Tarp, 2012b:112). Nichols (in Tarp, 2012c:253) wys daarop dat een voordeel wat
elektroniese, veral aanlyn, woordeboeke bo gedrukte media het, die “freedom from
[...] space constraints [...] and on-demand updatability” is, wat beteken dat
multimedia, ekstra skakels en ander datatipes naatloos geïntegreer kan word in
elektroniese woordeboeke.
Bothma

(2011:80)

is

van

mening

dat

daar

verskeie

maniere

is

hoe

informasietegnologie kan bydra tot die e-leksikografie, bv. gevorderde soekenjins;
beter filtrering van data; annotasie-sisteme; en aanpasbare hipermedia. Hierdie
bydraes gaan gepaard met die gesofistikeerdheid van moderne tegnologiese
toestelle. Moderne rekenaars, slimfone en tablette skep geleenthede om data op
vinnige en toeganklike maniere te bekom. Die prosesseringskrag wat hierdie
toestelle bevat, maak dit vir moderne leksikograwe moontlik om virtuele
navorsingsruimtes te skep. Fuertes-Olivera (2014) dui aan dat hierdie ruimtes van so
aard kan wees dat dit die leksikograaf se taak telkens vereenvoudig, bv. deur
korpusdata spoediger as van te vore te versamel, die oorleg tussen leksikograaf en
ekspert te vergemaklik, en om met gebruikers te kommunikeer oor probleme of
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voorstelle vir woordeboeke. Leksikografiese teenwoordigheid word dus versterk met
behulp van gevorderde tegnologie. Verder moet hierdie navorsingruimtes ook die
gebruiker se persoonlike ervaring in ag neem. Tarp (2012b:115) verwys daarna dat
informasietegnologie ’n direkte invloed op die gebruiker se ervaring het. Hierdie
invloed word telkens waargeneem in die individualisering van data, met ander
woorde gespesialiseerde data vir spesifieke gebruikers wat deur daardie gebruikers
gemanipuleer kan word. Hierdie data moet egter altyd effektief en spoedig oorgedra
word, vanweë die moderne gebruikerstendens van “instant gratification of user
information needs” Heid (2014). Hierom is dit uiters belangrik dat die bruikbaarheid
van ŉ woordeboek ook gekontekstualiseer moet word.
Hoewel daar reeds studies aangepak is oor die bruikbaarheid van elektroniese
woordeboeke, sien bv. Bank (2010), Heid (2011), Heid en Zimmeran (2012), is
navorsing hieroor steeds redelik beperk. Daar is egter heelwat navorsing beskikbaar
oor bruikbaarheidstudies van ander elektroniese en rekenaargedrewe toestelle, sien
bv. Hancock, et al. (2001), Hassenzahl (2004) en Kaikkonen, et al. (2005).
Bruikbaarheid word as ’n eienskap van programmatuur gesien wat menslike
interaksie vereis (Heid, 2011:291). Programmatuur vir elektroniese toestelle word
gereguleer

deur

die

ISO-standaard

9241

wat,

onder

meer,

vereis

dat

gebruikerinteraksie effektief, gestruktureerd en doeltreffend moet wees (International
Organisation of Standardisation, 2010). Hierdie ISO-standaard bestaan uit
verskillende dele, waarvan die dele oor bruikbaarheid, data-aanbieding en
gebruikersleiding ter sake is vir elektroniese woordeboeke.
Naslaanbronne word, soos genoem, ook gereguleer deur teoretiese beginsels oor
funksie, struktuur en gebruikerbehoeftes. Die skakel tussen leksikografie en
bruikbaarheidstudies lê dus in die feit dat beide oor funksie, gestruktureerde data, en
gebruikersbehoeftes handel. Daar kan geredeneer word dat wanneer daar met
elektroniese of gedrukte media gewerk word, dit wil sê ongeag van hoe die draer van
data lyk, moet daar ’n bepaalde standaard wees van hoe ’n gebruiker met daardie
datadraer

in

wisselwerking

tree.

Daarnaas

kan

geargumenteer

word

dat

woordeboeke en naslaanbronne draers van kennis en data is, waar daar ’n
konstante interaksie tussen gebruiker en woordeboek is. Hierdie interaksie word
gereguleer deur die gebruiker se ervaring en tevredenheid met die woordeboek.
Soos Kaptelinin en Nardi (2006:66) aandui, is alle menslike aktiwiteite gerig op
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spesifieke voorwerpe. Woordeboeke is voorwerpe wat vir spesifieke aktiwiteite met
spesifieke doelwitte gebruik word. As hierdie voorwerp nie die gebruiker help om
sy/haar doelwit binne die aktiwiteitskonteks te bereik nie, faal daardie voorwerp as
bruikbare instrument. Dit geld vir beide gedrukte en elektroniese woordeboeke. Dit
versterk die idee dat bruikbaarheid as teoretiese beginsel vir naslaanbronne en
woordeboeke, ongeag die medium, nie misken mag word nie.
Bruikbaarheid maak ook grootliks deel uit van die gebruiker se woordeboekervaring
en die aanbieding van data wat daardie ervaring beïnvloed. ’n Gebruiker se
interaksie en ervaring word, volgens Sharp, Rogers en Peerce (2007:20), op die
aanbieding van data se effektiwiteit, doeltreffendheid, veiligheid, aanpasbaarheid en
nuttigheid geskoei. Die Bruikbaarheidsteorie se doelwit is om hierdie ses beginsels
optimaal toe te pas, deur middel van ’n drieledige proses: “design, development and
deployment” (Parush, 2001:14). Hierdie proses word ingestel om te probeer verseker
dat gebruikers ’n goeie ervaring met die produk het. Dit moet ook vir naslaanbronne
en woordeboeke geld. Die funksieteorie se idees oor gebruikersbehoeftes sluit
hierby aan, veral omdat die aanbieding van data en die bevrediging van
gebruikerbehoeftes sentraal staan in beide teorieë. (Daar word in die volgende
hoofstuk meer hieroor uitgebrei.) ’n Voorbeeld hiervan is Simonsen (2014:250-252)
se “information scientific star model”, omdat dit die dimensies van taakgeoriënteerde
doelwitte en gebruiksgeslaagdheid in ag neem wanneer daar met elektroniese
woordeboeke gewerk word. Hoewel Simonsen (2014) grotendeels op die
funksieteorie steun, bevat sy studie oor selfoonwoordeboeke in die mediese praktyk
’n belangrike, tog beperkte, insig oor die wisselwerking tussen gebruiker en
doeltreffende, toeganklike en nuttige woordeboekprogrammatuur.
2.2.4. Die wisselwerking tussen teorie en praktyk
Die voorafgaande bespreking laat blyk die raamwerk van die teorieë vir elektroniese
leksikografie. Wanneer 'n eeueoue kulturele praktyk soos leksikografie van een
medium na 'n ander gaan, word dit verwag dat hierdie verskuiwing meer as 'n blote
verandering van platform is en dat dit ook verbeterings in terme van kwaliteit
produkte sou behels, maar ongelukkig is daar steeds te veel tekortkominge met baie
van dié produkte (Tarp, 2012c:253-254). Daardeur moet dit beklemtoon word dat die
wisselwerking tussen gedrukte en elektroniese woordeboeke nie ontken kan word
nie. Gedrukte woordeboeke maak al vir meer as ’n dekade staat op elektroniese
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korpora, wat beteken dat talle woordeboekelemente, bv. datatipes en die
versameling van data, tussen elektroniese en gedrukte woordeboeke nie ver
verwyderd is nie. Daar moet bygesê word dat sonder die deurslaggewende werk van
metaleksikograwe en leksikograwe van gedrukte woordeboeke, sou daar nie ’n
grondslag gewees het vir die ontstaan van elektroniese woordeboeke nie. Die
verbetering van gedrukte woordeboeke het ’n direkte impak op elektroniese
woordeboeke, dit wil sê positiewe veranderinge aan die teoretiese raamwerk vir die
ontwikkeling van gedrukte woordeboeke, kan oorspoel na elektroniese woordeboeke
wat, teoreties gesproke, hierdie produkte ook kan verbeter.
Volgens Verlinde et al. (2009:2) berus die ontwikkeling en produsering van
woordeboeke op die vaardighede van die betrokke leksikograwe en ontwikkelaars.
Die vaardighede van kranige en bekwame makers van gedrukte woordeboeke moet
nie verwerp word nie, maar moet eerder aangegryp en toegepas word in en vir die
elektroniese sfeer. Daar is al te veel gevalle waar leksikograwe elektroniese
woordeboeke produseer sonder om aandag te skenk aan die teoretiese raamwerk
waarbinne dit ontwerp moet word. Dit veroorsaak dat etlike woordeboeke nie aan die
verwagtinge van die gebruikers voldoen nie (Gouws, 2014:157). Dit blyk dan dat die
sukses van die praktiese sowel as teoretiese leksikografie berus op die
wisselwerking wat praktyk en teorie met mekaar het (Gouws, 2014:156). Gouws
(2011:24) is ook van mening dat daar ’n enkele teorie vir gedrukte en elektroniese
woordeboeke moet wees. Alhoewel nie alle akademici en leksikograwe daarmee sal
saamstem nie, is dit ’n sinvolle benadering tot die digitalisering van die leksikografie
praktyk.
2.3. Afleidings oor die kontekstualisering van die teorie en praktyk
Na aanleiding van die bostaande kontekstualisering word daar twee afleidings
gemaak: i) die verskillende teorieë is nog nie voldoende vir elektroniese
woordeboeke

nie;

en

ii)

die

teoretiese

raamwerk

van

die

algemene

leksikografieteorie, die funksieteorie en bruikbaarheidsteorie bevat verskeie
beginsels wat neerslag vind in die elektroniese leksikografie. Daar is nog te veel wat
geleer moet word by die gedrukte era se praktyk en teoretiese inslag, voordat die
elektroniese leksikografie op sy eie kan staan. Hierom word dit duidelik dat ’n
ondersoek ingestel moet word na die kernbeginsels van die bogenoemde teoretiese
benaderinge, om sodoende verbeterde elektroniese naslaanbronne te produseer.
33

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

Hoofstuk 3. Teoretiese voorstelling en analise
3.1. Inleidende opmerkings
Die vorige hoofstuk se kontekstualisering het verskeie teoretiese elemente na vore
gebring. Daar is ook vasgestel dat die elektroniese leksikografie tans nog gebruik
moet maak van teorieë wat primêr geskep is vir die gedrukte medium, vanweë die
tekort aan ’n algemene leksikografieteorie wat genoegsaam gerig is op elektroniese
naslaanbronne. Verder is die wisselwerking tussen die gedrukte medium en
elektroniese medium bewys. Tog moet dit beklemtoon word dat die elektroniese
leksikografie andersoortige eise aan ’n teorie stel as die gedrukte medium.
Innoverende aanpassings van die bestaande teoretiese raamwerke is nodig. Dit is
dus nodig om die gekose teorieë in meer diepte te analiseer.
3.1.1. Keuse van teorieë
Ongeag die medium bevat enige woordeboek leksikografiese data, bepaalde
strukture en het dit spesifieke funksies (Gouws, 2005:60), maar die gebruiker se
interaksie met hierdie gegewens, soos in hoofstuk 2 aangedui, blyk die belangrikste
aspek te wees. Daarom sal die gebruiker en sy/haar behoeftes die spilpunt van
hierdie ondersoek uitmaak. Soos reeds genoem, blyk dit dat die teikengebruikers
grotendeels steun op die verpakking van data sodat hulle daaraan die inligting kan
onttrek wat tot ŉ bevrediging van hulle leksikografiese behoeftes kan lei. Hierdie
studie

maak

daarom

gebruik

van

’n

gebruikersgedrewe

teorie

en

’n

struktuurgesentreerde teorie, omdat dit tans onmoontlik is om met net een teorie te
werk aangesien daar nie een teorie is wat hierdie twee elemente volledig integreer
nie. Daar is reeds bepaal dat die funksieteorie oor die nodige gebruikersgerigtheid
beskik en dus geskik is vir verdere ondersoek rakende elektroniese woordeboeke.
Daar is ook gewys dat Wiegand se algemene leksikografieteorie die nodige
struktuurbeginsels bevat wat aangepas kan word vir die elektroniese omgewing.
Derhalwe sal sommige van die kerneienskappe van die funksieteorie en die
algemene leksikografie teorie uiteengesit word. Daarbenewens is die feit dat
elektroniese woordeboeke as programmatuur geag kan word (Heid en Zimmerman,
2012:661) ook ter sake. Gevolglik is dit ook nodig om bruikbaarheidsteorieë van
nader te ondersoek soos dit betrekking het op die e-leksikografie.
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Hierdeur sal dié teorieë se tersaaklike kerneienskappe geïdentifiseer word om ’n
geïntegreerde teorie te help skep wat as raamwerk gebruik kan word vir toepassing
op die e-WAT, om sodoende die tekortkominge van hierdie woordeboek uit te lig en
die grondslag te skep vir die verbetering van selfoonwoordeboeke. Let wel, hierdie
geïntegreerde teorie wys net op sekere punte vanuit die bestaande teorieë wat ter
sake is wanneer daar na so ŉ oorkoepelende teorie gestreef word.

3.2. Die Funksieteorie
3.2.1. Funksies, gebruiksituasies en behoeftes
Wiegand (1977:59) beweer dat die tipiese woordeboekgebruiker eintlik as ’n
“bekende onbekende” bestaan binne die teoretiese raamwerk van leksikografie. As
daar vir die gebruiker gevra sou word wat hulle in ’n woordeboek wil hê, sal daar te
veel verskillende en soms onrealistiese antwoorde uitkom. Dit is dus die taak van die
leksikograaf om sy teikengebruiker te identifiseer en die naslaanbron volgens
daardie spesifieke groep se behoeftes te beplan en ontwerp. Danksy die
funksieteorie word hierdie taak vergemaklik.
Eenvoudig gestel, berus die funksieteorie op twee hoofbeginsels: die gebruiker en
die gebruiker se behoeftes (Tarp, 2000:194). Volgens Bergenholtz en Tarp
(2003:172) moet leksikograwe mense bestudeer om sodoende moontlike behoeftes
vas te stel. Dit sal daartoe lei dat leksikograwe ’n tipologie van gebruikersbehoeftes
en -situasies kan opstel, dit wil sê die kenmerke van gebruikers kan vasgestel en
gekategoriseer word volgens hulle behoeftes (Tarp, 200:194; Bergenholtz en Tarp
2003:173). Vervolgens identifiseer Tarp (2013:463) agt kenmerke van gebruikers
wat relevant is vir die opstel van gebruikersprofiele. Dit word as vrae gestel omdat
nie al agt relevant sal wees vir elke woordeboek nie: 1. Wat is sy/haar moedertaal?
2. Hoe bekwaam is hy/sy in sy/haar moedertaal? 3. Hoe bekwaam is hy/sy in ’n
tweede of vreemde taal? 4. Watter ervaring en vermoë het hy/sy met vertaling? 5.
Watter vlak van kulturele of ensiklopediese kennis dra hy/sy? 6. Hoe bekwaam is
hy/sy in ’n betrokke gespesialiseerde veld? 7. Hoe bekwaam is hy/sy in taal vir
spesifieke gebruik (TSG) in sy/haar moedertaal? 8. Hoe bekwaam is hy/sy in taal vir
spesifieke gebruik (TSG) in sy/haar tweede of ’n vreemde taal? Hierdie kenmerke
gee vir die leksikograaf ’n idee van die vaardighede waaroor die teikengebruiker
beskik. Dit kan gebruik word om vas te stel hoe die woordeboek benader moet word
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en op watter vaardigheidsvlak die leksikograaf moet werk. Dit gee ook verdere
aanduiding oor die kernfunksies wat die betrokke woordeboek moet bevat.
Let wel, vir hierdie studie word die meeste van hierdie karaktereienskappe betrek,
alhoewel daar minder op die vreemde- of tweedetaalaspekte gefokus sal word in die
analise omdat die e-WAT nie ’n aanleerder- of tweetalige woordeboek is nie.
Daar

is

genoem

dat

die

gebruiksituasie

’n

belangrike

rol

speel

in

woordeboekontwerp. ’n Woordeboek word nie lukraak gebruik nie, maar eerder met
’n spesifieke doel in ’n bepaalde situasie. ’n Leksikograaf moet weet in watter
situasies ’n woordeboek gebruik gaan word, asook wat die gebruiker se uiteindelike
doel met die gebruik is (Tarp, 2000:195). Die funksieteorie identifiseer twee
hoofgebruiksituasies, naamlik kommunikatiewe situasies en kognitief-georiënteerde
situasies (Tarp, 2000:195). Kommunikatiewe situasies hou verband met gegewens
waar ’n gebruiker een of ander kommunikasieprobleem ervaar, bv. deur nie ’n woord
of frase te verstaan nie. In hierdie situasie kan daar drie funksies of gebruiksituasies
ter sake wees, naamlik teksresepsie, teksproduksie en vertaling (dit word later
uiteengesit) (Bergenholtz en Tarp, 2003:174-175). Kognitief-georiënteerde situasies
hou verband met situasies waar ’n gebruiker bykomende inligting vereis oor ’n
bepaalde saak, bv. kulturele, vakkundige of ensiklopediese inligting (Bergenholtz en
Tarp, 2003:174).
As die leksikograaf kennis dra van die bogenoemde kenmerke, kan ’n profiel oor die
gebruikersbehoeftes ontwikkel word. Hierdeur sal die leksikograaf kan bepaal watter
soort data in die woordeboek opgeneem moet word sodat die teikengebruiker(s) se
behoeftes in sy/haar unieke gebruiksituasies bevredig kan word. Daar is verskeie
gebruikersbehoeftes wat Bergenholtz en Tarp (2003: 175) identifiseer, bv. gebruikers
soek dalk inligting oor: hul moedertaal, hul tweede taal, ’n vreemde taal, vreemde
kulture, ’n gespesialiseerde vakgebied, of ’n vergelyking tussen hul taal en kultuur en
dié van ’n ander gebruiker. As al hierdie elemente saamgevat word, kan die
leksikografiese funksie van ’n woordeboek bepaal word. Bergenholtz en Tarp (2003:
176) omskryf dit soos volg:
“A lexicographic function of a given dictionary is to provide assistance to a
specific user group with specific characteristics in order to cover the complex
of needs that arise in a type of user situation.”
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Dit sluit aan by die werklike doel van die woordeboek: die werklike doel van ’n
woordeboek word bepaal deur die totale aantal funksies van die woordeboek en die
vakgebied wat dit dek (Bergenholtz en Tarp 2003: 176). Dit is duidelik dat die
gebruiker se behoeftes en gebruiksituasie ’n beduidende rol speel in die beplanning
en opstel van woordeboeke. Hierdie gebruikerskenmerke, en die funksietipes, staan
sentraal in die praktiese toepassing van dié teorie. Die funksies waaroor
woordeboeke kan beskik, kan soos volg opgesom word (Tarp, 2013:464):
 Kommunikatiewe funksies:
 Om teksresepsieprobleme, dit wil sê probleme met die verstaan en
interpretasie van tekste/woorde/frases, in die gebruiker se moeder- of
vreemde taal op te los.
 Om teksproduksieprobleme dit wil sê probleme met die keuse van woorde en
die skep van tekste en frases, in die gebruiker se moeder- of vreemde taal op
te los.
 Om vertalingsprobleme tussen moedertaal en vreemde taal op te los.
 Om tekste te kan redigeer.
 Kognitief-georiënteerde funksies:
 Om kulturele en ensiklopediese inligting te verskaf.
 Om bykomende of spesiale inligting oor die vakgebied te verskaf.
 Om (bykomende) inligting oor die taal te verskaf.

Dit is belangrik om te onthou dat hierdie funksies altyd aan ’n bepaalde
gebruikersgroep binne ’n bepaalde konteks gekoppel kan word, en dat geen
gebruiker dieselfde seleksie van funksies sal vereis nie.
Alles in ’n woordeboek, ongeag van hoe groot of klein die komponent is, word
beïnvloed deur die funksie van die woordeboek (Bergenholtz en Tarp, 2003:177). Dit
is dus om hierdie rede dat dié teorie suksesvol aangepas kan word vir die
elektroniese medium en hoekom dit vir hierdie studie bruikbaar is. Verder dui Tarp
(2000:199) aan dat in gebruikers-georiënteerde teorieë, dit slim sal wees om ’n
woordeboek te ontwerp met ’n enkele funksie wat gespesialiseer is vir een tipe
gebruiker. In die praktyk is dit egter meestal nie moontlik nie. Dit is dus noodsaaklik
om die oorhoofse funksie en tipe gebruiker tydens die beplannigsfase te identifiseer
(Tarp 2000:199). Geen data behoort in ’n woordeboek opgeneem te word sonder dat
die funksies van die woordeboek bepaal is nie. Die struktuur en aanbieding van data
word as’t ware bepaal deur die funksie(s) en gebruikersbehoeftes van die
woordeboek (Bergenholtz en Tarp, 2003:177).
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3.2.2. Gebruikers en verdere funksies
Met die huidige stand van sake is dit vanselfsprekend dat daar ’n nuwe generasie
gebruikers ontstaan wat met elektroniese toestelle grootword as primêre bron van
inligting en wat dus van kindsbeen af die interaktiewe verhouding met die digitale
ruimte vestig. Simonsen (2014:258) en Nied Curcio (2015) verwys na hierdie
gebruikers as “digital natives.” Hierdie gebruikersgroep het natuurlik eiesoortige
behoeftes wat bevredig moet word en daar word nuwe eise aan die leksikografie
gestel om hierdie behoeftes te bevredig. Die situasie is wel nie so eenvoudig as om
’n paar knoppies te druk en te verwag dat die gebruiker se behoeftes bevredig gaan
word nie. Leksikograwe kan ook nie net aanneem dat die gebruiker bekwaam is in
alle fasette van die digitale medium nie.

Nied Curcio (2015) maak ook ’n

oortuigende punt dat die internetera gebruikers in staat stel om meer as net 'n
woordeboek by hulle kan hê op hul selfoon, tablet- of skootrekenaar, maar die
raadplegingsvermoë en taalvermoë van die gebruiker bepaal of die gebruiker die
beskikbare naslaanbronne suksesvol sal kan benut. Dit beteken dat leksikograwe
aandag moet gee aan die gebruiker se taal- en naslaanvaardighede in die
beplanning van ’n woordeboek.
Al is dit nie moontlik om elke gebruiker tevrede te stel nie, kan die meeste gebruikers
en hul behoeftes met redelike sekerheid wel gegroepeer word. Daar moet egter ’n
onderskeid gemaak word tussen die tipe gebruiker en die tipe inligting wat hy/sy wil
verkry, bv. eenvoudig uiteengesette definisies is meer geskik vir die leek, waar
komplekser definisies meer geskik vir deskundiges sal wees (Bergenholtz en
Bothma, 2011:57). Gevolglik onderskei Bergenholtz en Bothma tussen drie tipes
gebruikers, naamlik die leek, die semi-deskundige en die ekspert of deskundige
(2011:58). Hierdie onderskeid kan ook aangepas word ten opsigte van elektroniese
raadplegingsvaardighede, dit wil sê hoe vertroud die gebruiker is met elektroniese
toestel/konteks waar die woordeboek gebruik is. Die gebruiker se vertroudheid met
die elektroniese medium kan op ’n kontinuum van gevorderdheid van ervaring
geplaas word, waar ’n gevorderde gebruiker, aan die een kant van die skaal, baie
vertroud is met die meganismes en interaksie van die elektroniese toestel/konteks,
en, aan die ander kant van die skaal, ’n leek/aanleerder wat min of geen ervaring
met die elektroniese toestel/konteks gehad het nie. Die gebruiker se tegnologiese
vaardighede moet dus ook in ag geneem word in die beplanning en analisering van
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elektroniese woordeboeke. Dit is ook hier waar bruikbaarheid ’n belangrike rol speel
(sien die afdeling oor bruikbaarheid in hierdie hoofstuk).
Die tipe gebruiker, dit wil sê leek, deskundige of semi-deskundige, behoort ook die
data-aanbieding in ŉ woordeboek te bepaal. Dit is dus noodsaaklik om vas te stel
wie die gebruiker is wat die data gaan gebruik. Dit sluit aan by die funksie(s) van ’n
bepaalde

woordeboek.

’n

Deskundige

in

taalkunde

sal

waarskynlik

nie

ensiklopediese leiding nodig hê oor ’n bepaalde taalkundeterm nie, terwyl die leek
dit wel meer waardevol mag vind. Dit is egter ’n ingewikkelde proses om elke
gebruiker tegemoet te probeer kom, veral as elke kombinasie van tipe gebruiker,
konteks en verlangde funksie in ag geneem word (Bergenholtz en Bothma, 2011:60).
Alhoewel dit nie moontlik is om hierdie raamwerk vir gedrukte woordeboeke te skep
nie, bied die elektroniese medium ’n ruimte waar ’n interaktiewe gebruikersprofiel
opgestel kan word, waar die gebruiker kan besluit watter tipe data hy/sy wil naslaan
vir sy/haar spesifieke konteks (Smith, 2013).
In

aansluiting

hierby

selfoonwoordeboeke

moet

duideliker

die

verband

gestel

word.

tussen

die

Gebruikers

funksieteorie
slaan

en

gewoonlik

woordeboeke na omdat hulle nie oor bepaalde inligting of kundigheid beskik nie.
Volgens Bergenholtz en Bothma plaas dit die gebruiker in ’n “extra-information tool”
of “extra-lexicographical” situasie (2011:61), dit wil sê ’n woordeboek is ’n instrument
wat die nodige inligting bevat waarna die gebruiker op soek is, maar dit moet ook
bykomende inligting bevat indien ’n gebruiker meer sou wou weet. Dit moet
weereens beklemtoon word dat ’n enkele woordeboek nie elke gebruiker se
behoeftes kan bevredig nie, maar tog kan die mees algemene situasies van gebruik
geïdentifiseer word om die meeste (teiken)gebruikers tevrede te stel. Bergenholtz en
Bothma (2011:61-62) onderskei tussen vier sogenaamde algemene “extrainformation tool” situasies:
 Kognitiewe situasies: die gebruiker het slegs bykomende inligting nodig. Let wel, die
gebruiker het nie noodwendig die inligting op daardie oomblik nodig nie.
 Kommunikatiewe situasies: die gebruiker ervaar kommunikatiewe probleme, hetsy in
verbale of geskrewe kommunikasie, en benodig hulp om hierdie struikelblok te oorkom.
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 Interpretatiewe situasies: die gebruiker het hulp nodig om tekens, bv. ’n toegeeteken,
te verklaar sodat die regte interpretasie ingeneem kan word en moontlike instruksies
gevolg kan word.
 Operatiewe situasies: die gebruiker benodig hulp met kognitiewe of fisieke bewerkings.
Die gebruiker het gewoonlik riglyne nodig om hom/haar te begelei in die uitvoer van
instruksies.

Hierdie situasies word gekoppel aan die bogenoemde gebruiksituasies en
woordeboekfunksies, dit wil sê in uitvoering van sy funksie sal ’n woordeboek vir
hierdie ekstra inligting-situasies voorsiening maak om die gebruikersbehoefte te
bevredig. Dit is belangrik om te onthou dat ’n woordeboek ’n gebruiksinstrument is
wat binne ’n bepaalde situasie ’n sekere behoefte moet bevredig. Die kognitiewe
situasies skakel direk met die kognitiewe funksie omdat albei fokus op bykomende
en ensiklopediese inligting. Die kommunikatiewe situasies sluit aan by die funksies
van teksproduksie en teksresepsie, terwyl die interpretatiewe situasies ook hierby
betrek kan word. Hoewel die operatiewe situasie eintlik as ’n afsonderlike funksie
beskou kan word, oorvleuel dit ook met die kognitiewe en kommunikatiewe funksies.
Hier

het

die

gebruiker

bykomende

inligting

nodig

maar moet

eers die

instruksies/bewerkings kan verstaan. Die funksie van teksresepsie word sodoende
ook hierby betrek.
3.2.3. Selfone en die funksieteorie
Met die idees oor gebruiksinstrumente word die leksikografieteorie en die
elektroniese

leksikografiepraktyk

gebruiksinstrument

wat

sekere

saamgetrek.
funksies

het

’n

Selfoon

of

behoeftes

is

ook

bevredig.

’n
’n

Selfoonwoordeboek, as instrument, moet ook hierdie “extra-information”-situasies in
ag neem. Die mobiliteit en gebruikersgerigtheid van selfone skep die geleentheid om
hierdie medium te ontgin as ’n “extra-information tool”. Die tegnologiese
moontlikhede bied ’n basis vir die inkorporering van Bergenholtz en Bothma se
idees. Selfoonwoordeboeke kan dus multifunksioneel wees en ’n naslaaninstrument
wees wat die nodige inligting bevat waarna die gebruiker op soek is, asook enige
bykomende inligting soos skakels na ander bronne, of selfs na soekenjins indien ’n
gebruiker meer sou wou weet. Een multifunksionele aspek wat by Bergenholtz en
Bothma se “extra-information tool”-situasies aansluit, word deur Fuertes-Olivera
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(2014) genoem – die mediasiesituasie wat kommunikasie tussen die gebruiker en
leksikograaf bewerkstellig:
 Mediasiesituasies: die gebruiker benodig hulp met die gebruik van die woordeboek
of het voorstelle om die woordeboek te verbeter. Sonder oop kommunikasie tussen
gebruiker en leksikograaf sal die gebruiker se behoeftes nie werklik bevredig kan
word nie. Die leksikograaf kan ook hierdie kommunikasiekanaal gebruik om
gebruikers in te lig oor veranderinge, opdaterings en enige ander belangrike
kennisgewings.

Die mediasiesituasie skakel wel nie direk met die kommunikatiewe of die kognitiewe
funksies van woordeboeke nie, maar deur oop kommunikasie tussen gebruiker en
leksikograaf te handhaaf, kan die gebruiker kognitiewe of kommunikatiewe probleme
uitlig wat die leksikograaf spoedig kan aanspreek. Dié situasie kan uiteraard
funksionaliteit verbeter. Hierdie uiteensetting lei daartoe dat dit nodig is om te bepaal
hoe woordeboeke as gebruiksinstrumente hierdie verweefde situasies aanspreek en
gebruikers begelei.
Simonsen (2014:251) se “information star model” sluit ook by Bergenholtz en
Bothma se idees en by die multifunksionele aard van elektroniese woordeboeke aan.
Hierdie model stel ses sogenaamde dimensies voor wat gebruik moet word in die
analisering van elektroniese woordeboeke: gebruiker, situasie, toegang, taak, data
en behoefte (Simonsen, 2014:252). Die idees oor gebruiker, situasie, data en
behoefte word net so uit die funksieteorie gelig, waar die idees oor toegang ook
grotendeels op Wiegand se beginsels berus. Simonsen (2014) beklemtoon wel die
multifunksionele aard van selfoonwoordeboeke deur ook aandag te gee aan
taakgerigte gebruikers. Die tipe data en die kompleksiteit van die data moet in ag
geneem word sodat die selfoonwoordeboek van so aard kan wees dat hierdie
eienskappe effektief en doeltreffend bruikbaar is vir ’n gebruiker om sy/haar
bepaalde taak te kan voltooi (Simonsen, 2014:252). Die gevorderdheid van die
gebruiker, soos reeds aangetoon, sal ook ’n bepalende faktor hier wees omdat
sekere gebruikers meer vertroud is met óf die woordeboek, óf die selfoon as toestel.
Dit kan ook ’n rol speel in die gebruiker se vermoë om die taak te voltooi. Rundell
(2015)

is

van

mening

dat

die

meerderheid

gebruikers

wat

elektroniese

naslaanbronne raadpleeg, ongeag die toestel, gewoonlik besig is met ander take
terwyl hulle die bron gebruik. Hierby sluit Simonsen (2014:259) se belangrike punt
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aan dat selfoonwoordeboeke ook uniek is in hierdie opsig en, soos Church en
Smythe (2009:255) aandui, is selfoongebruikers telkens aan die beweeg, wat dit in
essensie onderskei van ander woordeboekmediums.
Hierdie unieke eienskap van selfone, lei daartoe dat daar sekere nuwe teoretiese
beginsels ontwikkel moet word. Simonsen (2014:259-260) stel vier beginsels vir
selfoonwoordeboeke voor:
1. Mobielegebruikersbeginsel: selfoongebruikers kort inligting soos hulle beweeg. Dit
beteken hulle is stiptelik, ongeduldig en besig met ander take terwyl hulle hul selfone
gebruik.
2. Mobielesituasiebeginsel: die selfoongebruiker soek eenvoudige kundige inligting.
Die

selfoongebruiksituasie

moet

eenvoudige,

stiptelike

en

kommunikatiewe

leksikografie ondersteun.
3. Mobieledatatoegangbeginsel: die selfoongebruiker moet twee navigasie-prosesse
terselfdertyd handhaaf – die fisiese omgewing waarin hulle beweeg en die
gebruikerskoppelvlak. Dit vereis dat data eenvoudig en toeganklik moet wees.
4. Mobieledata-beginsel: die selfoongebruikersituasie dikteer ook die tipe en
kompleksiteit van data. Die grootte van die gebruikerskoppelvlak moet van so aard
wees dat selfs groot datastukke leesbaar en eenvoudig verskyn.

Die

bostaande

beginsels

integreer

die

idees

oor

funksionele

woordeboekgebruiksituasies met die aanbieding van toeganklike data en die
wisselwerking tussen woordeboek, selfoon en gebruiker. Hierdie beginsels moet in
ag geneem word wanneer leksikograwe selfoonwoordeboeke ontwikkel. Simonsen
se model en beginsels pas uiteraard die funksieteorie aan vir selfoonwoordeboeke,
en is ook in ’n mate gegrond op die algemene leksikografieteorie. Hierdeur word
daar ’n nuwe en belangrike perspektief gelewer oor die selfoonwoordeboekgebruiker
en die vereistes wat daardie gebruikertipe aan ’n woordeboek stel. Die praktiese
beperkinge en uitdagings vir die ontwikkeling van selfoonwoordeboeke, en die
aansluiting met die bruikbaarheid van hierdie tipe woordeboeke, word ook hieruit
sigbaar.
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3.2.4. Die verband tussen struktuur, bruikbaarheid en funksies
Laastens, moet dit ook beklemtoon word dat die funksie(s) van ’n woordeboek die
uitleg en struktuur van die woordeboek beïnvloed. Daar moet veral daarop gelet
word dat selfoonwoordeboeke sekere moontlikhede en beperkings inhou vir
woordeboekontwerp. Die aanbieding van data moet aansluit by die gebruiker se
behoeftes, asook by die beperkings en/of moontlikhede wat selfone bied. Dit beteken
dat ŉ artikel nie hoef te verskyn soos dit in ŉ gedrukte woordeboek sou verskyn nie.
Die tipe data wat vereis word en die tegnologiese moontlikhede moet ŉ beduidende
rol speel in die aanbieding van data, dit wil sê dat slegs dit wat die gebruiker wil
onttrek, aangebied moet word. Die struktuur moet dus gebruikersvriendelik wees en
daar moet moontlikhede geskep word om hierdie struktuur te kan manipuleer
afhangend van die tipe gebruiker en sy/haar behoeftes. Volgens Heid (2011:289)
moet ŉ elektroniese woordeboek data bevat en aanbied wat die gebruiker se
behoeftes bevredig, maklik verkrygbaar is en wat op ŉ effektiewe manier nageslaan
en geprosesseer kan word deur die gebruiker en die programmatuur. Laastens moet
daar genoem word dat elektroniese woordeboeke ook nie dieselfde beperkinge het
wat gedrukte woordeboeke het nie, soos bv. bladsybeperkings. Hoewel ewoordeboeke tog beperk is in bv. skermgrootte, is daar meer maniere om om hierdie
tipe probleem te werk vergeleke met die beperkinge van ’n gedrukte woordeboek.
Dit is dus van kardinale belang dat ’n elektroniese woordeboek hierdie vryheid
aangryp en ruim gebruik maak van interessante en oorspronklike strukture en dataaanbiedings. Die gebruik van multimedia en ostensiewe inskrywings kan veral
neerslag vind in die elektroniese sfeer.
Die bogenoemde elemente hou direk verband met Wiegand se algemene
leksikografieteorie en die kernbeginsels van verskeie bruikbaarheidsteorieë, vgl.
Nielsen (1993); Carroll (2003) en Peterson (2007), deur die verhouding en
wisselwerking tussen struktuur, funksies, gebruiker en toestel uit te lig. Dit is hier
waar die funksieteorie te kort skiet. Die funksieteorie is reeds gevestig in die
bruikbaarheidsbenadering, maar 'n leemte in die funksieteorie is dat daar nie verwys
word na die werk wat in die bruikbaarheidsbenadering gedoen is nie. Daar word ook
nie uitdruklik aandag gegee aan die aanbieding van data nie en die belangrikheid
van struktuurelemente word onderskat. Derhalwe moet daar ’n integrasie met die
algemene leksikografieteorie en bruikbaarheidsbenadering plaasvind.
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3.3. Algemene leksikografieteorie
3.3.1. Die belang van woordeboekstrukture
Om enige gebruiker aan sy/haar eie lot oor te laat tydens die naslaanprosedure in
enige woordeboek is leksikografies onverdedigbaar. Dit is goed en wel dat die
woordeboek se teikengebruiker, gebruiksituasie(s) en funksies vasgestel kan word,
maar hierdie elemente is nutteloos as die gebruikers nie logies en sistematies gelei
word na die data waarna hulle in die woordeboek soek nie.

Daarvoor is die

verhouding tussen struktuurtipes en funksies van die uiterste belang vir die
bruikbaarheid van ’n woordeboek. Die woordeboekinhoud moet op so manier
aangebied word dat die gebruikers dit kan ontsluit en hulle leksikografiese behoeftes
sodoende bevredig kan word. Die gepaste aanbieding van data kan uiteraard lei na
die “produksie van suksesvolle woordeboeke” (Gouws 2005:58;60). Derhalwe is
woordeboekstrukture ’n ontsettend belangrike deel van hierdie teoretiese raamwerk.
3.3.2. Die digitale ruimte en struktuur
Haas (in Bergenholtz en Bothma, 2011:55) stel voor dat “the perfect dictionary is one
in which you can find the thing you are looking for preferably in the first place you
look.” Dit is egter makliker gesê as gedaan, veral in die moderne inligtingsgedrewe
samelewing. Moderne gebruikers word daagliks gekonfronteer met ’n oorvloed van
inligting, wat tot inligtingstres kan lei (Bergenholtz en Bothma, 2011:55). In die
ontwikkeling van webwerwe, internetgedrewe-programmatuur en sel- of slimfone,
word daar veral aandag gegee aan die gebruiker se gedrag binne die digitale ruimte
ten opsigte van toeganklikheid, bekombaarheid en vriendelikheid van die strukture
wat data aan gebruikers oordra (vgl. Wroblewski 2011, Parker et al. 2015, en Hoehle
en Venkatesh 2015). Vir die ontwerp of ontwikkeling van elektroniese woordeboeke
beteken dit ook dat die data van ’n elektroniese woordeboek of naslaanbron op so ŉ
manier aangebied moet word dat ’n gebruiker nie deur ’n oormatige hoeveelheid
data moet soek om die verlangde inligting te kry nie. Hierdie suksesvolle aanbieding
word deur sekere struktuurtipes en die woordeboekuitleg bepaal.
Gouws (2005:56) redeneer tereg dat die uitleg of struktuur nie ’n “kosmetiese deel”
van ’n woordeboek is nie, maar eerder ’n “wesenlike komponent van die
leksikografiese proses wat [...] bydra [tot] die werklike doel van die woordeboek.” Die
doel van woordeboekstrukture as bydraers tot die verwesenliking van die doel van ’n
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woordeboek is om relevante data op ’n toeganklike manier weer te gee (Gouws
2005:62). Gouws (2014:157) meen ook dat struktuur een van die aspekte is waar
elektroniese woordeboeke nog te kort skiet teenoor hul gedrukte teenhangers.
Hierdie

tekortkoming

het

uiteraard

’n

effek

op

die

gebruiker

se

raadplegingsprosedure. Soos gesuggereer, is dit belangrik vir ’n gebruiker om die
relevante inligting so vinnig as moontlik te kry (Bergenholtz en Bothma, 2011:56).
Gebrekkige woordeboekstrukture belemmer gebruikers om vinnig en suksesvol by
relevante data uit te kom. Fuertes-Olivera (2009:101) merk op dat potensiële
gebruikers dikwels min of geen leksikografiese kennis het nie. Dit is noodsaaklik om
hulle naslaanvaardighede vas te stel en daarvolgens die struktuur en aanbieding te
beplan sodat toegang tot die leksikografiese data probleemloos kan plaasvind.
Die elektroniese medium gee leksikograwe wel meer ruimte om te eksperimenteer
met data-aanbieding en artikel- en toegangstrukture. Kunkel-Razum (2015) is van
mening dat daar verskeie uitlegmoontlikhede is wat benut kan word en wat
verskillende gebruikers se behoeftes op verskeie maniere aanspreek. Dit is egter nie
moontlik om elke gebruiker tevrede te stel nie en die moderne gebruiker raak al hoe
meer tegnologies bekwaam; dus moet die tipe gebruiker en sy/haar vaardighede in
gedagte gehou word tydens die ontwikkelingsproses (Smith, 2013). Hierom word dit
duidelik dat woordeboekstruktuur binne die gebruikersgerigte benadering ’n
beduidende faktor is in gebruikers se aanleer van naslaanvaardighede (Gouws,
2005:56). Gevolglik word struktuur en data-aanbieding soos dit van toepassing is op
elektroniese woordeboeke in hierdie tesis bestudeer en dit word met inagneming van
Wiegand se algemene leksikografieteorie en die interpretasies daarvan toegepas.
Rundell (2015) maak ’n geldige punt deur aan te dui dat elektroniese woordeboeke
nie moet afwyk van “standard web practices and approaches” in die aanbieding van
data nie, dit wil sê dat elektroniese woordeboeke moet aanpas by die
internetkonteks en -eienskappe soos gebruikers daagliks ervaar. Dit is ook belangrik
om dit in gedagte te hou dat woordeboekstrukture nie die gebruiker moet vervreem
nie. Dit kan baie maklik met elektroniese woordeboeke gebeur waar leksikograwe of
ontwerpers nuwe struktuurtipes toets of implementeer wat afwyk van die gebruiker
se verwagting van hoe ’n woordeboek lyk en gebruik word. Daarom kan daar
geargumenteer word dat slegs die nodige woordeboekstrukture wat bydra tot die
vervulling van leksikografiese funksies binne hierdie nuwe medium, oorweeg moet
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word (Gouws, 2005:63). Dit word weer beklemtoon dat die gebruiker ’n wesenlike rol
speel in die keuse en vorm van die struktuurtipes in ’n woordeboek. Debus-Gregor
en Heid (2013:1003) dui daarop dat die leksikografie ’n tradisie onderhou om data te
klassifiseer, te beskryf en ten toon te stel in terme van ’n gekose gebruikergroep se
behoeftes. Hier word verskillende woordeboekstrukture betrek wat, o.m., deur
Gouws (2005), Gouws en Prinsloo (2005) en Müller-Spitzer (2013) op verskillende
maniere

omskryf

word,

maar

wat

afgelei

word

uit

Wiegand

(1983;1984;1989;1989b;1991;1996;1998;2002;2002b; en 2009) se werk.
3.3.3. Struktuurtipes
Gouws (2005:63) onderskei tussen die kernstrukture, soos dataverspreiding- ,
makro- en mikrostruktuur, en die gidsstrukture, soos die toegangstrukture. Gouws en
Prinsloo (2005:63-64) benader die gegewe strukture soos volg:
 Makrostruktuur: die versameling leksikale items van die woordeboek wat as
lemmakandidate

bewerk

word.

Hierdie

struktuurtipe

is

een

van

die

van

die

hoofordeningstrukture.
 Mikrostruktuur:

die

seleksie

van

datakategorieë

wat

as

deel

lemmabewerking optree. Hierdie struktuur is ook ’n hoofordeningstruktuur.
 Adresseringstruktuur: die verband tussen die woordeboekinskrywing en die
gekose bewerkte eenheid van daardie inskrywing
 Mediostruktuur: die kruisverwysingsisteem wat gebruikers van een punt na ŉ
bepaalde verwante punt binne of buite die woordeboek lei, d.w.s. kruisverwysing
kan binne ŉ enkele artikel plaasvind, tussen twee artikels of na bronne buite die
woordeboeke.
 Toegangstruktuur:
 eksterne toegangstruktuur: die soekroete wat die gebruiker na die relevante
lemmateken lei.
 interne toegangstruktuur: die soekroete wat die gebruiker na die relevante
data-inskrywing lei.

Müller-Spitzer (2013:368) sluit hierby aan en omskryf die verskillende strukture soos
volg:
 Die dataverspreidingstruktuur

– die struktuur

wat

die verspreiding

van

leksikografiese data in die verskillende dele van die woordeboek bepaal soos
buitetekste.
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 Die toegangstruktuur – die struktuur wat bepaal hoe gebruikers toegang kry tot die
leksikografiese data, soos die indeks of die alfabetiese ordening van trefwoorde.
 Die makrostruktuur – die struktuur wat die woordeboek-lemmata sistematies as
geheel orden.
 Die mikrostruktuur – die leksikografiese aanduiders in die artikel.
 Die mediostruktuur – die kruisverwysing- en tussen-in-struktuur wat inskrywings
met mekaar skakel of die gebruiker van een artikel na ’n ander artikel lei.

Hierdie verkorte struktuuruiteensettings word geskoei op die idee dat datatipes op ’n
bepaalde manier met mekaar geskakel is en dat daar ’n konkrete en beperkte stel
struktuurtipes is wat data vergestalt in ’n woordeboek. Hoewel hierdie strukture uit
die gedrukte leksikografie ontstaan, word die meerderheid daarvan ook in die
elektroniese leksikografie gebruik. Müller-Spitzer (2013:368-369) merk egter op dat
die soekroetes, navigasie deur en aanbieding van data in elektroniese woordeboeke
dit soms moeilik maak om tussen van hierdie struktuurtipes te onderskei en dat die
idee van ŉ tekstuele struktuur in elektroniese woordeboeke eintlik bevraagteken
moet word. Debus-Gregor en Heid (2013:1003) verdeel hierom die organisasie van
datatipes in twee kategorieë: “data description” (data-beskrywing) en “data
presentation” (data-aanbieding) eerder as om na tekstuele struktuur te verwys.
Gouws (2014b:485) waarsku egter dat daar nie afgewyk moet word van die
metaleksikografiese

terme

wanneer elektroniese

woordeboeke

ontwikkel

of

geëvalueer word nie, juis omdat hierdie terme tog steeds verband hou met die
aanbiedingsvlak van gedrukte woordeboeke.

Databeskrywing handel oor die ondersoek van die eienskappe van die leksikale
items wat bewerk moet word en hoe hierdie bewerking geïmplementeer gaan word
in die woordeboek; waar data-aanbieding te make het met die ordening en formaat
van

die

databeskrywings

(Debus-Gregor

en

Heid,

2013:1003).

Hoewel

databeskrywing belangrik is, is die implementering en ordening van data van meer
belang vir hierdie tesis. Debus-Gregor en Heid (2013:1004) maak ook die geldige
punt dat data-aanbieding en struktuur van ’n elektroniese woordeboek gemeet kan
word aan daardie woordeboek se aanpasbaarheid op verskillende toestelle. Dit is
vanselfsprekend dat ’n elektroniese woordeboek anders moet vertoon op ’n
selfoonskerm as op ’n tablet-, skootrekenaar- of rekenaarskerm. Wat wel
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noemenswaardig is, is dat selfoonwoordeboekgebruikers gelei moet word deur enige
verdere of andersoortige stappe in die data-aanbieding-/soektog-proses (DebusGregor en Heid, 2013:1004). Hier kan elemente soos kleur en grafika ingespan word
om die aanbieding te verbeter en om die tegnologiese moontlikhede in ŉ hoër mate
te benut. Verder moet dit ook in gedagte gehou word dat gedrukte woordeboeke die
artikeltrajekte van die sentrale teks, asook buitetekste, insluit, terwyl elektroniese
woordeboeke nie so ŉ waarneembare geheel vorm nie (Gouws, 2014b:484). Hieroor
sal meer uitgebrei word wanneer die woordeboekstrukture afsonderlik bespreek
word.
3.3.4. Die makrostruktuur
Volgens Wiegand en Gouws (2013:73) word die idees rondom die term
makrostruktuur binne die metaleksikografie betwis en is daar nie eenvormigheid oor
wat hierdie konsep juis behels nie. Hoewel daar nie konsensus is nie, word daar
breedweg aanvaar dat hierdie struktuur verwys na die sistematiese ordening van die
lemmatiese inskrywings in alfabetiese woordeboeke, maar ook die sublemmatiese
inskrywings wat leksikonitems verteenwoordig, in bv. ’n alfabetiese of tematiese
sisteem (Gouws, 2014b:486; Wiegand, Beer en Gouws, 2013:31). Wiegand en
Gouws (2013:78) dui aan dat die makrostruktuur ook verantwoordelik is vir die
ordening van al die elemente wat bydra tot die daarstelling van die woordeboektipe,
asook die ordening van al die gidselemente binne die woordeboek. Kortom, hou die
makrostruktuur verband met die ordening en aanbieding van leksikale items wat die
brontaal verteenwoordig (Gouws en Prinsloo, 2005:65). Uiteraard hou hierdie
omskrywing verband met Debus-Gregor en Heid (2013) se idees oor databeskrywing en data-aanbieding omdat dit te make het met die bewerkte en
geordende lemmakeuses in ŉ woordeboek.
Die makrostruktuur oorvleuel ook met die toegangstruktuur en die dataverspreidingstruktuur. In gedrukte woordeboeke gebeur dit dikwels dat die
toegangsalfabet as deel van die hooftoegangstruktuur, parallel loop met die
makrostruktuur (Wiegand en Gouws, 2013:77). Die makrostruktuur bepaal ook die
verspreiding van sekere tipes data afhangend van die tipe makrostruktuur, hetsy
alfabeties of tematies. Wat hieruit duidelik word, is dat alle makrostrukturele
elemente ook deel is van die toegangstruktuur omdat dit as gidselemente van
artikels optree in ’n woordeboek.
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Verder is nie net die vertikale ordening van lemmatekens in gedrukte woordeboeke
van belang vir die makrostruktuur nie, maar ook die horisontale ordening, dit wil sê
die nis- en nesordening. Horisontale ordening word kortliks in hierdie studie
bespreek, maar nie so deeglik soos vertikale ordening nie want, soos Gouws
(2014b:489) tereg aandui, kom nesting of nisting heelwat minder voor in elektroniese
woordeboeke, alhoewel daar steeds voorsiening gemaak moet word vir die
moontlike gebruik daarvan veral “ter wille van ŉ blootlegging van bepaalde morfosintaktiese verhoudinge.” Horisontale ordening behels lemmas wat as gidselemente
optree, maar wat as ŉ lemmakluster voorkom as deel van die artikelkluster (Gouws,
2014b:487). Nisting betrek alfabetiese ordening van die lemmas in die lemmakluster,
terwyl nesting minder streng alfabetiese subklusters vergestalt (Gouws en Prinsloo,
2005:95).
ŉ Ondersoek na die makrostruktuur van woordeboeke moet ook aandag gee aan
artikeltrajekte. Die alfabetisering van lemmas en gidselemente in ŉ gedrukte
woordeboek lei na ŉ reeks artikeltrajekte (Gouws, 2014:158). Hierdie trajekte is
gewoonlik gebaseer op en benoem volgens die 26 letters van die Romeinse alfabet,
bv. die “R”-trajek. Wiegand, Beer en Gouws (2013:43) omskryf artikeltrajekte as die
onmiddellike

tekskomponente

van

Artikeltrajekte,

veral

woordeboeke.

die

woordelys

van

artikeldeeltrajekte,

is,

inisieel-alfabetiese
volgens

Gouws

(2014b:489;493) ook ter sake vir elektroniese woordeboeke, hoewel elektroniese
woordeboeke se artikeltrajekte nie noodwendig dieselfde vorm het as hul gedrukte
teenhangers nie. Wiegand, Beer en Gouws (2013:48) maak ook voorsiening vir
funksionele artikeldeeltrajekte wat gewoonlik as teksblokke tussen lemmata voorkom
en wat gerig is op die woordeboek se onderwerpsgebied. Hierdie tipe deeltrajekte is,
volgens Gouws (2014b:489), belangrik vir elektroniese woordeboeke.
Rundell

(2015)

beweer

dat

tegnologiese

vooruitgang

verandering

in

die

makrostruktuur meebring. Klosa (2013:519) dui aan dat elektroniese woordeboeke
nie trefwoorde alfabeties of tematies hoef te orden nie aangesien daar ander
moontlikhede, soos soekenjins, is wat die gebruiker gebruik om lemmas op te spoor.
Hierby word die vraag gestel of elektroniese woordeboeke regtig makrostrukture het
of benodig. Daardie vraag het nie ŉ absolute antwoord nie. Dit blyk wel dat
elektroniese woordeboeke nie tradisionele makrostrukturele elemente het nie, maar
dat die aanpassing van sommige makrostrukturele beginsels van gedrukte
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woordeboek

tog

geld.

Verder,

kan

daar

ook

geargumenteer

word

dat

selfoonwoordeboeke nog minder gebruik maak van ŉ tradisionele makrostruktuur.
Gouws (2014b:490) wys dat baie elektroniese woordeboeke nie artikeltrajekte en
alfabetiese/tematiese ordening gee of vir die gebruiker vertoon nie. Die gebruik van
’n sentrale tuisblad en ŉ soekenjin binne die woordeboek laat die behoefte om ŉ
tradisionele makrostruktuur verval, met ander woorde die tipe makrostrukturele
ordening wat in gedrukte woordeboeke gebruik word, word nie verwag in
elektroniese woordeboeke nie. Gebruikers maak eerder staat op die eksterne
toegangstruktuur as ŉ alfabetiese geordende makrostruktuur. Daar is wel
elektroniese woordeboeke wat bepaalde makrostrukturele elemente betrek. Gouws
(2014b:492-493) wys dat daar tog ŉ sekere tipe geordendheid voorkom in
elektroniese woordeboeke met die gebruik van keuses soos “browse the whole
dictionary” wat die gebruiker laat “blaai” deur die woordeboek, of deur gebruik te
maak van ŉ “alfabetbalk” wat verskillende letters van die alfabettrajekte bied waarop
gebruikers kan klik om die lemmalys van die betrokke trajek te aanskou en vandaar
die gekose lemma op te spoor. Vir meer oor die makrostrukture van elektroniese
woordeboeke (sien Gouws 2014b).
Die bogenoemde makrostrukturele tipes is nie op alle selfoonwoordeboeke van
toepassing nie omdat daar bv. eenvoudig nie plek is daarvoor in die
skermskootstruktuur nie, of omdat die soekenjin voldoende is vir gebruikers om deur
die woordeboek te werk. Tog is daar wel selfoonwoordeboeke wat verskillende
makrostrukture

en

toegangstrukture

selfoonwoordeboektoepassing

(WordWeb

aanbied.
Software,

Die
2015)

Chambers
het

bv.

ŉ

soektogmoontlikheid waar die gebruiker alle lemmas kan naslaan op een sentrale lys
of

daar

kan

in

’n

bepaalde

artikeltrajek

gesoek

word.

Daar

is

ook

selfoonwoordeboeke wat ŉ alfabetiese deeltrajek as deel van die lemmalys vertoon
langs die artikel wat nageslaan is. Hierdie lemmalys wys vir die gebruiker watter
lemmas voor en/of na die betrokke lemma verskyn en dit kan as gidselement optree
vir die gebruiker, asook as ŉ alternatiewe manier om lemmas na te slaan as deel van
die alfabetdeeltrajek van die betrokke lemma. Hierdie aanbieding kan egter ook baie
steurend wees en die nut daarvan is nie altyd duidelik nie. Derhalwe word die idee
dat selfoonwoordeboeke eksplisiete artikeltrajekte benodig, steeds bevraagteken.
Daar kan geargumenteer word dat soekenjins voldoende is vir gebruikers om by die
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gekose inligting uit te kom, maar soektogte wat beperk word in of tussen
artikeltrajekte kan ook handig wees vir die gevorderde gebruiker. Dit is byvoorbeeld
ŉ kenmerk van die Pharos Klein Woordeboek/Little Dictionary (sien hoofstuk 4 en
Addendum D, ii en iii), die Chambers Dictionary en Oxford Dictionary of English en
bied ŉ alternatiewe toegangstruktuur wat oorvleuel met die artikeltrajekte in die
makrostruktuur

van

daardie

woordeboeke

(sien

Addendum

A,

i).

Vir

selfoonwoordeboeke is dit egter van meer belang om ŉ weldeurdagte mikro-,
toegang-, artikel- en kruisverwysingstruktuur te hê, sodat die gebruiker vinnig en
moeiteloos deur die woordeboek kan werk.
Laastens

is

nesting

en

nisting

ook

van

belang

vir

elektroniese

en

selfoonwoordeboeke, hoewel dit nie konsekwent voorkom nie (sien Gouws
2014b:500-501). Dit gebeur dat veral afleidings en samestellings nie as bewerkte
lemmakandidate opgeneem word in ŉ woordeboek nie, maar slegs as deel van ŉ
geneste of geniste kluster (sien Gouws 2014b). Hierdie gegewe is ter sake vir
selfoonwoordeboeke veral omdat skermgrootte- of databeperkings daartoe lei dat
afleidings en samestellings slegs as geneste of geniste klusters onder aan ŉ artikel
vertoon word.
3.3.5. Die toegangstruktuur
Soos aangedui, oorvleuel die makrostruktuur met die toegangstruktuur. Uit die
bostaande bespreking oor makrostrukture word dit duidelik dat daar bepaalde
toegangsaanwysers in ’n woordeboek moet wees sodat gebruikers deur die
woordeboek gelei kan word. Daarom is die toegangstruktuur ŉ belangrike struktuur
vir alle woordeboeke. Die oorvleueling met die makrostruktuur het ook gesorg dat
van die toegangstrukturele elemente reeds aangeraak is. Daar sal dus nie verder
uitgebrei word oor makrostrukturele elemente wat as toegangstrukturele elemente
optree nie, maar hierdie elemente sal net weer genoem word.
Gebruikers moet deur ’n woordeboek gelei word sodat hy/sy by die relevante
inligting kan uitkom waarna gesoek word. Hierom is die soekroetes wat deur die
toegangstruktuur ondersteun word, ’n essensiële deel van enige woordeboek. In
gedrukte woordeboeke begin die toegangsroete wat deur hierdie struktuur bepaal
word reeds op die woordeboeke se buiteblad en/of rugkant en dui hier vir gebruikers
aan watter tipe woordeboek dit is en of die woordeboek moontlik die gebruiker se
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behoeftes kan bevredig (Gouws en Prinsloo, 2005:165). Die toegangstruktuur skep
die soekroetes wat gebruikers volg tydens die raadpleging van ’n woordeboek
(Gouws en Prinsloo, 2005:165). Hierdie soekroetes berus nie net op die
toegangstruktuur

nie

maar

ook

op

die

mikro-,

artikel-,

medio-

en

dataverspreidingstruktuur. Hierdie struktuur maak toegang tot data moontlik en help
die gebruiker om die relevante data op te spoor. Om hierdie soektog suksesvol te
laat verloop, word daar onderskeid getref tussen die eksterne toegangstruktuur en
die interne toegangstruktuur.
Wiegand en Gouws (2013:113-114) en Gouws en Prinsloo (2005:165-167) dui aan
dat die eksterne toegangstruktuur op die woordeboek as tekssoortdraer gerig is en
die toegangsroetes tot die sentrale lys asook die voor- en agtertekste, en die
woordeboekindeks bepaal. Hier is dit ook duidelik dat die makrostruktuur in gedrukte
woordeboeke telkens oorvleuel met die toegangstruktuur juis omdat die soekroete
wat gebruikers deur die makrostruktuur volg, die lemmalys, lemmas as aanduiders
en die artikeltrajekte as toegangselemente insluit. Verder vorm die buiteblaaie en
rugkant ook deel van die eksterne toegangstruktuur. Soos gebruikers deur die
woordeboek blaai, gebruik hulle ook bladsynommers en gidswoorde bo- of onderaan die bladsy om by die relevante data uit te kom (Gouws en Prinsloo, 2005:168).
Hierdie elemente vorm ook deel van die eksterne toegangstruktuur. Die oorgang
tussen eksterne en interne toegangstrukture word deur die lemmateken vergestalt.
Gouws en Prinsloo (2005:168-169) dui aan dat die lemmateken as deel van die
makrostruktuur of as geneste/geniste inskrywings die eindpunt van die soekroete
van die eksterne toegangstruktuur weergee in gedrukte woordeboeke.
Soos genoem, val die soekroete na buitetekste ook binne die bestek van die
eksterne

toegangstruktuur.

Buitetekste

is

ook

gekoppel

aan

die

dataverspreidingstruktuur. Aangesien hierdie struktuurtipes so nou verwant is en
oorvleuel, word dit as deel van die toegangstruktuur bespreek. Wiegand en Gouws
(2013:113) versterk hierdie idee deur buiteteks-inskrywings as deel van die
toegangstruktuur te definieer:
“An outer access structure is a linear textual structure, whose elements are
outer access text elements, which can be accessed externally [...] [which]
applies to all types of outer access structures [...] so that e.g. inner text
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entries, insert entries, outer text entries and index entries are taken into
consideration as well.”

Gouws en Prinsloo (2005:58) tref die onderskeid tussen ’n “simple data distribution”
– slegs ’n sentrale lemmalys word gegee – en ’n “extended data distribution” –
buitetekste of buitetekstuele elemente word gebruik as deel van die dataverspreiding. In die meerderheid gedrukte woordeboeke kan daar verwag word dat
daar ŉ sisteem van extended data distribution in plek is en dat die buitetekste gerig
is op die werklike doel en funksie van die woordeboek (Klosa en Gouws, 2015). Dit
is daarom dat buitetekste woordeboekdele is wat inligting verskaf en data dra wat
gebruikers kan help om die woordeboek te gebruik, onder meer kognitiefgeoriënteerde data te verskaf of makliker deur die woordeboek te soek.
Naas die eksterne toegangstruktuur maak gebruikers ook gebruik van die interne
toegangstruktuur om data op te spoor. Hierdie struktuur skakel ook veral met die
artikel-, mikro- en mediostruktuur omdat struktuurmerkers en aanduiders binne en
tussen die lemmata ook vir die gebruiker toegang gee tot data. Wiegand en Gouws
(2013:139) definieer die interne toegangstruktuur as die soekroete wat die gebruiker
oriënteer binne die relevante artikel nadat die gebruiker suksesvol daartoe gelei is
deur die eksterne toegangstruktuur. Gouws en Prinsloo (2005:170) omskryf die
interne toegangstruktuur as die soekroete wat ’n gebruiker volg binne ’n
woordeboekartikel om by ’n bepaalde aanduider of datakategorie uit te kom.
Wiegand (1998:506) argumenteer dat hierdie struktuur opsioneel is en vir die
gevorderde gebruiker van nut sal wees. Hoewel Wiegand nie verkeerd is nie, kan die
waarde van ’n artikel met goed gekose struktuurmerkers nie onderskat word nie. Die
interne toegangstruktuur het immers ’n effek op die raadplegingsvermoë en -tyd van
die gebruiker (Gouws en Prinsloo 2005:170). Die belangrikheid van mikrostrukturele
nietipografiese struktuurmerkers en die soeksone-struktuur dra hiertoe by.
Gouws en Prinsloo (2005:170-171) is van mening dat ’n artikel so gestruktureerd
moet wees dat die gebruiker vinnig en maklik kan onderskei tussen die verskillende
datakategorieë. Hierom stel ’n woordeboekartikel wat gebruik maak van verskillende
nietipografiese struktuurmerkers as interne toegangstrukturele elemente die
gebruiker in staat om moeiteloos deur die artikel te soek vir die relevante data. Dit is
egter nie net die gebruik van struktuurmerkers wat hierdie proses ondersteun nie.
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Die wisselwerking tussen die toegangstruktuur en die soeksone-struktuur is ook ter
sake. Die plasing van leksikografiese data in ’n woordeboek kan die toegang tot
daardie data belemmer of vergemaklik. Byvoorbeeld, woordeboekartikels wat ’n
onderskeid tref tussen die semantiese kommentaar en die vormkommentaar is
gewoon meer gebruikersvriendelik en versterk die interne toegangstruktuur van die
woordeboek (Gouws en Prinsloo, 2005:173). Hierdie idees word verder onder die
besprekings oor mikro- en artikelstruktuur uitgepluis.
Elektroniese woordeboeke maak ook gebruik van toegangstrukture maar soos met
die makrostruktuur is daar elemente wat aangepas word of afwyk van die
tradisionele toegangstruktuur in gedrukte woordeboeke. Vanweë die afwyking van ŉ
tradisionele makrostruktuur, steun die eksterne toegangstruktuur grootliks op die
woordeboek se soekenjin. In woordeboeke waar daar gebruik gemaak is van
artikeltrajekte of deeltrajekte (soos reeds genoem), word die lemmas as aanduiders
in die eksterne toegangstruktuur gesien. Elektroniese woordeboeke, en veral
selfoonwoordeboeke, is ook geneig om woordsoortaanduiders as soekmiddel,
onlangse soektogte (“recent searches”) en gunstelinge (“favourites”) te bevat wat
ook deel is van die eksterne toegangstruktuur (sien Addendum A, ii en iii). Hierdie
elemente lei gebruikers na inligting wat hulle reeds gesoek het, gereeld soek of
vergemaklik die soekproses. Elektroniese woordeboeke het ook ’n unieke
toegangstruktuur danksy die gebruik van andersoortige soekroetes en gevorderde
soekenjins. Hier kan gebruikers op verskillende maniere deur die makro- en
mikrostruktuur beweeg om by die nodige data uit te kom. Soekenjins laat gebruikers
byvoorbeeld per datakategorie of met sleutelwoorde soek, of selfs deur middel van
stemsoektogte (“voice searches”). Vir gebruikers wat onseker is oor hoe om ’n woord
te spel, kan die benaderde soektog (“fuzzy logic”) gebruik word om lemmas wat
soortgelyk is aan die gebruiker se spelling gelys te kry (sien Addendum A, iii). Selfs
standaard rekenaar- of selfoonfunksies soos die knip-en-plak-funksie kan gebruik
word om lemmas, meerwoordige items, voorbeelde, ens. in ’n interne woordeboekof eksterne internetsoekenjins op te soek.
Die eksterne toegangstruktuur van elektroniese woordeboeke betrek ook ’n nuwe
vorm van buitetekste. Soos reeds bevestig, laat Müller-Spitzer (2013:368) dit blyk
dat elektroniese woordeboeke nie tekstuele strukture het nie. Klosa en Gouws
(2015) brei hieroor uit veral met betrekking tot buitetekste en omskryf die
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buitetekstuele elemente van elektroniese woordeboeke as “outer-features” eerder as
“outer

texts.”

Hierdie

omskrywing

is

van

waarde

aangesien

elektroniese

woordeboeke nie, soos gedrukte woordeboeke, vir gebruikers die tradisionele ruimte
van ’n boek gee waardeur geblaai word nie en, soos Klosa en Gouws (2015) aandui,
betrek elektroniese woordeboeke elemente in die eksterne ruimte wat nie
noodwendig teksgebonde is nie. Tradisionele buitetekste hoef dus nie in elektroniese
woordeboeke geïmplementeer te word nie. (Sien Klosa en Gouws 2015 vir ’n
volledige bespreking oor buitetekste in elektroniese woordeboeke.)
Die

elektroniese

sfeer

bied

vir

leksikograwe

die

geleentheid

om

nuwe

buitetekssoorte te skep wat ’n sterker opvoedkundige en vermaaklikheidsrol speel en
aansluit by die verwagtinge van moderne internet- en selfoongebruikers (Klosa en
Gouws, 2015). Die tegnologiese eienskappe van selfone en rekenaars maak dit ook
moontlik om multidimensionele buitetekste te integreer in die makro-, mikro- en
toegangstruktuur. Hier kan eksterne naslaanbronne of webwerwe, multimedia of
leermateriaal gegee word. In selfoonwoordeboeke word buitetekste gewoonlik as
deel van die spyskaart gegee en betrek eksterne media, gebruiksleiding,
mediasiesituasies, ekstra inligting oor die woordeboek en interaktiewe elemente
soos “word of the day” (sien Addendum A, iv en v).
Elektroniese woordeboeke het ook ’n aangepaste interne toegangstruktuur, maar dit
is meer tradisioneel as die eksterne toegangstruktuur. Hierdie struktuur skakel, in
selfoonwoordeboeke, wel ook met die skermskootstruktuur. Die soeksones en
toegang tot data wat vertoon word deur die skermskootstruktuur kan die gebruiker se
toegang tot relevante data in die mikro- of artikelstruktuur belemmer of vergemaklik.
Selfoonwoordeboeke moet veral hierdie elemente in gedagte hou omdat daar
heelwat meer beperkings is in die soeksones en skermskootstruktuur. Die gebruik
van struktuurmerkers en die plasing van datakategorieë en interaktiewe skakels in
die

mikrostruktuur

vorm

ook deel

van

die

interne

toegangstruktuur

van

selfoonwoordeboeke (sien Addendum A, v). Die interne toegangstruktuur oorvleuel
met die eksterne toegangstruktuur en die mediostruktuur deur kruisverwysings as
hiperskakels in die mikrostruktuur weer te gee, asook deur die gebruik van
geordende data in die gunstelinge of onlangse soektogte. Kruisverwysings word ook
gewoonlik met verskillende kleure aangedui en lei die gebruiker met ’n mate van
konsekwentheid tussen artikels (sien Addendum, v). Laastens kan die selfoon se eie
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terugknoppie(s) of die vee-funksie (“swipe function”) op aanraakskermslimfone ook
gebruik word om tussen artikels te beweeg en vorm uiteraard deel van die
toegangstruktuur.
3.3.6. Die mikro- en artikelstruktuur
Die toegangstruktuur van enige woordeboek wys ook op die belangrikheid van en
balans tussen die makro- en mikrostrukturele elemente. Daar is reeds kortliks
verwys na bepaalde mikrostrukturele elemente, maar dit is nodig om van hierdie
elemente verder onder die loep te neem. Volgens Wiegand, Beer en Gouws
(2013:32) reguleer die mikrostrukturele inskrywings die verspreiding van data binnein woordeboekartikels, met ander woorde die mikrostruktuur orden data binne die
artikel. Daarom behels die bewerking van ’n lemma verskeie mikrostrukturele
inskrywings (Gouws en Prinsloo, 2005:115). Die reeds bespreekte interne
toegangstruktuurtipes word ook hierby betrek, asook die artikel- en mediostruktuur
as belangrike struktuurtipes wat oorvleuel met die mikrostruktuur.
Gouws en Prinsloo (2005:115) wys daarop dat dit van kardinale belang is om kennis
te neem van die verskillende woordeboekinskrywings wat deel uitmaak van die
mikrostruktuur. Woordeboekinskrywings verwys hier na elke stukkie data wat die
woordeboekartikel daarstel, bv. die woordsoortaanduider, uitspraakmoontlikhede,
punktuasie (tussen vertaalekwivalente), ens. Gouws en Prinsloo (2005:116) en
Wiegand en Smit (2013:152-153) maak die onderskeid tussen verskillende tipes
elemente in die artikel- en mikrostruktuur, waarvan aanduiders en struktuurmerkers
vir hierdie studie die belangrikste is.
Aanduiders verwys na die funksionele data-inskrywings waaraan gebruikers
spesifieke

inligting

kan

onttrek

oor

die

woordeboekonderwerp,

terwyl

struktuurmerkers ’n woordeboekinskrywing is wat gebruikers help om tussen
verskillende data-tipes te onderskei binne ’n woordeboekartikel (Gouws en Prinsloo,
2005:116). Volgens Wiegand en Smit (2013:153) word aanduiders as draers van die
belangrikste datatipes in ’n woordeboek geëien, veral omdat daar so baie tipes
aanduiders voorkom in woordeboeke, soos bv. woordsoortaanduiders, aanduiders
van morfologie, kollokasies, vertaalekwivalente, betekenisparafrases, ens., wat aan
die gebruiker inligting verskaf. Hierdie elemente hou ook verband met die
artikelstruktuur (wat later bespreek word). Gebruikers het ook ekstra leiding nodig
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wanneer hulle spesifieke inligting aan die woordeboekartikel onttrek. Derhalwe is die
gebruik van strukturele merkers ook relevant. Soos genoem, is strukturele merkers
woordeboekinskrywings wat die gebruiker help om te onderskei tussen aanduiders,
datakategorieë en soeksones in die woordeboekartikel. Gouws (2014:161)
argumenteer teen die gebruik van struktuurmerkers as mikrostrukturele elemente en
meen dat hierdie elemente eintlik deel uitmaak van die artikelstruktuur juis omdat
struktuurmerkers nie datadraers is nie, maar soeksones merk. Die gebruik van
struktuurmerkers as mikrostrukturele elemente kan egter nie misken word nie.
Struktuurmerkers word, volgens Gouws en Prinsloo (2005:116), in twee tipes
verdeel: nietipografiese en tipografiese merkers. Wiegand en Smit (2013:153;155)
stel dit dat nietipografiese struktuurmerkers funksionele struktuurmerkers binne
’nwoordeboekartikel is, maar dat hierdie merkers nie mikrostrukture as sodanig
opmaak nie. Gouws en Prinsloo (2015:117) en Wiegand en Smit (2013:155) dui aan
dat nietipografiese struktuurmerkers uit simbole en leestekens bestaan, soos bv.
vierkante (□), driehoeke (▲), punte, kommas en kommapunte. Hierdie tipe merkers
speel ’n geweldig waardevolle rol in die interne toegangstruktuur en lei gebruikers
tussen die verskillende datakategorieë binne ’n enkele woordeboekartikel.
Nietipografiese merkers maak dit uiteraard makliker vir gebruikers om inligting te
bekom soos hulle deur die woordeboekartikel soek. Daarteenoor help tipografiese
merkers ook die gebruiker om spesifieke datakategorieë uit te ken. Hier word
verskillende lettertipes, soos vet- of skuinsdruk, hoof- en kleinletters, of romeinse
letters, aangewend om hierdie doelwit te bereik (Gouws en Prinsloo, 2005:116). Die
voordeel van struktuurmerkers, hetsy tipografies of nietipografies, is dat ’n gebruiker
met behulp van hierdie artikelinskrywings amper moeiteloos deur die mikrostruktuur
kan soek na inligting om sy/haar behoefte te bevredig. Gouws en Prinsloo
(2005:115;117-118) waarsku egter dat hierdie struktuur nie geslaagd sal wees as
struktuurmerkers nie konsekwent gebruik word nie, gebruikers nie vertroud is met
die aard van ’n woordeboek nie, en as daar nie gebruiksleiding gegee is oor die
gebruik van struktuurmerkers nie.
Die bogenoemde uiteensetting oor mikrostrukture geld ook vir elektroniese
woordeboeke. Soos vasgestel is, moet elektroniese woordeboeke verkieslik nie die
gebruiker ten opsigte van sy/haar verwagting van ’n woordeboekartikel vervreem nie.
Mikrostrukture van elektroniese woordeboeke moet dus, sover moontlik, getrou bly
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aan hul gedrukte eweknieë. Dit beteken dat tradisionele elemente soos die reeds
genoemde aanduiders en ook artikelstruktuurinskrywings soos struktuurmerkers
neerslag vind in elektroniese woordeboeke, asook ander konvensionele elemente
soos die gebruik van verskillende kleure om aanduiders te onderskei of teksblokke
om aanduiders saam te groepeer. Daar is wel nietipografiese struktuurmerkers wat
uniek is aan die elektroniese sfeer, veral omdat hierdie merkers interaktief van aard
is en slegs in ’n multidimensionele ruimte gebruiklik is. Drie voorbeelde hiervan is die
luidsprekerikoon,
die sterikoon,

, wat vir gebruikers die uitspraak van die betrokke lemma speel;
, wat die gebruiker kan klik om die betrokke lemma as een van

sy/haar gunstelinge te stoor; en die beeldikoon,

, wat gebruikers na eksterne of

interne ostensiewe inskrywings lei. Hieroor word later meer uitgebrei. Gebruikers wat
vertroud is met die rekenaar- en webruimte sal ook ander merkers erken wat
moontlik as nietipografiese struktuurmerkers ingesluit kan word. Een so ’n voorbeeld
is die sien meer-ikoon,

, wat gewoonlik interaktief is. Hierdie tipe merker kan bv.

gebruik word sonder die verwagte meegaande teks in selfoonwoordeboeke omdat
dit aanbiedingsplek in die skermskootstruktuur spaar en omdat selfoongebruikers
redelik vertroud is met hierdie ikoon.
3.3.7. Die artikelstruktuur
Voordat die mikrostrukturele eienskappe verder uitgepak word, moet daar eers
stilgestaan word by die artikelstruktuur. Dit is nodig om eers die artikelstruktuur van
nader te bespeur omdat dit elemente van die reeds bespreekte makro- en
mikrostrukture, asook die toegangstruktuur, betrek. Hier word ook aandag gegee
aan mikrostrukturele elemente wat later weer van toepassing is.
Die bewerking van ’n woordeboekartikel hang af van die toegang-, mikro- en
makrostrukturele keuses wat die leksikograaf toepas (Gouws en Prinsloo, 2005:119).
Wiegand, Feinauer en Gouws (2013:317) bewys dat die artikelstruktuur ’n produk is
van hierdie keuses deur dié struktuur te definieer:
“A dictionary article is an accessible dictionary entry characterized by the
following three definitive features: (a) It shows at least one external access
text element; (b) [i]t is a constituent of a wordlist [and] (c) [i]t consists of
lexicographic data made accessible, including at least one such part, by
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means of which the dictionary user can unlock lexicographic information
mentioned by the access text element”

Gouws (2014:159) brei uit op die bostaande definisie deur aan te beveel dat die
omgewing waarbinne die woordeboekartikel optree noukeurig bestudeer word, sodat
struktuuraspekte, soos bv. nesting en nisting, nie die leksikograaf onkant vang nie.
Hieruit kan afgelei word dat makrostrukturele elemente, mikrostrukturele elemente,
soos aanduiders en struktuurmerkers, en toegangstrukturele elemente, soos die
lemmatekens, deel vorm van die artikelstruktuur en ’n rol speel in die handhawing
van hierdie struktuur. Dit is ook dan vanselfsprekend dat ’n woordeboekartikel ’n
definitiewe struktuur vertoon (Gouws en Prinsloo, 2005:119).
3.3.8. Komponente van die artikelstruktuur
Met die inagneming van die bostaande definisies word die komponente van die
artikelstruktuur verder omskryf. Gouws en Prinsloo (2005:119) en Wiegand,
Feinauer en Gouws (2013:343) onderskei tussen twee komponente vir gedrukte
woordeboeke, naamlik die vormkommentaar en die semantiese kommentaar, terwyl
Gouws (2014:160) ook hierdie onderskeid tref maar die soeksone as ’n verdere
komponent insluit. Die kommentaartipes verseker dat die mikrostrukturele elemente
saam ’n koherente woordeboekartikel vorm (Gouws, 2014:162). ’n Verdere
belangrike punt wat Gouws (2014:163-164) maak, is dat elektroniese woordeboeke
nie noodwendig oor dieselfde kommentaartipes as gedrukte woordeboeke beskik
nie, en dat die kommentare eerder verskillende toegangroetes is vir verskillende
leksikografiese datatipes. Hier word dit duidelik dat die artikelstrukture wat in
elektroniese woordeboeke gebruik word, uniek en innoverend moet wees.
Voordat die hoofkomponente uitgepluis en bespreek word, moet daar ’n vinnige
onderskeid getref word tussen die gebruik van die terme soekveld, soekarea en
soeksone sodat verwarring oor die gebruik van hierdie terme voorkom word. Gouws
(2014:169) wys daarop dat die makrostrukturele alfabetiese geordende sentrale
lemmalys deel uitmaak van die soekveld. Binne hierdie sentrale lemmalys word die
soekareas gevind. Wiegand, Beer en Gouws (2013:40) dui aan dat elke afsonderlike
woordeboekartikel ’n soekarea verteenwoordig. Wanneer die gebruiker die soekarea
betree, word elke bepaalde datatipe binne daardie soekarea in ’n afsonderlike
soeksone aangebied (Wiegand, Beer en Gouws, 2013:63). Soeksones kan ook
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verdeel word in verdere sub-sones, met ander woorde binne die woordeboekartikel
kan die integraat optree as soeksone maar binne daardie soeksone tree aanduiders
soos betekenisparafrases of vertaalekwivalente en voorbeeldmateriaal as sub-sones
op (Wiegand, Beer en Gouws, 2013:63-64). Die soekveld, soekarea en soeksone
vorm ook deel van die skermskootstruktuur wat later bespreek word.
Gouws (2014:170) bewys dat die elektroniese medium nie op nietipografiese
struktuurmerkers hoef staat te maak nie vanweë die feit dat e-woordeboeke gebruik
kan maak van ’n “multi-layered presentation of search zones.” Die verskillende
soeksones hoef dus nie deur nietipografiese struktuurmerkers aan die gebruiker
uitgewys te word nie, maar eerder deur op knoppies of duimgidse te klik wat die
verskillende data-inskrywings weergee. In selfoonwoordeboeke sal dit sinvol wees
om wel steeds sekere nietipografiese struktuurmerkertipes te gebruik omdat: i) die
skermskootstruktuur dit nie altyd toelaat om verskillende soeksone-lae te vertoon
nie; ii) die gebruik van bepaalde mikrostruktuurtipes dit vereis; of iii) die elektroniese
medium andersoortige datatipes en funksies het wat deur nuwe struktuurmerkers
voorgestel word (soos reeds genoem). Die eiesoortige nietipografiese merkers wat in
selfoonwoordeboeke voorkom, is ook gewoonlik interaktief. Daardeur skakel die
vormkommentaar en semantiese kommentaar as soeksones met die tegnologiese
verwagtinge

van

moderne

selfoongebruikers

en

bied

vir

gebruikers

multidimensionele interaktiewe datatipes aan.
Gouws (2014:161) verwys ook na informasiewetenskaplike merkers wat in
elektroniese woordeboeke gebruik word om soeksones uit te wys. Deur vir die
gebruiker die soeksone en datakategorieë duidelik te merk binne die artikelstruktuur,
kan die gebruiker met minder moeite die relevante data opspoor en inligting daaraan
onttrek.

Dit

word

ook

in

bestaande

selfoonwoordeboeke

gebruik

waar

datakategoriemerkers soos “Synonyms”, “Antonyms”, “Origin” of “DERIVATIVES”
duidelik gegee word (Merriam-Webster 2015; MobiSystems 2015). Ongeag die tipe
artikel- en mikrostruktuur, is dit van kardinale belang dat die soeksones duidelik
gemerk word sodat gebruikers vinnige en maklike toegang tot die data kan kry
(Gouws, 2014:171). Verder, moet dit weereens beklemtoon word dat die
tegnologiese moontlikhede wat die elektroniese medium bied, hoog op prys gestel
word. Selfoonwoordeboeke skep die moontlikheid dat gebruikers nie alle datatipes
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hoef te sien binne die artikelstruktuur nie of dat gebruikers direk na die verlangde
soeksone geneem word tydens sy/haar soektog (Gouws, 2014:172).
Binne die artikelstruktuur maak die verskillende komponente wat voorgestel is, ook
uiteraard deel uit van die soeksones. Die vormkommentaar en die semantiese
kommentaar is die twee hoofartikelkomponente van enige woordeboekartikel in ’n
verklarende of tweetalige woordeboek (Gouws en Prinsloo, 2005:119). Let wel, die
datatipes wat deel uitmaak van hierdie artikelkomponente word bepaal deur die
woordeboekfunksies, teikengebruikers en gebruiksituasies. Beide artikelkomponente
het kommunikatiewe funksies en speel veral ŉ beduidende rol met teksresepsie of produksie en moet aansluit by die werklike doel van die woordeboek. Dit is dus
noodsaaklik dat konsekwentheid van data-inskrywings binne die kommentare
toegepas word, sodat die gebruiker nie verwar word tussen verskillende artikels nie.
Die vormkommentaar behels datatipes wat die vorm van die lemmateken
weerspieël, met ander woorde die morfonologiese, fonetiese en ortografiese vorm
word hier betrek (Gouws en Prinsloo, 2005:119). Die lemmateken gee gewoonlik vir
die gebruiker toegang tot hierdie artikelkomponent en soeksones. Vandaar word
aspekte soos spelling, uitspraak, morfonologie en woordsoortaanduiding aan die
gebruiker gegee. Hierdie komponent moet ook al die moontlike spelvariasies,
meervoudsvorme, verbuigings en uitspraakmoontlikhede vir die gebruiker aandui. Dit
is verder noodsaaklik in die vormkommentaar dat die teikengebruiker se taalvermoë
in

gedagte

gehou

word.

Dit

sal

nie

voldoende

wees

om

bv.

in

’n

aanleerderwoordeboek nie die mees frekwent gebruikte fonetiese of spelvariasies te
gee nie.
Daarteenoor staan die semantiese kommentaar. Hier word verskillende soeksones
binne die soekarea weergegee wat die semantiese en pragmatiese eienskappe van
die leksikale item wat deur die lemmateken verteenwoordig word, weerspieël
(Gouws en Prinsloo, 2005:125). Dit is te verwag dat die meerderheid gebruikers
woordeboeke gebruik om semantiese data op te spoor en om betekenisinligting
daaraan te onttrek. Die semantiese kommentaar word dus ŉ komponent wat
frekwent besoek word in ŉ gebruiker se raadplegingsprosedure. Hierdie komponent
sluit betekenisparafrases (in verklarende woordeboeke), vertaalekwivalente (in
tweetalige woordeboeke) en konteks- en koteksleiding in (Gouws en Prinsloo,
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2005:126). Sekere leksikale items het wel polisemiese waardes, wat beteken dat
daar

semantiese

subkommentare

vir

elk

van

die

verskillende

betekenisonderskeidinge of vertaalekwivalente ontstaan (Gouws en Prinsloo,
2005:126). Verdere soeksones soos dié wat antonieme of sinonieme weergee, vorm
ook deel van die semantiese kommentaar van ’n woordeboekartikel.
Vir elektroniese woordeboeke is bostaande kommentaartipes ook ter sake, maar
leksikograwe moet bewus wees daarvan dat die elektroniese ruimte vir innoverende
soekareas en soeksones kan sorg. Selfoonwoordeboeke wat vir moderne sel- of
slimfone ontwikkel word, moet aanpas by die dinamiese digitale ruimte wat
beskikbaar

is.

Hier

is

dit

dan

nodig

om

vinnig

te

onderskei

tussen

selfoonwoordeboektoepassing en internetwoordeboeke wat via selfone toeganklik is.
3.3.9. Artikelstrukture van e-woordeboeke
Selfoonwoordeboektoepassings is woordeboeke wat spesifiek ontwerp is om slegs
op ’n sel- of slimfoon te werk, en wat afgelaai word op die gebruiker se slim- of
selfoon. Hoewel internettoegang nie ’n vereistes is vir hierdie selfoonwoordeboektipe
nie, ontstaan die moontlikheid om vir die gebruiker toegang gee tot verdere
soekmoontlikhede via die internet, soos bv. eksterne skakels in die toegangstruktuur
na Google of Wikipedia. So kry hierdie woordeboeke ’n toegepaste waarde en word
geïntegreer binne die groter elektroniese naslaanruimte. Dit is belangrik om hier ook
te noem dat hierdie woordeboektipe ’n herorganisering van die artikelstruktuur vereis
sodat data toeganklik vir gebruikers is en sodat die tegnologiese moontlikhede van
die toestel benut word. Daarteenoor is daar talle internetwoordeboeke wat deur selof slimfone se internettoegang bekombaar is, met ander woorde bestaande
internetwoordeboeke kan via die selfoon se internetsoekenjins opgespoor word en
vertoon word soos dit op ’n rekenaar of tablet sou verskyn. Hierdie tipe
woordeboeke,

hoewel

nog

’n

soort

selfoonwoordeboek,

behou

dieselfde

artikelstrukture as in hulle gewone formaat as aanlyn woordeboeke. Hierdie
artikelstrukture word dus eers ondersoek voordat selfoonwoordeboektoepassings se
artikelstrukture bespreek kan word.
Wiegand, Feinauer en Gouws (2013) stel ’n tipologie van artikelstrukture voor, maar
hierdie tipologie is vir artikels in gedrukte woordeboeke en geld nie noodwendig vir
aanlyn of selfoonwoordeboeke nie. Gouws (2014:164) wys daarop hoe elektroniese
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woordeboeke andersoortige artikelstrukture implementeer wat gebruik maak van die
dinamiese digitale ruimte. Hierdie ruimte stel die leksikograaf in staat om
multidimensionele artikels te vertoon wat gebruik maak van ’n artikelstruktuur wat uit
veelvoudige lae bestaan (Gouws, 2014:164). Die voorbeeld van die lemma
avonduur (Addendum A, vi) uit die Algemene Nederlandse Woordenboek (ANW)
wys hoe die elektroniese ruimte benut kan word. Wat opvallend is, is die feit dat die
gebruiker nie met die tradisionele aanbieding van data gekonfronteer word nie. Die
gebruiker kry die vorm- en semantiese kommentaar in die verskillende teksblokke (in
groen, pers en oranje omlyn), maar hy/sy het ook die keuse om net sekere
soeksones te laat vertoon. Dit kan met behulp van afsonderlike skakels (wat in rooi
omlyn is) gedoen word. Daar is ook soeksone-lae wat nie dadelik vertoon word nie,
maar deur op die skakels soos “meer kenmerken” (wat in geel omlyn is) te klik, word
verdere data aan die gebruiker gegee.4 Gebruikers kan toegang kry tot hierdie
woordeboek, en vele ander soos die HAT5, die OED6 en Duden, via hul selfone,
maar, soos gestel, is daar nie ’n aanpassing in artikelstruktuuur vir die selfoon as
toestel nie. Hoewel baie selfone selfoonvriendelike webbladopsies gee, is dit steeds
nie altyd ideaal of gemaklik vir gebruikers om hierdie woordeboek op hul selfone te
gebruik nie. Dit beteken egter nie dat hierdie selfoonwoordeboeke uitgesluit word in
enige verdere analises van wat in hierdie tesis volg nie.
Vir selfoonwoordeboeke is dit nodig om eiesoortige artikelstrukture te ontwikkel,
veral omdat die skermskootstruktuur soms beperk is en dit nie logies sal wees om
die gebruiker te oorlaai met data nie. Selfoonwoordeboeke moet nie heeltemal afwyk
van die norm nie, maar leksikograwe moet ook nie wegskram van die tegnologiese
moontlikhede wat sel- of slimfone bied nie. Hieruit kan gestel word dat dit vir die
ontwikkeling van selfoonwoordeboeke belangrik is om te besef dat die volle omvang
van die skermskootstruktuur benut moet word, sodat artikelstruktuur nie daaronder ly
nie. Die artikelstrukture uit bestaande selfoonwoordeboektoepassings wys hoe
artikelstrukture binne die selfoonruimte innoverend omskep kan word.
Die

lemma

circa

uit

die

Merriam-Webster-selfoonwoordeboektoepassing

(Addendum A, vii) maak gebruik van die kommentaartipes en soeksones
4

Vergelyk Gouws (2014) vir meer oor die artikelstrukture van elektroniese woordeboeke
Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal
6
Oxford English Dictionary
5

63

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

(vormkommentaar in rooi omlyn en semantiese kommentaar in pers, geel en oranje)
wat in ’n gedrukte woordeboek verkry word, maar gee vir die gebruiker verskillende
duidelik onderskeibare teksblokke wat die toegang tot die verskillende soeksones
vergemaklik. Hierdie woordeboek maak ook gebruik van ’n teksblok met verkorte
betekenisparafrase(s), soos te sien in die blou teksblok met groen omlyn by circa.
Dit is ’n nuttige manier om vinnige en maklik verstaanbare semantiese data aan
gebruikers te verskaf en sluit aan by die idee dat selfoonwoordeboekgebruikers
knipsels inligting wil opspoor en onttrek vir kitsgebruik. Hierdie woordeboek betrek
ook ostensiewe inskrywings as deel van die semantiese kommentaar, soos by die
voorbeeldlemma hair (Addendum A, vii), waar hierdie datatipe op ’n afsonderlike
artikelstruktuurlaag vertoon word. Dit beteken dat daar minstens gepoog word om ’n
multidimensionele artikelstruktuur te implementeer. Die probleem met hierdie
woordeboek se artikelstruktuur is egter dat die blou teksblokkomponent nie
konsekwent gebruik word nie en dat die woordeboek nie die skermskootstruktuur
altyd in gedagte hou nie. Die poging om ’n gelaagde-soekarea weer te gee, is nog
nie voldoende nie. Daar is talle artikels, soos bv. pierce (Addendum A, vii), wat die
gebruiker oorlaai met data of waar die gebruiker deur die soekarea moet blaai om by
die verlangde soeksones uit te kom. Dit sal meer sinvol wees om slegs die
vormkommentaar te gee en die verkorte betekenisparafrase(s) in die blou teksblok.
Daar kan gewoon ’n sien meer-skakel of die nietipografiese struktuurmerker, [+], na
die teksblok verskyn wat die verdere data laat vertoon sou die gebruiker dit wou
sien.
Daarteenoor benut die Larousse-selfoonwoordeboektoepassing die tegnologiese
moontlikhede wat selfone bied deur die skermskootstruktuur in gedagte te hou en ’n
unieke artikelstruktuur weer te gee. Die voorbeelde pommé en journal (Addendum
A, viii) wys hoe dit verwesenlik word. Die gebruiker kan tussen verskillende
soeksonelae beweeg deur op spesifieke beskikbare datakategorieskakels binne die
artikelstruktuur te klik, soos bv. betekenisparafrases, voorbeeldmateriaal of ekstra
taalkundige inligting. Binne elk van die datalae word die relevante datakategorieë
sistematies aan die gebruiker gegee. Daar word ook, bv. onder die “Définitions”, van
die nodige artikelkomponente gebruik soos die vorm- (in rooi omlyn) en semantiese
kommentaar (in groen omlyn), maar die semantiese kommentaar word ook in ander
lae

weergegee

soos

onder

“Homonymes”

of

“Expressions”.

Hierdie
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atrikelstruktuuruitleg sorg dat die gebruiker ’n beter kans het om die verlangde data
op te spoor en nie noodwendig oorlaai word met data nie. Daar is ongelukkig
inkonsekwentheid in en probleme met hierdie woordeboek se artikelstruktuur. Daar
is nie vir elke leksikale item data onder elk van die soeksones binne die
artikelstruktuur nie. Dit is te verstane dat nie elke lemma op dieselfde manier bewerk
kan word nie, maar daar is te veel lemmas waar daar nie aandag gegee is aan
koteksleiding of voorbeeldsinne nie. Onder die soeksone “Définitions” word daar ook
nie altyd onderskeid getref tussen kollokasies en voorbeeldsinne nie, soos uitgewys
deur die pers pyle in die voorbeeld journal. Dit is dan onduidelik hoekom daar dan ’n
soeksone vir “Citations” gegee is, as die voorbeeldsinne geïntegreer word met die
betekenisparafrases. Voorbeeldmateriaal behoort as deel van die verpligte
mikrostruktuur se datatipes gesien te word.
Die laaste voorbeeld van ’n bestaande selfoonwoordeboek se artikelstruktuur is die
lemma papegaai uit die Muiswerk-selfoonwoordeboek (Addendum A, xi). Hoewel die
artikelstruktuur van hierdie woordeboek soortgelyk is aan dié van die MerriamWebster-selfoonwoordeboekartikel,

het

hierdie

woordeboek

’n

dinamiese

interaktiewe artikelstruktuur wat gebruikersgerig is en funksioneel benut word binne
die selfoonruimte. By elke woordeboekartikel word ’n balk met funksies vertoon (in
geel omlyn). ’n Unieke funksie is die oplaai van foto’s of prente (in rooi omlyn). Deur
op hierdie skakel te klik kan die gebruiker foto’s/prentjies oplaai wat deel word van
die semantiese kommentaar as ostensiewe inskrywings vir die betrokke artikel. Die
gebruiker het die keuse om ’n foto te neem of om ’n bestaande foto/prentjie te kies
vanuit die selfoon se bergruimtes. Hierdie funksie, hoewel knap, kan problematies
wees, sou die gebruiker nie die betekenisparafrase(s) van die betrokke lemma
verstaan nie en ’n foto oplaai wat nie gepaard gaan met die gegewe
betekenisparafrase(s) nie. Hoe dit ook al sy, hierdie toegepaste funksie beteken dat
die gebruiker ’n rol speel in die aanbieding van data binne die artikelstruktuur. Daar
is ook funksies om die vertoonde artikel uit te druk of om dit via, o.a., e-pos, sosiale
media of kitsboodskapprogramme vir ander gebruikers te stuur. Die Muiswerkselfoonwoordeboektoepassing benut hierdeur die tegnologiese moontlikhede
waaroor slim- of selfone beskik en betrek die gebruiker by die leksikografiese
proses.
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Die artikelstrukture van selfoonwoordeboeke moet, soos afgelei uit die bostaande
voorbeelde, aansluit by die artikelstrukture van elektroniese woordeboeke en moet
moderne gebruikers se rekenaarvaardighede en -verwagtinge nie misken nie. Tog, is
dit baie maklik om die gebruiker toe te gooi met data of die statiese artikelstrukture
van gedrukte woordeboeke klakkeloos te gebruik. Selfoonwoordeboeke moet
selfoonvriendelik wees maar ook tegnologies funksioneel. Hiermee word bedoel dat
die artikelstruktuur, soos Gouws (2014) voorstel, dinamiese en multidimensionele
soeksones bevat wat die tegnologiese eienskappe van selfone aangryp, soos veefunksies, multimedia-funksies, interaktiewe skakels, en gelaagde data, maar dit moet
ook nie die gebruiker vervreem of oorlaai met data nie. Verder kan daar
geargumenteer word dat dit nie net die leksikograaf se plig is om bydraes tot die
woordeboek te maak nie, maar dat daar geleenthede vir die gebruiker gegee word
om die woordeboek sy/haar eie te maak. Die implementering van gebruikersgerigte
funksies binne die artikelstruktuur is derhalwe essensieel. Soos genoem, is dit
onvermydelik dat die artikelstruktuur vir selfoonwoordeboeke geherorganiseer moet
word, maar dit beteken nie dat alle mikrostrukturele elemente in die slag moet bly
nie. Die bewerkstelliging van ’n goed gestruktureerde mikrostruktuur dra by tot die
herorganisering van die artikelstruktuur.
3.3.10. Mikrostruktuurtipes
Met die beskrywing van die artikelstruktuurelemente word die belang van ŉ
sistematiese ordening van data in ’n woordeboek weereens uitgelig. Hierdie
struktuurtipe skakel opsigself met die mikrostruktuur as een van die belangrikste
ordeningstrukture in ’n woordeboek. Derhalwe moet die mikrostruktuur bydra tot die
werklike doel van die woordeboek eerder as om ’n lukrake bysaak te wees (Gouws
en Prinsloo 2005:138). Dit beteken dat die gekose aanbieding van data binne die
mikrostruktuur uiteraard daartoe lei dat daar verskillende tipes mikrostrukture
ontstaan. Gouws en Prinsloo (2005:138) onderskei tussen twee hooftipes
mikrostrukture, naamlik geïntegreerde en niegeïntegreerde mikrostrukture, en tussen
twee subtipes binne hierdie hooftipes, naamlik verpligte en uitgebreide verpligte
mikrostrukture. Wiegand en Smit (2013:149) sluit hierby aan maar omskryf ook talle
ander

mikrostrukture,

soos

bv.

eenvoudige

mikrostrukture,

sub-

of

para-

geïntegreerde mikrostrukture, hibridiese mikrostrukture, komplekse mikrostrukture
en rudimentêre mikrostrukture. Die tipe mikrostruktuur wat gebruik word in ’n
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woordeboek word onder meer in sommige gevalle bepaal deur die afstand en
verhouding tussen die betekenisparafrase/vertaalekwivalent en die koteks- of
konteksleiding inskrywings binne die

(sub)semantiese

kommentaar van

’n

woordeboekartikel (Gouws en Prinsloo, 2005:138). Dit is met behulp van hierdie
bepaling dat daar aandag gegee aan die mikrostruktuurtipes wat gebruik word in
algemene gedrukte woordeboeke en populêre selfoonwoordeboeke.
Wanneer die koteks- of konteksinskrywings binne dieselfde subsemantiese
kommentaar optree as die betekenisparafrase of vertaalekwivalent, vind ’n
geïntegreerde mikrostruktuur neerslag in ’n woordeboek. Die onderstaande
voorbeeld van die lemma eendaags het betrekking:
een`daags b.nw. Wat een dag duur: Eendaagse koors. (Odendal en Gouws,
2005:200)

Hier word

die

koteksleiding,

die

voorbeeldmateriaal, geïntegreer met die

betekenisparafrase van die lemma, met ander woorde binne die semantiese
kommentaar is daar ’n direkte verhouding tussen die betekenisparafrase en
bykomende inligting. Hierdie uiteensetting geld ook vir polisemiese lemmas:
lek▪ka`sie s.nw. [~s]
1. Toestand van lek: Daar is lekkasie in die kelder.
2. Plek waar dit lek: Al die lekkasies in die dak is nou toegestop.
3. Die uitlek van vertroulike inligting: Daar moes ’n lekkasie gewees het ander sou
die polisie nie die smokkelaars ingewag het nie. (Odendal en Gouws, 2005:660)

In die bostaande voorbeeld van die lemma lekkasie is die betekenisparafrase en
bykomende inligting telkens binne die betrokke semantiese subkommentaar van elk
van die vier betekenisonderskeidinge geïntegreer. Vir elke betekenisonderskeiding
word die nodige semantiese subkommentaar gegee wat met daardie waarde
gepaard gaan. Data wat na die lemma as geheel verwys, soos aanduiders van
meervoudsvorme, etikette of herkoms, word nie by die onderskeie polisemiese
waardes geïntegreer nie, maar word, waar van toepassing, konsekwent as subsones van die semantiese of vormkommentaar gegee. Hierdie tipe mikrostruktuur is
nuttig omdat gebruikers inligting oor die bepaalde lemma of polisemiese waardes
van ’n lemma vinnig kan opspoor deur slegs na die betrokke semantiese
subkommentaar te gaan vir die relevante inligting (Gouws en Prinsloo, 2005:139).
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Daarteenoor staan niegeïntegreerde mikrostrukture. In hierdie tipe mikrostruktuur
staan die koteks- of konteksleiding nie binne dieselfde integraat as die
betekenisparafrase of vertaalekwivalent(e) van die betrokke lemma nie (Gouws en
Prinsloo, 2005:139). In so geval word die bykomende inligting gewoonlik in ŉ
afsonderlike teksblok geplaas. Hierdie tipe struktuur is steeds georden en die
verhouding tussen die betekenisparafrases en die relevante geadresseerde
bykomende inligting word duidelik vir die gebruiker aangedui. Interessant genoeg
bewys Wiegand en Smit (2013:184) dat hierdie mikrostruktuurtipe meestal in die
Duitse Wahrig woordeboeke gevind word, hoewel hierdie mikrostruktuurtipe ook van
nut kan wees in ander woordeboeke soos voorgestel in die Groot Woordeboek
Afrikaans en Nederlands (Martin, 2011):
ieder (vnw.onbep.), ieder (vnw.onbep.) 1 (elk) elke, <m.g.> iedere, almal 2
(iedereen) elkeen, almal 3 (elk, iedereen) elkeen ♦ 1 iedere dag elke dag,
iedere dag 2 ieder was tevreden almal was tevrede; ieder voor zich elkeen vir
homself 3 de honden kregen ieder een snoepje die honde het elkeen ŉ
lekkertjie gekryk; ieder van hen had een opmerking elkeen van hulle het ŉ
opmerking gehad; tegen ieder van de bomen staat een fiets teen elke boom het
ŉ fiets gestaan

In die bostaande bewerking van ieder word dit duidelik hoe ŉ niegeïntegreerde
mikrostruktuur funksioneer: daar word afsonderlike integrate met vertaalekwivalente
vir die bepaalde betekenisparafrases van die lemma ieder gegee, terwyl daar ŉ
aparte teksblok met gesistematiseerde meegaande koteks- en konteksleiding gegee
word wat gemerk word deur ’n nietipografiese struktuurmerker (♦). Let wel, ŉ
niegeïntegreerde mikrostruktuur veronderstel die gebruik van sistematiese konteksof koteksleiding, al word dit nie in dieselfde integraat as die betekenisparafrase(s) of
vertaalekwivalent(e) gegee nie. Woordeboekartikels wat nie enige verdere leiding vir
gebruikers gee nie, hetsy koteks- of konteksleiding, maak nie gebruik van ŉ
niegeïntegreerde mikrostruktuur nie, maar eerder van ŉ rudimentêre (A) of ŉ
primitiewe mikrostruktuur (B) (Gouws en Prinsloo, 2005:141):
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A. scho’lar (n) leerling; geleerde; beurshouer (Pharos Klein
Woordeboek/Little Dictionary: cellphone edition, 2008)
B. priest, (n) priester; leviet, tempeldienaar; geestelike, pastoor;
houthamer; ~ in charge, diensdoende priester; (v) tot priester wy;
~craft, priesterlis; priesterbeleid; ~ess, (-es), priesteres; ~hood,
priesterskap; ~-in-the-pulpit, varkblom, geelpiet-in-diemanteljas; ~like, ~ly, priesterlik; ~-ridden, deur priesters
geregeer; onder die plak v.d. priesters (Pharos, 2015)

By A word geen leiding oor die gebruikskontekste van die vertaalekwivalente gegee
nie. Hierdie artikel dien slegs as teksresepsiehulp vir gebruikers wat bekwaam is in
Engels en Afrikaans. Die tekort aan enige bykomende inligting veroorsaak dat
hierdie mikrostruktuur dus as rudimentêr geklassifiseer word. By B word verskeie
vertaalekwivalente gegee, asook ŉ afsonderlike teksblok met koteksinskrywings en
vaste uitdrukkings. Hoewel daar aparte teksblokke gegee is, is die semantiese
subkommentaar en die koteksdata se verhoudings nie duidelik aangetoon nie. Daar
word ook nie onderskeid gemaak tussen vaste uitdrukkings en koteksinskrywings
nie. Hierom word hierdie mikrostruktuurtipe as primitief geklassifiseer (Gouws en
Prinsloo, 2005:141).
Een tipe mikrostruktuur wat in min gedrukte woordeboeke neerslag vind, maar tog in
die elektroniese sfeer bruikbaar kan wees, is die semi-geïntegreerde mikrostruktuur.
Wiegand en Smit (2013:189) wys daarop dat hierdie struktuurtipe nóg in Engelse,
Franse of Duitse woordeboeke, nóg in aanleerderwoordeboeke gebruik word en dat
leksikograwe hierdeur nie genoeg dink aan die verhouding tussen struktuur en die
gebruiker nie. ’n Semi-geïntegreerde mikrostruktuur behels die kenmerke van beide
’n geïntegreerde en niegeïntegreerde mikrostruktuur wat vir gebruikers menige
toegangsroetes binne ’n woordeboekartikel verskaf (Wiegand en Smit 2013:189).
Die onderstaande voorbeelde van die lemmas 2auction en nervous uit die MerriamWebster-selfoonwoordeboektoepassing (2015) wys hierdie kenmerke uit.

Die

gedeelte in geel omlyn dui die betekenisparafrase aan met die meegaande
konteksleiding wat in groen onderstreep is. Verdere konteksleiding word as
voorbeeldsinne gegee in ’n afsonderlike teksblok (hier in rooi omlyn). Hierdeur word
kenmerke van ’n geïntegreerde en niegeïntegreerde mikrostruktuur vergestalt wat
aanleiding gee tot ’n semi-geïntegreerde mikrostruktuur. Hierdie mikrostruktuurtipe
kan

problematies

wees

mikrostruktuurkenmerke

as
en

die

verhouding

niegeïntegreerde

tussen

die

geïntegreerde

mikrostruktuurkenmerke

nie
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sistematies of konsekwent aangedui word nie. Dit kan veral verwarring veroorsaak
by polisemiese lemmas, soos met nervous, waar daar nie konsekwent koteksleiding
by alle betekenisonderskeidinge gegee word nie (soos die pers pylikone uitwys) en
waar die ekstra voorbeeldsinne nie duidelik geëtiketteer word om aan te dui by
watter integraat elke een hoort nie.

Die laaste ter saaklike mikrostruktuurtipes is die verpligte mikrostruktuur en die
uitgebreide verpligte mikrostruktuur. Volgens Gouws en Prinsloo (2005:141) het
hierdie mikrostruktuurtipes te make met die dataverspreidingstruktuur. Leksikograwe
moet tydens die beplannigsfase van ŉ woordeboek vasstel watter tipes en die
hoeveelheid datakategorieë wat ŉ woordeboekartikel moet bevat (Gouws en
Prinsloo,

2005:141).

Vandaar

word

die

standaardwoordeboekartikel

en

mikrostrukturele inskrywings gevestig. Hieruit word die verpligte mikrostruktuur ook
bepaal. Die verpligte mikrostruktuur kan eenvoudig omskryf word as die
mikrostrukturele elemente wat vereis word in elke woordeboekartikel in ŉ bepaalde
woordeboek, dit wil sê dat elke artikel minstens hierdie datakategorieë sal bevat, bv.
die lemmateken, aanduiders oor uitspraak en woordsoort, voorbeeldsinne en die
betekenisparafrase(s)/vertaalekwivalent(e).

Daar

is

egter

lemmas

wat

datakategorieë vereis wat nie verplig is by alle lemmas nie, bv. nie alle woorde het
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sinonieme of antonieme nie, of die bewerking van ŉ selfstandige naamwoord vereis
soms meervoudsvorme en samestellings wat nie by ander woordsoorte ter sake is
nie. Die data-verspreidingstruktuur moet ook hiervoor voorsiening maak. In sulke
gevalle vertoon artikels ŉ uitgebreide verpligte mikrostruktuur.

Gouws en Prinsloo (2005:142) stel dat die verpligte mikrostruktuur dieselfde by alle
woordeboekartikels sal wees maar dat die uitgebreide verpligte mikrostruktuur by die
betrokke artikels telkens sal verskil. Derhalwe maak Gouws en Prinsloo (2005:142)
die belangrike afleiding dat die aard en omvang van die uitgebreide verpligte
mikrostruktuur op die aard van die bewerkte leksikale item berus. Die
woordeboekartikels

vir

die

lemmas

mau-mau

uit

die

Merriam-Webster-

selfoonwoordeboektoepassing en abaft uit die Oxford Dictionary of Englishselfoonwoordeboektoepassing beeld hierdie mikrostruktuurtipes uit. (Die verpligte
mikrostrukturele struktuurelemente word in groen aangedui terwyl die uitgebreide
mikrostrukturele elemente in rooi omlyn word.)
3.3.11. Die mediostruktuur
Die interaktiewe lemmas wat binne die “Synonyms”-soeksone in bostaande
voorbeeld van mau-mau geadresseer word, wys op nog ’n belangrike struktuurtipe
wat uiteraard oorvleuel met die reeds bespreekde struktuurtipes, naamlik die
mediostruktuur. Gouws en Prinsloo (2005:177) dui tereg aan dat die kwaliteit van ’n
woordeboek afhang van die gebruiker se ervaring tydens die gebruik van die
woordeboek. Hierdie ervaring word beïnvloed deur die toegangswaarde wat die
gebruiker uit die woordeboek kry, dit wil sê dat ’n suksesvolle woordeboek data
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tussen soekvelde, -areas en/of -sones naatloos moet integreer of reflekteer. Die
mediostruktuur, oftewel kruisverwysingstruktuur, word gevolglik gebruik om data
meer

toeganklik

vir

gebruikers

te

maak

en

om

die

verhouding

tussen

woordeboekkomponente te vestig (Gouws en Prinsloo, 2005:177). Wiegand en Smit
(2013b:214) bewys dat die definisies van die mediostruktuur, net soos die term
makrostruktuur, steeds onduidelik is, hoewel daar bepaalde elemente en
komponente is van hierdie struktuurtipe wat deur verskeie teoretici aanvaar en
gebruik word. Hierdie elemente en komponente word kortliks bespreek.
In gedrukte woordeboeke betrek die mediostruktuur ’n kruisverwysingsinskrywing
wat deur ’n kruisverwysingsmerker vergestalt word. Hierdie inskrywing bestaan uit ’n
kruisverwysingspunt en ’n kruisverwysingsadres (Wiegand, in Gouws en Prinsloo,
2005:177). Die kruisverwysingsinskrywing word verder deur die woordeboekinhoud
bepaal, asook die linguistiese verhouding tussen leksikale items wat opgeneem is in
die woordeboek (Wiegand en Smit, 2013b:216) Die volgende voorbeeld illustreer
hierdie komponente:
ka·boel` s.nw. Sien KABOEDEL (Odendal en Gouws, 2005:510)

In die voorbeeld van die lemma kaboel, verteenwoordig die soeksone waarin “Sien
kaboedel” optree die kruisverwysingspunt. Die lemmateken kaboedel tree hier op as
die kruisverwysingsadres wat vir die gebruiker wys dat hy/sy na daardie
makrostrukturele inskrywing moet gaan vir verdere inligting. Hieruit word dit ook
duidelik dat ’n kruisverwysing uit twee afsonderlike tekssegmente bestaan, ’n
kruisverwysingmerker wat die kruisverwysing voorafgaan en kruisverwysingsadres
aanwys, soos bv. “sien”, en die kruisverwysingsadres self wat in hierdie geval die
makrostrukturele adres van die betrokke inskrywing weergee (Wiegand en Smit
2013b:217). Gouws en Prinsloo (2005:178) dui aan dat daar verskillende
kruisverwysingsmerkers gebruik word in gedrukte woordeboeke en dat hierdie
merkers selfs ook binne ’n enkele woordeboek verskil, soos bv. “, , sien, vgl.”,
ens. ’n Belangrike punt wat Wiegand en Smit (2013b:217) maak, is dat
kruisverwysings van so aard moet wees dat die gebruiker ongehinderd kennis neem
daarvan dat hy/sy verwys word en dat die gebruiker die inligting moeiteloos aan die
kruisverwysingverhouding kan onttrek. Weereens berus die sukses van hierdie
struktuurtipe op konsekwente gebruik van dié struktuur se gegewe komponente.
72

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

Dit

is

ook

belangrik

om

in

ag

te

neem

dat

daar

’n

verskeidenheid

kruisverwysingadresse voorkom in gedrukte woordeboeke. Wiegand en Smit (2013b:
226, e.v.) bespreek allerlei tipes, maar vir die doeleindes van hierdie tesis word
Gouws en Prinsloo (2005:179-180) se meer eenvoudige onderskeid tussen drie tipes
gebruik juis omdat dit beter ooreenstem met die tipes wat in elektroniese
woordeboeke waargeneem word:
1. Die interne kruisverwysingsadres: hier ontstaan ’n kruisverwysingverhouding
tussen mikrostrukturele inskrywings binne ’n enkele woordeboekartikel.
2. Die eksterne kruisverwysingadres: hier ontstaan die kruisverwysingverhouding
tussen inskrywings binne ’n enkele woordeboek waar die adres buite die betrokke
woordeboekartikel staan, d.w.s. die mediostrukturele verhouding word vergestalt
deur verskillende makrostrukturele en/of mikrostrukturele inskrywings binne die
woordeboek.
3. Die woordeboekeksterne kruisverwysingadres: met hierdie
kruisverwysingadrestipe word tekssegmente binne een woordeboek met ’n
eksterne bron geskakel.

In elektroniese woordeboeke word die bostaande mediostrukture ook aangetref
maar kruisverwysings tree nie altyd dieselfde op in hierdie woordeboeke nie. Die
digitale ruimte verseker dat kruisverwysings interaktief en multidimensioneel is, met
ander

woorde

die

kruisverwysingmerker

is

nie

altyd

nodig

nie

en

die

kruisverwysingpunt en -merker word meestal vergestalt deur die gebruik van
hiperskakels (in verskillende kleure) wat gebruikers direk na die interne of eksterne
adres

kan

neem

(Müller-Spitzer,

2013:373).

Dit

beteken

wel

nie

dat

kruisverwysingsmerkers nooit gebruik word nie. Die gebruik van sinonieme,
antonieme, hiponieme en homonieme as deel van die semantiese kommentaar in ’n
woordeboekartikel, tree dikwels op as interaktiewe kruisverwysings na daardie
betrokke woordeboekartikels wat deur die lemmatekens weergegee word. Die
voorbeeld van brak1 uit die Pharos aanlyn woordeboek (2015) en cabinettard uit die
ANW illustreer die mediostruktuur van elektroniese woordeboeke
brak1 s.nw. Algemene benaming vir 'n klein hond, basterhond; hoe kleiner ~
hoe groter geraas, iem. wat min kan doen, praat altyd die meeste; → BRAKKIE.
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Die kruisverwysing na die lemma brakkie word met behulp van die pyltjie, kleur en
hiperskakel as kruisverwysingsmerkers, weerspieël. Met cabinettard in die ANW
word sinonieme, hiponieme en die “hoofdsemagram” as hiperskakels gegee. In
beide woordeboeke kan die gebruiker gewoon op hierdie skakels klik om na die
relevante verwysde woordeboekartikel te gaan. Die ANW maak ook gebruik van
woordeboekeksterne kruisverwysings deur vir die gebruiker skakels te gee om in
ander elektroniese naslaanbronne die betrokke lemma op te spoor. Die digitale
ruimte maak dit dus moontlik om verskillende datatipes maklik met mekaar te skakel
en om gebruikers na die groter naslaanruimte te verwys sou die woordeboek nie
voldoende wees nie of as die gebruiker meer wil weet as wat die woordeboek
weergee.
Die mediostruktuur in selfoonwoordeboeke blyk om soortgelyk te wees aan die van
elektroniese woordeboeke. Die voorbeeld van old maid uit die Oxford Dictionary of
English-selfoonwoordeboektoepassing

wys

hoe

die

mediostruktuur

in

selfoonwoordeboeke gebruik word:
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Hier word hiperskakels (in rooi omlyn) gebruik om die mediostrukturele verhouding
tussen data-inskrywings te vergestalt. Kruisverwysings in selfoonwoordeboeke word,
soos in elektroniese woordeboeke, ook in verskillende soeksones gegee om
gebruikers na relevante en verwante data binne daardie soeksonetipe te verwys,
soos bv. die verwysing na die leksikale item “old-maidish” en “periwinkle” as
afleiding of sinoniem onderskeidelik van die leksikale item wat deur die lemma old
maid

verteenwoordig

word.

Nog

voorbeelde

van

kruisverwysings

in

selfoonwoordeboek kan gesien word by pierce (Addendum A, vii) waar sinonieme
as deel van die onderskeie betekenisparafrases van die polisemiese waarde van die
lemma as hiperskakels gegee word. Daar word ook gebruik gemaak van
kruisverwysingsmerkers

soos

“see”

en

’n

opvolgende

hiperskakel-

kruisverwysingadres na die sinoniem of verwante lemma wat met pierce skakel.
Verder is daar ’n teksblok teenwoordig waar ’n reeks sinonieme en antonieme gegee
word. Hierdie kruisverwysingadresse word ook deur hiperskakels weergegee. ’n
Laaste

unieke

mediostrukturele

verskynsel

wat

bestaande

selfoonwoordeboektoepassings aanwend, is om die tegnologiese moontlikhede wat
aanraakslimfone bied, te benut as kruisverwysingsinstrument. In die MerriamWebster-, Oxford-, en Larousse-selfoonwoordeboektoepassings kan die gebruiker
op enige leksikale item binne die artikelstruktuur klik om na daardie bepaalde lemma
te gaan. Hier word elke leksikale item wat in enige betrokke lemma se
artikelstruktuur verskyn dus ’n moontlike kruisverwysingspunt. Dit beteken dat
selfoonwoordeboeke weliswaar multidimensionele kruisverwysings bewerkstellig.
Die lastigheid is egter dat wanneer ’n gebruiker per abuis op ’n leksikale item klik,
word daardie artikel dadelik vertoon. Dit kan frustrerend wees aangesien gebruikers
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gereeld aan die skerm moet raak om deur ’n artikel te blaai en so ŉ ongeluk kan die
naslaanprosedure vertraag.
3.3.12. Die skermskootstruktuur
Die laaste struktuur wat ter sake is vir hierdie analise, is die skermskootstruktuur.
Hierdie struktuur word medebepaal deur die skermgrootte van die elektroniese
toestel waarop die e-woordeboek vertoon. Daar is telkens verwys na hierdie
struktuurtipe in die bostaande bespreking oor die verskillende struktuurtipes. Daaruit
kan afgelei word dat die skermskootstruktuur ’n beduidende rol speel in die toegang
tot en aanbieding van data, asook die wisselwerking tussen die aanbiedingsruimte
en die bergruimte van ŉ elektroniese woordeboek. Oor hierdie struktuurtipe is daar
nog min navorsing gedoen. Gouws (2014:165) erken hierdie struktuurtipe as ŉ
belangrike komponent van elektroniese woordeboeke en argumenteer dat hierdie
struktuurtipe ŉ wisselwerking het met die verskillende ander strukture in ŉ
elektroniese

woordeboek.

Gouws

(2014:166)

dui

verder

aan

dat

die

skermskootstruktuur ruimte bied aan dele van die artikelstruktuur, die makrostruktuur
en die toegangstruktuur. By hierdie struktuurtipe moet die leksikograaf of ontwerper
telkens bewus wees van die beperkings van die toestel waarop die woordeboek
vertoon word. Met die ontwerp van selfoonwoordeboeke moet dit veral as prioriteit
gestel word.
Daar is reeds aangedui hoe die organisering en aanbieding van struktuurtipes
aangepas word vir selfoonwoordeboeke. Oor die spesifieke struktuurtipes word daar
nie weer in diepte uitgebrei nie. Die leksikograaf moet die beperkings van ’n selfoonof rekenaarskerm in ag neem. Hoewel die digitale sfeer vir meer bergruimte van data
voorsien, kan dieselfde nie van die aanbiedingsruimte gesê word nie. Beide interneten selfoonwoordeboeke het ’n bepaalde vaste ruimte waarin data vertoon kan word.
Dit beteken dat die leksikograaf bewus moet wees van die beperkings van ’n
selfoonskerm. Uiteraard moet die struktuurtipes dan op so manier georganiseer word
sodat die gebruiker nie oorlaai word met data nie, wat daartoe lei dat alle datainskrywings netjies op die selfoonskerm moet vertoon. Verder moet eksterne of
nieleksikografiese data nie vir die gebruiker steur nie, of die skermruimte van
belangrike leksikografiese data opneem nie, bv. as die woordeboek advertensies
toelaat moet dit nie die naslaanprosedure belemmer nie.
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Dit is ook belangrik dat daar ’n naatlose integrasie tussen die struktuurtipes is en dat
die

wisselwerking

van

die

verskillende

strukture

die

gebruiker

se

woordeboekervaring ondersteun. Die oorgang tussen struktuurtipes en die stilistiese
keuses wat die ontwikkelaar(s) uitvoer, vind vergestalting in die skermskootstruktuur.
As die gebruiker sukkel om tussen struktuurtipes te beweeg of om tussen datainskrywings te onderskei op die skerm, is die skermskootstruktuur nie funksioneel
nie. Hier speel tipografiese en nietipografiese merkers, toegangsroetes en
tegnologiese funksionaliteit ook ’n rol. Die keuse van lettertipe, lettergrootte, kleur,
agtergrond, ens. het alles ’n impak op die skermskootstruktuur. Die verkeerde
lettertipe-, letterkleur- of agtergrondkeuse wat deur die skermskootstruktuur
weergegee word, kan die naslaanproses vertraag of bemoeilik. Die oorgang van een
skermskoot na ’n ander moet ook blitsig en interessant wees om aan te sluit by die
verwagtinge van moderne rekenaar- en selfoongebruikers. Die Merriam-Websterselfoonwoordeboektoepassing maak bv. gebruik van ’n duimgids (Addendum A, iv in
groen omlyn), en vee-funksies om tussen skermskote te beweeg. Wanneer die
aanbiedingsruimte veral knap is, moet gelaagde data gebruik word soos uitgelig in
die bespreking oor artikelstrukture. Hoe dit ook al sy, dit is van uiterse belang dat die
gebruiker nooit hoef te sukkel om die verlangde data te verkry en te sien nie.
3.3.13. Strukture, funksies en bruikbaarheid
Laastens is dit nodig om weer te beklemtoon dat die bostaande uiteensetting van
aspekte van die algemene leksikografieteorie aansluit by die idees wat reeds uitgelig
is by die funksieteorie. Die woordeboekfunksie(s), gebruiksituasie en die gebruiker(s)
self is bepalende faktore in die ontwikkeling, implementering en aanpassing van
woordeboekstrukture. Sonder hierdie wisselwerking kan daar nie ’n suksesvolle
produk gelewer en gehandhaaf word nie. Die struktuurtipes sluit altyd aan by die
werklike doel van die woordeboek. Hierdie doel word, soos bewys, grootliks bepaal
deur die reeds genoemde funksieteoriebeginsels. Tog, is daar ook bepaal dat die
elektroniese sfeer nuwe eise en uitdagings aan leksikograwe stel wat nie uitsluitlik
deur leksikografiese beginsels aangepak kan word nie. Daarom word daar verder
aandag aan die bruikbaarheidsbenadering gegee.
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3.4. Bruikbaarheidsteorieë
3.4.1. Leksikografie in die digitale era
Die basis van hierdie studie berus op die leksikografiese beginsels van die algemene
leksikografieteorie en die funksieteorie. Daar is deur hierdie teorieë gewys hoe die
wisselwerking tussen die gebruiker, woordeboekdata, woordeboekstrukture en
woordeboekeienskappe bestaan en watter beginsels toegepas moet word om hierdie
wisselwerking in die elektroniese leksikografie suksesvol te integreer.

Daar is

telkens verwys na die gebruiker se behoeftes en die aanbieding van data. Hierdie
elemente is vanuit ’n leksikografiese perspektief benader. Dit is egter nie voldoende
nie.
Soos genoem, gaan die ontwikkeling binne e-leksikografie gepaard met die
vooruitgang van inligtingtegnologie en dat leksikografie ook as ’n inligtingtegnologierigting beskou moet word (Tarp, 2012b:110; Verlinde et al., 2009:3). Heid (2013b)
sluit hierby aan deur te beweer dat die leksikografiese proses vir die ontwikkeling
van

elektroniese

woordeboeke

soortgelyk

is

aan

die

ontwikkeling

van

programmatuur in die veld van rekenaarwetenskap en bruikbaarheidstudie.
Bergenholtz en Bothma (2011:54) stel dit ook dat elektroniese data- of
inligtingsdraers soos woordeboeke nie beperk is tot die leksikografie nie, maar ook
neerslag vind in ander velde soos inligtingstegnologie en taaltegnologie. ’n
Elektroniese woordeboek kan eintlik nie net deur leksikograwe ontwikkel word nie en
het die kundigheid van bv. taaltegnici, inligtingontwerpers, rekenaarwetenskaplikes
en grafiese ontwerpers nodig (Klosa, 2013:520). Daarom kan die volgende stellings
gemaak word: Elektroniese woordeboeke bevat programmatuur en data wat op
toestelle soos rekenaars en selfone werk. Vir ’n elektroniese woordeboek om
suksesvol te werk op hierdie toestelle, moet daar op ander wetenskaplike dissiplines,
o.a. bruikbaarheid en inligtingtegnologie, wat hierdie toestelle se eienskappe in ag
neem, gesteun word.
In die digitale era word gebruikers daagliks met verskillende rekenaargedrewe
produkte of toestelle gekonfronteer. Elk van hierdie produkte of toestelle word
gebruik om sekere take te verrig. Die gebruiker sal slegs die taak suksesvol kan
verrig

as

die

“subjek-objek-verhouding”,

oftewel

interaksie,

moeiteloos

en

doeltreffend is ten gunste van die gebruiker (Kaptelinin en Nardi, 2006:67). Hierdie
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verhouding geld ook enige elektroniese naslaanbron en die gebruiker(s) daarvan.
Die gebruiker het interaksie met ’n elektroniese naslaanbron, net soos met ’n
gedrukte woordeboek, behalwe vir die feit dat hierdie interaksie nuwe kriteria en
beperkinge het.
Soos genoem, bied die elektroniese sfeer nuwe tegnologiese moontlikhede vir die
ontwikkeling en ontwerp van gevorderde naslaanbronne. Alhoewel hierdie
moontlikhede die ruimte skep vir leksikografiese innovering, is daar steeds bepaalde
regulasies en teoretiese raamwerke wat geld binne die tegnologiese sfeer, soos
rekenaargeörienteerde bepalings en vereistes. Daar is reeds daarop gewys dat
gebruikersbehoeftes ’n kernbeginsel van woordeboekontwerp is en dat die
bevrediging

van

hierdie

behoeftes

verband

hou

met

die

gebruikers

se

raadplegingsprosedures en woordeboekervaring. Dit is egter nie net met die
woordeboek op sigself waar daar interaksie plaasvind nie. Die interaksie tussen
woordeboek en gebruiker steun ook op die interaksie tussen die woordeboek en die
rekenaarprogrammatuur7, en die gebruiker en die programmatuur. Weereens,
beteken dit dat die menslike interaksie met enige elektroniese naslaanbron nie net
op leksikografiese beginsels kan berus nie, maar net soos naslaanbronne
gereguleer

word

deur

teoretiese

beginsels

oor

funksie,

struktuur

en

gebruikerbehoeftes, word die woordeboekervaring en menslike interaksie deur
middel van ’n wisselwerking tussen woordeboek en toestel gereguleer. Hierdie
wisselwerking berus op die bruikbaarheid van die toestel en die programmatuur van
daardie toestel. Volgens die ISO-standaard 9241 (International Organisation of
Standardisation, 2010) handel bruikbaarheid oor die eienskappe van programmatuur
wat menslike interaksie vereis en die bepaalde funksie(s) van daardie interaksie
struktureer om doeltreffende en betroubare data effektief weer te gee. Net soos met
die leksikografiese teorieë wat reeds bespreek is, word die gebruiker se behoeftes
die spilpunt van hierdie interaksie. Daar is heelwat beginsels van die funksieteorie en
algemene leksikografieteorie wat oorvleuel met bruikbaarheid, maar die idees oor
hoe die woordeboeke en gebruiker moet aanpas by die toestel en programmatuur
moet onder die loep geneem word.
7

Programmatuur word hier heel algemeen ook as die superordinaat gesien vir alle toestelle (rekenaars,
selfone, ens.) se sagtewareienskappe. Hierdie term word so gebruik omdat hierdie studie nie in die veld
rekenaarwetenskap gedoen word nie.
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3.4.2. Die bruikbaarheidsbenadering
Daar is verskeie beskrywings van bruikbaarheid (vgl. Shneiderman 1998, Krömker
2007 en Rubin en Chisnell 2008), maar soos Heid (2011:291) en Sharp et al.
(2007:20) aandui, is die gemene deler tussen hierdie beskrywings die feit dat
bruikbaarheid ’n eienskap van programmatuur is wat die gebruiker se ervaring
daarmee as prioriteit stel. Die bruikbaarheid van ’n produk word dus slegs in
verhouding met die produk se gebruikers geanaliseer (Heid, 2011:292). Volgens
Kaptelinin en Nardi (2006:78-79) berus bruikbaarheid op die wisselwerking tussen
die gebruiksituasie en die gebruiker se ervaring ten opsigte van die bevrediging van
gebruikerbehoeftes, met ander woorde, die gebruiker sal slegs ’n positiewe ervaring
kan hê as die produk die gebruiker se behoeftes effektief en doeltreffend in die
bepaalde konteks kan bevredig. Gebruikers verskil oor en weer, wat beteken dat
bruikbaarheid nie ’n konstante element is nie. Tog is daar sekere regulasies of
riglyne waarop bruikbaarheid berus. Daar is drie hoofstukke uit die ISO-standaard
9241 wat van belang is vir die skep van bruikbare elektroniese naslaanbronne: die
ISO-standaard 9241-110 (International Organisation of Standardisation, 2006) wat
handel oor “dialogue principles”,
programmatuur;

die

oftewel die interaksie tussen gebruiker en

ISO-standaard

9241-11

(International

Organisation

of

Standardisation, 1998) wat die klem plaas op gebruikervaring binne ’n bepaalde
konteks;

en

die

ISO-standaard

9241-12

(International

Organisation

of

Standardisation, 1998b), wat te doen het met die organisasie van inligting, grafiese
uitbeeldings en rekenaarkoderingtegnieke. Hierdie hoofstukke bevat elk stelle
regulasies en beginsels vir die ontwerp van gebruikersgerigte rekenaartoestelle en programmatuur wat veral fokus op die gebruiker se ervaring en die aanbieding van
data. Hierdie stelle beginsels of regulasies is so nou verwant aan mekaar, dat hulle
geïntegreer

kan

rekenaarinteraksie

word

as

een

(International

oorkoepelende
Organisation

stel
of

beginsels

vir

mens-

Standardisation,

1998;

1998b;2006):
 Taak-gepastheid: die gebruikerskoppelvlak moet geskik wees om ’n reeks take
te kan prosesseer en dit interpreteerbaar te maak vir gebruikers. Dit moet van so
’n aard wees dat werklike kommunikasieprobleme opgelos kan word.
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 Selfbeskrywings: gebruikerskoppelvlakke moet duidelike en verstaanbare
terugvoer oor die program kan lewer.
 Duidelikheid en netheid: die data moet maklik sigbaar wees, m.a.w. die data
moet in gepaste kleure, lettergroottes en -tipes verskyn. Die inligting moet dus
maklik leesbaar wees.
 Beheerbaarheid en diskrimineerbaarheid: gebruikers moet altyd in beheer
wees van die program. Hulle moet met vryheid kan omgaan met die produk en
moet maklik en akkuraat tussen verskillende datastukke kan onderskei.
 Ooreenstemming

met

gebruikersverwagtinge

(konsekwentheid):

die

programmatuur moet konsekwent wees in data-aanbieding, dit wil sê deurgaans
op so manier vertoon soos wat die gebruiker dit verwag.
 Bondigheid en opspoorbaarheid: die aanbieding van slegs relevante inligting is
nodig. Die gebruiker se aandag moet na die relevante inligting getrek word en
daar behou word. ’n Gebruiker moet nie sukkel om die relevante data op te spoor
nie.
 Foutkontrole: die produk moet toelaat dat foute maklik reggemaak kan word en
dat gebruikers nie sukkel om self die probleme te identifiseer en op te los nie.
 Individu-gepastheid: die gebruikerskoppelvlak moet manipuleerbaar wees.
Gebruikers moet hulle eie profiele kan skep en kortpaaie (“shortcuts”) kan
gebruik.
 Leer-gepastheid: dit moet eenvoudig genoeg wees dat alle gebruikers dit kan
verstaan en gebruik. Dit moet ook ’n geheue bevat wat gebruikersdata kan stoor.

Hierdie beginsels maak dit duidelik dat die aanbieding van data en die gebruiker se
ervaring met die programmatuur sentraal staan in die bruikbaarheidsbenadering.
Bruikbaarheid handel dus oor hoe gebruikers data/inligting waarneem en onttrek aan
die datadraer om sekere take suksesvol te probeer voltooi. Daar moet ook kennis
geneem word dat bruikbaarheid deur middel van gebruikerstoetse gemeet kan word
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sodat die gebruiker se werklike ervaring met die produk blootgelê word. Let wel, die
primêre uitgangspunt van hierdie studie is leksikografies van aard, dus word daar nie
verder na ander bruikbaarheidstoetsingmetodes verwys nie. Vir verdere inligting oor
bruikbaarheidstoetsingmetodes sien bv. Dumas en Redish (1999) of Rubin en
Chisnell (2008). Die skakel tussen bruikbaarheid en leksikografie word hieruit ook
nou duideliker. Dit word veral gesien in die feit dat die bogenoemde beginsels
aansluit by bv. die skermskootstruktuur van e-woordeboeke, maar dit beklemtoon
ook die soektog na inligting vanuit ’n doelgerigte of taakgeoriënteerde perspektief,
soortgelyk aan die onderliggende tema van die funksieteorie. Daarom, vir gebruikers
om suksesvol te wees in die bevrediging van hul behoeftes, moet die produk, hetsy
’n elektroniese toestel of woordeboek, van so ŉ aard wees dat die data toeganklik en
verstaanbaar is vir die gebruiker binne die gebruikskonteks. As die bogenoemde
beginsels toegepas word, beteken dit dat as ’n vervaardiger, van bv. elektroniese
woordeboeke, hierdie eienskappe in ag neem tydens die beplanningsfase, behoort
hy/sy

met

’n

gebruikersgerigte

en

funksionele

produk

te

eindig.

Dit

is

vanselfsprekend dat die miskenning van die gebruiker se gevoel oor die algemene
bruikbaarheid van ’n produk daartoe lei dat daar nie ’n kwaliteitproduk wat gebruikers
se behoeftes bevredig, gelewer kan word nie. Hieruit word dit afgelei dat
elektroniese woordeboeke effektief en doeltreffend sal moet wees in die lewering
van ’n interaktiewe gebruikerservaring indien die produk wil slaag in sy doel. Hierdie
beginsels vorm die basis van enige bruikbaarheidstudie en moet geïntegreer en
toegepas word op selfoonwoordeboeke.
3.4.3. Bruikbaarheid vs. Leksikografie
Bruikbaarheid kan met leksikografie vergelyk word. Heid (2013b) vergelyk die
leksikografiese take en die take van bruikbare programmatuurontwerp om te bewys
hoe eenders hierdie prosesse eintlik is. Dit word ook in die volgende gedeelte
vasgestel hoe interaksie as ontwerpbeginsels vanuit ’n teoretiese invalshoek ’n
beduidende rol speel in die ontwikkeling van bruikbare leksikografiese hulpbronne
(Heid, 2013b):
Programmatuurontwerp

Leksikografiese take

Vereiste analise:

Funksieteorie:

Definisies van gebruikersgroep

Definisies van gebruikers en behoeftes

Behoeftes van gebruikersgroep
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Funksionele spesifikasie:

Deskriptiewe ontwerp:

Definisies van programmatuur se funksies,

Feitlike data wat geselekteer moet word

Gebruiker se interaksie met funksies

Ontwerp van die toegang tot data

Tegniese spesifikasie:

Aanbiedingsontwerp:

Definisies

van

tegniese

raamwerk

vir

Volgorde, toegang en uitleg van data

implementering
Details oor die interaktiwiteit van funksies
Implementering:

Prototipes:

Praktiese toetse en implementering

Oplaai van data in werklike model

Die feit dat interaksie so ŉ beduidende rol speel in bruikbaarheid, maak dit nodig om
ander

bruikbaarheidgeoriënteerde

perspektiewe

ook

te

betrek.

Daar

is

rekenaarwetenskapteorieë wat uitsluitlik fokus op die studierigting van “humancomputer interaction” (mens-rekenaarinteraksie), maar wat ’n onderliggende
rekenaaringenieursperspektief onderhou (Sharp et al., 2007:9). Daar is wel ander
perspektiewe

binne

hierdie

raamwerk

wat

meer

op

programmatuur-

en

toestelontwerp fokus en wat die ISO-standaarde oor bruikbaarheid integreer (sien
bv. Baecker, Grudin, Buxton en Greenberg 1995 en Dix, Finlay, Abowd en Beale
2004). Een teorie wat wel vir hierdie studie ter sake is omdat dit aansluit by die
laasgenoemde en wat selfs ooreenstem met die metaleksikografie, is dié van
interaksie-ontwerp.
3.4.4. Interaksie-ontwerp
Interaksie-ontwerp word omskryf as die ontwikkeling en ontwerp van interaktiewe
produkte vir die vergemakliking van kommunikasie, asook die ondersoek na die
gebruik van tegnologie in verskillende kontekste en hoe dit as ’n mediator tussen
gebruikers en hul omgewing optree (Sharp et al., 2007:8; Kaptelinin en Nardi,
2006:78). Hier, soos met bruikbaarheid, berus die ontwikkeling van interaktiewe
produkte op die gebruiker en sy/haar ervaring. Tewens, Sharp et al. (2007:15) dui
aan dat gebruikervaring die sentrale eienskap van interaksie-ontwerp is. Om terug te
verwys na die funksieteorie: dit is die leksikograaf se taak om die potensiële
gebruiker(s) te identifiseer. Interaksie-ontwerp berus op dieselfde beginsel. Volgens
Sharp

et

al.

(2007:430)

moet

die

ontwerper

van

’n

interaktiewe

rekenaartoestel/program vasstel wie die teikengebruiker gaan wees en na watter
ervaring hulle op soek is as hulle die produk gebruik. Alhoewel ’n gebruikervaring
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nie as sodanig ontwerp kan word nie, kan die raamwerk waarbinne die ervaring
plaasvind tog ontwikkel word. Hierdie raamwerk word deur middel van vier
sogenaamde “aktiwiteite” bewerkstellig (Sharp et al., 2007:428-429). Hierdie
gegewens sluit aan by die tabel wat programmatuurontwikkeling en leksikografie
vergelyk:
1. Identifisering van gebruikerbehoeftes en vasstelling van vereistes van die
gebruikervaring:
 Die versameling van gebruikersdata is belangrik hier om vas te stel wat die
gebruikers se behoeftes is.
2. Die ontwerp van alternatiewe modelle vir die bevrediging van hierdie behoeftes en
vereistes:
 Konseptuele en fisiese ontwerpe van die produk word hier gebruik om sover
moontlik alle gebruikersbehoeftes aan te spreek en ontwerpsprobleme op te
los.
3. Die bou van interaktiewe weergawes van hierdie modelle vir verdere analise:
 Die bou van prototipes van die eindproduk vir verdere analise met regte
teikengebruikersgroepe. Hierdie proses lei tot die identifisering van
gebruikerinteraksie-probleme.
4.

Die evaluering van die analises:
 Die finale evaluering ten opsigte van bruikbaarheid, aanvaarbaarheid en
effektiwiteit. Daarnaas kan die finale produk vervaardig word en uiteindelik op
die mark verskyn.

Hierdie aktiwiteite kan ook as ’n model voorgestel word (Sharp et al., 2007:448) wat
aandui hoe hierdie ontwikkelingsproses ’n wedersydse interaksie tussen gebruiker
en ontwerper verg en dat daar telkens herontwerpe plaasvind soos die produk
getoets word:
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Identifiseer
behoeftes

Ontwerp en
herontwerp

Evalueer

Bou 'n
interaktiewe
prototipe

Finale Produk

Uit hierdie proses kan die gebruiker se gevoelens oor, onder andere, die nuttigheid,
aantreklikheid en doeltreffendheid van die produk vasgestel word. Hierdie proses is
gebaseer op bruikbaarheidstoetse wat gebruik maak van prototipes van die produk
en dit vir prototipiese gebruikers gee om te toets. Die resultate word geëvalueer en
aanpassings word gemaak sodat die produk geskik is vir die bepaalde
teikengebruiker (Mandl, 2014).
3.4.5. Interaksie-ontwerp, bruikbaarheid en die leksikografie
Die bostaande model lewer ook die bewyse dat interaksie-ontwerp direk aansluit by
bruikbaarheidstudies, veral ten opsigte van effektiwiteit en doeltreffendheid van
produkte. Hierdie prosesse steun eintlik op die ISO-standaarde oor bruikbaarheid.
Danksy die integrasie van die ISO-standaard 9241 (International Organisation of
Standardisation, 2010) se beginsels oor mens-rekenaarinteraksie, kom hierdie twee
teoretiese dissiplines bymekaar. Sharp et al. (2007:20) omskryf die vroeër
genoemde

ISO-standaard

9241-11;110

(International

Organisation

of

Standardisation, 1998;2006) se beginsels soos volg:
 Effektiwiteit: verwys na of die produk dit doen wat dit veronderstel is om te doen en
hoe effektief dit gedoen word.
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 Doeltreffendheid: verwys na die wyse waarop die produk die gebruiker ondersteun
in die gebruik van daardie produk, d.w.s. kan die gebruiker die taak maklik en
doeltreffend voltooi.
 Veiligheid: die gebruiker moet teen ongewenste en gevaarlike situasies beskerm
word, veral as daar met persoonlike of sensitiewe inligting gewerk word, of as die
gebruiker foute maak moet daar foutkontrole- en herstelfunksies wees.
 Nuttigheid: verwys na die algehele funksionaliteit van die produk om die gebruiker te
help om sy/haar behoeftes te bevredig.
 Leerbaarheid: verwys na hoe toeganklik die produk is en hoe vinnig gebruikers leer
om die produk te kan gebruik.
 Herinneringsvermoë: verwys na hoe maklik gebruikers die funksies en/of opsies
van die produk kan onthou na dit eers aangeleer is.

Die afleiding uit hierdie bostaande beginsels is dat die produk van so ’n aard moet
wees dat die gebruikers moeiteloos met die produk moet kan werk sodat hulle hul
bepaalde doelwit daarmee kan bereik. Die produk moet ook nie die gebruiker
vervreem of data op ’n ontoeganklike manier aanbied nie. Hierdie gegewens sluit
direk aan by die eienskappe van woordeboekfunksies en -strukture. ’n Leksikograaf
sal met die beplanning en samestelling van ŉ elektroniese woordeboek die
eienskappe van mens-rekenaar-interaksie in gedagte moet hou sodat die
wisselwerking tussen woordeboek, toestel en gebruiker ’n funksionele produk lewer.
Soos

daar

reeds

selfoonwoordeboeke

deur
ook

Simonsen
hierdie

se

beginsels

aangedui

interaksie-ontwerp-beginsels

is,

integreer

moet
om

funksionele produkte te wees.
Kortom, dit blyk uit beide die ISO-standaarde en interaksie-ontwerp se teoretiese
beginsels, dat bruikbaarheid grootliks op gebruiker- en gebruikseffektiwiteit, doeltreffendheid en -satisfaksie gegrond is, maar soos Nassar (2012:1054) aandui,
moet die gebruikskonteks altyd in gedagte gehou word wanneer bruikbaarheid
geanaliseer of toegepas word. Derhalwe word die bruikbaarheid van ’n ewoordeboek, soos met die funksieteorie, altyd binne die konteks van die
gebruiksituasie geanaliseer en moet die data wat aangebied word, en die manier om
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daardie data te bekom, binne die konteks relevant en toeganklik wees. Weereens is
dit daarom duidelik dat die integrasie van die leksikografieteorieë en interaksieontwerp vir ’n studie oor elektroniese woordeboeke moontlik is.
3.4.6. Bruikbaarheid en selfone
Laastens, moet daar vlugtig gefokus word op die bruikbaarheid van selfone en die
toepassing van die bostaande raamwerk op selfoonwoordeboeke. Heid (2014) dui
aan dat selfone die ruimte skep vir nuwe interaktiewe woordeboekervarings. Soos
Simonsen se beginsels reeds aangedui het, het selfoonwoordeboeke verskillende
gebruikertipes en gebruiksituasies. Wroblewski (2011: 13) sluit hierby aan deur die
belangrikheid van selfoonontwikkeling ten opsigte van gebruikservaring te
beklemtoon, omdat innoverende selfoonontwikkeling met nuwe maniere om
interaktief met inligting, mense en dienste om te gaan, gepaard gaan. Hierdie nuwe
maniere steun ook op die bruikbaarheid van die selfoon self en die programmatuur
daarvan.

Volgens

Heuwing

(2014)

en

Mandl

(2014)

moet

selfone

en

selfoonprogrammatuur gebruikersvriendelik wees om doeltreffende interaksie te
verseker. Dit geld ook enige selfoonwoordeboek. Selfoonwoordeboeke wat nie
selfoon- en gebruikersvriendelik is nie, met ander woorde nie die leksikografiese en
bruikbaarheidsbeginsels in ag neem nie, sal nie ’n aangename en suksesvolle
interaktiewe digitale ruimte skep nie (Heuwing, 2014).
Die probleem met die bruikbaarheid van selfoonwoordeboeke is tweeledig: 1.
selfoonwoordeboekgebruikers is gebruikers wat op soek is na die onmiddellike
bevrediging van hul behoeftes (Heid, 2014); en 2. die tegnologiese moontlikhede wat
hierdie medium bied, is nog nie verwesenlik in moderne selfoonwoordeboeke nie.
Wroblewski (2011:44) dui aan dat tegniese vermoë van selfone soos, toesteloriëntasie

(“device

orientation”)

en

aanraking

(“touch”)

nog

interaktiewe

moontlikhede vir ontwerpers ontsluit. Hierdie moontlikhede moet aangespreek word
om selfoonwoordeboeke meer gebruikersvriendelik en interessanter te maak.
Hierdeur word ’n sogenaamde “fun factor” (Heid, 2014) bewerkstellig, soos bv. die
Muiswerk-selfoonwoordeboek se gebruik van gebruikersgerigte artikelstrukture, wat
gebruikers teruglok na die woordeboek en so moontlik ’n nuwe vorm van
woordeboekkultuur kweek.
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3.5. Samevatting van teoretiese analise
3.5.1. Afleidings
Na aanleiding van die bogenoemde uiteensetting, is dit duidelik dat elke bespreekte
teorie belangrike en noodsaaklike eienskappe bevat vir die analisering van
elektroniese woordeboeke, veral selfoonwoordeboeke. Wat uit die analise van die
verskillende teoretiese benaderings blyk, is dat nie een teorie voldoende is om
elektroniese woordeboeke te analiseer nie. Die tekortkominge van elk van die
teorieë kan wel aangevul word deur die verskillende benaderinge te integreer. Twee
verdere afleidings blyk dus uit die teoretiese analise:
I.

Die leksikografiese beginsels wat vir gedrukte woordeboeke geld, is steeds
belangrik maar kan nie oral toegepas of aangepas word nie. Sekere
woordeboekeienskappe verander soos die medium verander. Dit beteken dat
nuwe woordeboekeienskappe ontstaan wat vanuit ’n rekenaarwetenskaplike
perspektief benader moet word. Dit is veral opvallend by die analise van die
algemene leksikografieteorie. Hoewel die funksieteorie met min moeite aangepas
kan word vir die digitale ruimte, is daar gewys dat van hierdie beginsels verdere
toepassing of aanpassing nodig het vir die daarstelling van goeie
selfoonwoordeboeke.

II.

Dit is nie voldoende om slegs leksikografiese beginsels te gebruik nie. Die feit dat
die
funksieteorie
oorvleuel
met
interaksie-ontwerp
en
ander
bruikbaarheidsbenaderinge staaf hierdie afleiding. Daar is ook telkens gewys hoe
woordeboeke op verskillende elektroniese toestelle nie net op leksikografiese
kundigheid berus nie, maar dat die insae van, bv. rekenaarwetenskaplikes en
bruikbaarheidskundiges nie van die hand gewys moet word nie.

3.5.2. Die skep van ’n geïntegreerde teorie
Vanuit die bostaande analises en afleidings word dit duidelik dat ’n geïntegreerde
teorie benodig word vir die analise en evaluering van elektroniese woordeboeke. Die
tersaaklike geïdentifiseerde kerneienskappe vorm dus deel van ’n oorkoepelende
teorie. Hierdie kerneienskappe sluit, onder ander, die volgende elemente in: Die tipe
gebruiker(s) en sy/haar behoeftes; die gebruiker se raadplegingsvermoë; die
woordeboek se oorhoofse funksie en subfunksies; die gebruiksituasie van die
woordeboek, asook die “extra-information tool”-situasie(s); die gebruiker se
woordeboekervaring; die woordeboekstrukture en aanbieding van data; die tipe
inligting wat vereis word van die gebruiker en hoe dit toeganklik vertoon word; die
tegnologiese moontlikhede wat selfone bied; die bruikbaarheid en wisselwerking
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tussen gebruiker en selfoonwoordeboek as geheel. Dit is met behulp van hierdie
eienskappe (en enige ander eienskappe wat uit die teoretiese analise blyk) wat ’n
praktiese analise van bestaande Afrikaanse selfoonwoordeboeke kan geskied. Deur
hierdie oorkoepelende teorie as raamwerk te gebruik vir die toepassing op die
selfoon-WAT, kan die tekortkominge van hierdie woordeboek uitgelig word. Vandaar
kan

daar

gepoog

word

om

’n

grondslagmodel

vir

die

verbetering

van

selfoonwoordeboeke saam te stel.
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Hoofstuk 4. Praktiese analise
Soos aangedui, berus die daarstelling van ’n grondslagmodel vir die ontwikkeling
van selfoonwoordeboeke nie net op bevindinge van die teoretiese leksikografie nie,
maar ook op die praktiese analises van werklike woordeboeke. Vir die doeleindes
van hierdie studie word die selfoon-WAT, as primêre bron, aan die hand van die
reeds bepaalde teoretiese raamwerk getoets. Let wel, tersaaklike dele van die
teoretiese raamwerk mag herhaal word in die praktiese analise soos dit toegepas
word. Daar sal wel na ander woordeboeke of naslaanbronne, sommige wat reeds
geanaliseer is in die vorige hoofstuk en ander Afrikaanse woordeboeke, verwys,
word, hoewel die bespreking van hierdie bronne nie so breedvoerig sal wees nie. Na
gelang van die praktiese analise sal voorstelle vir die verbetering van die selfoonWAT verskaf word. Hierdie voorstelle dien as grondslagwerk vir die daarstelling van
’n model vir die ontwikkeling en verbetering van selfoonwoordeboeke. Dit word
weereens beklemtoon dat hierdie studie nie ten doel het om so ’n model te ontwikkel
nie, maar eerder om die ruimte te skep vir verdere navorsingsmoontlikhede in hierdie
opsig. Voordat die analise kan plaasvind, moet die WAT as woordeboek egter eers
gekontekstualiseer word.

4.1. Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal
4.1.1. ’n Kort historiese oorsig
Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal is ’n sinchroniese meerdelige omvattende
woordeboek wat saamgestel is uit ’n versameling materiaal van geskrewe en
gesproke taalgebruik, asook uit “prominente variëteite van Afrikaans – vanaf die
Kaap, Namakwaland tot by die Gariep, deur al nege provinsies en selfs tot in
Namibië” (Elektroniese WAT, 2015). Alhoewel die WAT as sinchroniese woordeboek
saamgestel word, vereis sy omvattende aard dat daar ook diachroniese en
etimologiese elemente opgeneem moet word. Die WAT se bewerking van artikels
verskil van dié van ander verklarende woordeboeke onder meer deurdat dit ’n
vollediger en meer ensiklopediese betekenisparafrase aan die gebruiker verskaf.
Hierdie woordeboek word as gesaghebbende kulturele en taalkundige bron geag
deur moedertaalsprekers van Afrikaans en die impak van hierdie woordeboek kan
nie onderskat word nie. Die WAT speel ’n wesenlike rol op verskeie akademiese
gebiede, bv. die taalpraktyk, taalbeplanning, teoretiese leksikografie, ens. en in die
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bevordering en behoud van Afrikaans. Dit is as’t ware ’n baanbrekerwoordeboek,
maar die WAT se progressie was nie sonder struikelblokke nie.
Werk aan die WAT is in 1926 onder die hoofredakteurskap prof. J.J. Smith van die
Universiteit van Stellenbosch begin na aanleiding van Afrikaans se erkenning as
ampstaal in 1925 (Elektroniese WAT, 2015). Dr. D.F. Malan, die toenmalige Minister
van Onderwys, het in Maart 1926 ’n ooreenkoms tussen prof. Smith en die
Nasionale Pers bekragtig (Elektroniese WAT, 2015). Vandaar sou die behoefte aan
“’n volledige en gesaghebbende woordeboek” met die hulp van staatsteun bevredig
word (Elektroniese WAT, 2015). Daar is onderhandel dat hierdie woordeboek binne
drie jaar voltooi sou word, maar as gevolg van die enorme werkslading wat so ŉ
woordeboekprojek vereis, was daar teen 1929 steeds nie ’n tasbare produk nie. Dit
is ook in hierdie tyd dat die Universiteit van Stellenbosch die verantwoordelikheid
oorneem by die Nasionale Pers en befondsing en personeel toestaan aan dié
woordeboekprojek. Prof. Smith en sy assistente het teen 1937 ’n goeie korpus
saamgestel maar die beloofde woordeboek verskyn steeds nie. In 1943 word prof.
Smith aangeraai deur sy dokter dat hy, ter wille van sy gesondheid, sy werk aan die
WAT moet staak maar tree eers amptelik in 1945 af as redakteur (Elektroniese WAT,
2015).
In 1948 word P.C. Schoonees aangestel as hoofredakteur. As gevolg van geweldige
druk van die publiek en die staat, het Schoonees besluit om ’n gedeelte, A-C, van
die WAT in 1951 uit te gee (Gouws, 1999: 4). Die WAT is derhalwe nooit aanvanklik
beplan as ’n meerdelige woordeboek nie. Schoonees verseker dat die korpus wat
Smith versamel het, bewerk word en sorg vir die lewering van drie verdere dele:
Deel II (D-F) in 1955, Deel III (G) in 1957, en Deel IV (H-I) in 1961. Schoonees het
verder gesorg dat die letter J en ’n gedeelte van K teen sy aftrede in die middel
1960’s persklaar sou wees. Deel V (J-KJ) verskyn egter eers amptelik in 1968 onder
die redaksionele oog van F.J. Snijman. Onder Snijman se hoofredakteurskap sou
ook Deel VI (KLA-KOL) in 1976 verskyn, waarna D.C. Hauptfleisch oorgeneem het
en Deel VII (KOM-KOR) en VIII (KOS-KYW) sou versorg (Botha, 2014).
Die 1960’s is ook ’n prominente tydperk in die vooruitgang van die Afrikaanse
teoretiese leksikografie deurdat daar ŉ teoretiese bewustheid rondom die
ontwikkeling en evaluering van woordeboeke aangewakker word, veral deur J.G.H.
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Combrink, L.C. Eksteen en F. J. Snijman wat gepubliseer het oor leksikografiese
prosesse (vgl. Eksteen 1962;1967, Combrink 1962 en Snijman 1963). Die gevolge
hiervan is dat daar sterker teoreties en prakties gefundeerde kritiek teen die WAT
geloods kon word. Deel V tot VIII loop sterk deur onder die nuwe leksikografiese
ingestelde kritici (Botha, 2014). Uit die kritiek van hierdie dele word dit duidelik dat
daar ’n tekort aan leksikografiese beplanning in die WAT se werkswyse is en dat
daar taalkundige en leksikografiese praktyke geïmplementeer word wat nie
verdedigbaar is nie. Daar word veral kritiek teen die inkonsekwentheid van data en
die oormaat van ensiklopediese betekenisparafrases geloods. In 1989 tydens die
afhandeling van Deel VIII het die Buro van die WAT “met strategiese beplanning
begin [...] wat tot die hersiening van die Buro se materiaalversamelings- en
opnamebeleid [lei]” (Elektroniese WAT, 2015). Met die aanstel van dr. Dirk van
Schalkwyk in 1991 as hoofredakteur het die WAT ’n nuwe formele redaksionele
beleid geformuleer waarvolgens dié woordeboek se werkswyse ingrypend verander
sou word (Feinauer, 1996:234). Hierdie beleid het daartoe gelei dat die taak van die
redaksie vergemaklik is, die samestellingsproses versnel is en dat 'n meer
toeganklike produk vir die gebruiker gelewer is (Elektroniese WAT, 2015). Dit is ook
onder Van Schalkwyk se leiding dat die WAT elektronies bewerk kon word en dat
elektroniese databasisse opgestel is (Feinauer, 1996:234). Die volgende drie dele,
Deel IX (L), Deel X (M) en Deel XI (N-O), word tussen 1994 en 2000 in rekordtyd
voltooi. Deel X is ook ’n mylpaal vir die WAT aangesien dit die halfpadmerk van die
alfabet verteenwoordig sowel as dié van die WAT wat by voltooiing uit twintig dele
sal bestaan (Elektroniese WAT, 2015).
Met die totstandbringing van die Nasionale Leksikografiese Eenhede tussen 2000 en
2002 word die WAT as 'n artikel 21-maatskappy geregistreer en 'n Memorandum van
Ooreenkoms tussen die Buro van die WAT, die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad en die
Universiteit van Stellenbosch is op 3 Julie 2003 onderteken (Elektroniese WAT,
2015). Hierdie ooreenkoms het finansiële implikasies vir die WAT en veroorsaak dat
die personeellede heelwat minder word. Nietemin verskyn Deel XII in 2005, Deel XIII
in 2009 en Deel XIV in 2014 onder die hoofredakteurskap van dr. W.F. Botha. In
2001 vier die WAT sy 75ste bestaansjaar en in 2006 sy 80ste bestaansjaar. Tussen
hierdie twee bestaansjaarvieringe het die WAT ook die verskuiwing na die digitale
ruimte gemaak. 2003 is daarom ’n belangrike jaar vir die WAT omdat die eerste
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weergawe van die Elektroniese WAT (A tot O op CD-ROM) verskyn. Die bewerking
van die elektroniese WAT is sedert 2000 op die Sweeds-ontwerpte Onoma-program
gedoen8. Hierdie program, hoewel voldoende vir ’n lang tydperk, het tans duur
lisensiëringskostes en raak elke jaar meer uitgedateer (Botha, 2014). Die
omvattende aard van die WAT maak dit ook moeilik om ander programme vir hierdie
woordeboek te gebruik en dit belemmer die leksikografiese proses en die
vooruitgang van die woordeboek. Nietemin verskyn die e-WAT in 2008 op die
internet en behels tans die veertien voltooide woordeboekdele, dit wil sê meer as
8 800 bladsye is in elektroniese formaat omgeskakel en nagenoeg 200 000 woorde
word verklaar (Elektroniese WAT 2015).
Met hierdie oorsig word dit duidelik dat die WAT ’n wispelturige ontstaan gehad het.
Die

redaksionele

beleid

wat

ingestel

is

tydens

dr.

Van

Schalkwyk

se

hoofredakteurstermyn het gesorg dat daar met ’n sterker leksikografiese
ingesteldheid verder gewerk word aan die woordeboek. Die redakteurs voor dr. Van
Schalkwyk het egter nie slegte werk gedoen nie, maar verskillende benaderings het
ongelukkig

tot

baie

inkonsekwentehede

tussen

die

dele

gelei.

Hierdie

inkonsekwenthede het tot ’n mate oorgespoel in die elektroniese weergawe se data,
bv. in die mediostruktuur, semantiese data en die gebruik van koteks- en
konteksleiding, wat moontlik probleme kan laat opduik in die nabye toekoms. Hoe dit
ook al sy, daar moet beklemtoon word dat die WAT gesorg het vir baanbrekerswerk
in die Suid-Afrikaanse en Afrikaanse leksikografie en, soos genoem, is dit ’n
waardevolle kulturele en taalkundige naslaanbron vir Afrikaanssprekendes. Hierdie
tesis het nie ten doel om te bewys dat die WAT as naslaanbron nie ’n swak produk is
nie, maar eerder dat die elektroniese weergawe te kort skiet met betrekking tot die
verwagtinge

en

moontlikhede

van

die

digitale

era.

Vandaar

kan

nuwe

baanbrekerswerk gedoen word om hierdie (en soortgelyke) woordeboek(e)
volwaardig te omskep vir die elektroniese sfeer.
4.1.2. Die onderskeid tussen verskillende elektroniese weergawes van die WAT
Voordat ’n praktiese analise van die selfoon-WAT kan plaasvind, moet daar
onderskeid getref word tussen die verskillende elektroniese weergawes van hierdie
8

Tydens die skryf van hierdie tesis is die Onoma-program steeds gebruik, maar Botha (2014) het aangedui dat
die verskuiwing na ’n plaaslik-ontwerpte woordeboekbewerkingsprogram, naamlik TshwaneLex, binnekort
gemaak sou word.
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woordeboek. Die e-WAT en die CD-ROM-weergawe is bloot gedigitaliseerde
weergawes van die gedrukte produk, d.w.s. hierdie weergawes lyk en funksioneer
baie soos die gedrukte weergawe behalwe vir, o.a., die soekfunksies, duimgidse en
aanbiedingsruimte. Die aanlyn weergawe het wel ander eienskappe wat tuishoort op
die internet, maar dit is nie beduidend verskillend van die CD-ROM-weergawe nie.
Hieroor sal later weer uitgebrei word. Die selfoon-WAT is soortgelyk aan die e-WAT
en

verskeie

aspekte

van

dié

weergawe

oorvleuel

met

dié

van

die

selfoonwoordeboek. Dit is dan belangrik om hier te noem dat die selfoon-WAT eintlik
nie ’n volwaardige selfoonwoordeboek is nie, maar eerder ’n aanlyn woordeboek wat
toeganklik is via selfone9. Dit beteken egter nie dat hierdie woordeboek nie as
selfoonwoordeboek geanaliseer kan word nie, aangesien hierdie weergawe as “die
elektroniese WAT op selfoon” bemark word (Elektroniese WAT op internet en
selfoon, 2015).
Omdat die WAT as gedrukte woordeboek nog nie voltooid is nie, kan die
elektroniese weergawes as “dictionar[ies] under construction” geklassifiseer word
(Klosa, 2013:519). Volgens Klosa (2013:518) het die oorspronklike formaat van die
woordeboek ’n effek op die toekomstige aanlyn ontwerp, wat nuwe en onbekende
probleme kan veroorsaak soos daar verder aan die woordeboek gewerk word. Dit is
klaar merkbaar in die e-WAT waar, bv. opdaterings van ouer dele wat nog nie
gedoen is nie of onbruikbare elemente van die CD-ROM-weergawe wat op die
internetweergawe verskyn. Hoewel daar ’n amptelike besluit geneem is om meer
aandag aan die e-WAT te bestee, word hierdie proses belemmer deur finansiële
implikasies, tegnologiese struikelblokke en ’n tekort aan personeel (Botha, 2014).
Hoe dit ook al sy, die WAT moet voldoen aan gebruikersverwagtinge en die nodige
leksikografiese beginsels wat vir die elektroniese sfeer geld. Derhalwe moet die eWAT saam met die selfoonweergawe geanaliseer word, veral omdat hierdie twee
weergawes nou verwant is. Hierdie analise sal egter baie kort wees aangesien ŉ
bespreking van die selfoonweergawe die primêre doel van hierdie studie is. Let wel,
enige verskille tussen die twee weergawes sal ook by die betrokke afdeling van die
analise uitgelig word. Daar kan ook geargumenteer word dat die verbetering van een
9

Die 6de uitgawe van die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (Luther et al., 2015) het dieselfde opset as
die e-WAT en selfoon-WAT, maar die e-HAT word nie as selfoonwoordeboek bemark nie. Hierdie studie neem
dus kennis van die HAT se elektroniese weergawes maar sal slegs enkele kere na hierdie woordeboek verwys
aangesien die analise van die WAT vir bepaalde elemente van die HAT ook kan geld.
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van die weergawes tot verbetering van die ander een kan lei, aangesien die twee
weergawes so nou verwant is.
4.1.3. Die e-WAT
Alhoewel die Elektroniese WAT slegs ’n elektroniese weergawe van die gedrukte
WAT is, bied dit tog ’n mate van gerieflikheid en toeganklikheid vir moderne
gebruikers, bv. die feit dat die voltooide dele volledig op een plek beskikbaar is. Die
eksterne toegangstruktuur soos die gevorderde soekfunksies is ook ’n positiewe
eienskap van dié weergawe, omdat gebruikers vinniger toegang kry tot die verlangde
inligting (Addendum B, i en ii). Die Elektroniese WAT bied ook vir gebruikers ’n
hulpfunksie aan wat gespesialiseerde soektogte moontlik maak (Addendum B, i).
Bothma (2011:81-82) dui egter aan dat hierdie funksies steeds te beperk is in
vergelyking met ander elektroniese woordeboeke soos die OED, juis omdat die
gebruiker slegs ’n “en” of “of” soektog kan uitoefen (Addendum B, ii). Hierdie
soekfunksie maak ook gebruik van eienaardige woordkeuses, soos bv. “Soek na
dokumente”, wat nie gepas is binne die sfeer van ’n leksikografiese hulpbron nie.
Hierdie soekfunksies maak dit wel makliker om deur die bestaande WAT-dele te
soek, maar tog is daar ook beperkings. Daar is byvoorbeeld, geen manier om ’n
skoonsoektog uit te voer nie. Daar is ook geen manier om selfs net maklik na jou
vorige soektogte terug te keer nie, tensy die webdeurblaaier gebruik word.
Ander funksionele skakels wat voorkom, is skakels na voor- en agtertekste van die
woordeboek, wat bykomende inligting aan gebruikers verskaf. Daar is bepaal dat ewoordeboeke eerder buitekenmerke (“outer-features”), (vgl. Klosa en Gouws 2015),
moet integreer as “buitetekste”, maar die feit dat die e-WAT soortgelyk is aan die
CD-ROM- en gedrukte weergawe veroorsaak dat tradisionele buitetekste gebruik
word. Du Plessis (2014:83) bewys dat die e-WAT se buitetekste dringend aandag
kort. As die gebruiker op hierdie skakels klik, word hy/sy oorval met inligting oor elke
uitgawe van die WAT. Hoewel dit belangrik is om erkenning te gee aan die
personeel, medewerkers en ondersteuners van die woordeboek, moet dit liefs nie
eerste geplaas word nie omdat dit vir die meerderheid gebruikers irrelevant is (Du
Plessis, 2014:83). Soos bepaal in die geïntegreerde teorie, d.i. die oorkoepelende
teorie bestaande uit die geïdentifiseerde kernbeginsels van die funksieteorie, die
algemene leksikografieteorie en die bruikbaarheidsbenadering, het (moderne)
aanlyn gebruikers nie die tyd of geduld om deur elke uitgawe se massa inligting te
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soek vir die gebruiksleiding, afkortings en redaksionele opmerkings wat gewoonlik in
hierdie tekste voorkom nie. Dit kan ook bevraagteken word hoekom elke uitgawe se
inligting afsonderlik gegee word. Dit sou meer gebruikersvriendelik wees om die
redaksionele afkortings, etikette en ander gebruiksleiding op te som en saam te voeg
in een enkele toeganklike voorteks of om minstens duimgidse of interaktiewe skakels
te gebruik wat die gebruiker vinniger na die verlangde inligting kan neem.
Kortom, die uitleg van hierdie tekste moet herbewerk word sodat die gebruiksleiding
en ander belangrike inligting meer toeganklik is vir die gebruiker. Dit is ook steurend
en problematies dat van die voortekste eintlik dié is wat ter sake is vir die CD-ROMweergawe. Die gebruiker kry dus hier inligting oor hoe om die woordeboek te
installeer en hoe om soektogte op die Folio View-platform, wat die CD-ROMweergawe gebruik, uit te oefen (Addendum B, iii). ’n Aanlyn gebruiker wil ’n vinnige
en eenvoudige gebruiksgids raadpleeg wanneer hy/sy die woordeboek gebruik dus
is die gebruiksleiding en hierdie problematiese foutiewe inligting van geen nut vir die
gebruiker nie (Du Plessis, 2014:83). Verder is die agtertekste ook nie vir die
meerderheid gebruikers nuttig nie. Hierdie tekste bevat die bronnelyste van Deel VI
tot Deel XIII. Dit is onduidelik hoekom hierdie tekste gegee word aan die gebruiker
en wat hy/sy daarmee moet doen. Dit is belangrik, soos genoem, om erkenning te
gee aan mense en instansies wat ’n bydrae gelewer het tot die bewerking van die
woordeboek, maar daar kan geargumenteer word dat die meeste aanlyn gebruikers
nie nodig het om hierdie inligting te raadpleeg nie. Erkenning aan bronne moet
verklaar word in ’n enkele sin of paragraaf aan die gebruiker, en die bronnelys self
kan eerder in ’n opsionele aflaaibare (pdf-)dokument verskyn, of slegs in die
gedrukte weergawe voorkom. Feinauer (2007:264) noem dat die WAT se agtertekste
deel vorm van die mediostruktuur omdat dit gebruikers na eksterne naslaanbronne
verwys. Vir gebruikers van die e-WAT sal dit egter van meer nut wees as daar na
relevante elektroniese bronne verwys word wat die gebruiker kan raadpleeg sou
hulle meer wou weet.
Hierdie beperkings raak steurend hoe meer die woordeboek gebruik word. Die tekort
aan gebruikerprofiele, manipuleerbare soektogte en funksies, en rekenaarvriendelike
strukture maak hierdie weergawe nie veel meer effektief as die gedrukte uitgawe nie.
(Hierdie gegewens geld ook die selfoonweergawe en sal later weer bespreek word.)
Ander twyfelagtige elemente wat nie in die selfoonweergawe voorkom nie, is die
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tellinglys (in rooi omlyn), kortlys (in oranje omlyn) en die gebruik van
artikeldeeltrajekte (in geel omlyn) (Addendum B, iv). Dit blyk dat die kortlys en
tellinglys soortgelyk is omdat dit vir gebruikers aandui waar die geraadpleegde
woord of frase optree in ander artikels. Dit is handig as dit soos ’n aangepaste
kruisverwysingsisteem benader word, maar dit was myns insiens nie noodwendig die
bedoeling van die samestellers nie. Hoewel dit gebruikers na ander artikels kan lei,
moet daar gevra word hoekom hierdie verwysings nie net in die artikelstruktuur
geïntegreer is nie en waarom alle moontlike optredes vir die gebruiker gegee word.
Daar word geen leiding vir die gebruiker hieroor verskaf nie. Daar kan
geargumenteer word dat hierdie twee lyste nie werklik funksioneel is nie en dat die
meerderheid gebruikers dit nie sal gebruik nie. Gebruikers wil eerder dadelik na die
verlangde soekarea of soeksone geneem word en deur middel van kruisverwysing
binne die artikel of deur ’n aangepaste artikelstruktuur, bekend gestel word aan
artikels wat ook vir die spesifieke soektog ter sake is. ’n Ander moontlikheid is dat
die kortlys geïntegreer word met die gevorderde soektog-opsies vir diegene wat
inligting wil onttrek oor waar die gekose lemma/woord/frase in ander artikels optree.
Nog ’n onduidelikheid met hierdie lyste is die persentasies wat gegee word. Dit is
verwarrend waarna daardie persentasie-getalle presies verwys, hoe dit uitgewerk
word en waarom dit relevant is vir die gebruiker. Hierdie twee elemente kan as
oortollig en steurend gesien word en kan die gebruiker se aandag aftrek of hul
frustreer deurdat inligting weergegee word waarvan die nuttigheid te bevraagteken
is. Daarteenoor is die makrostrukturele alfabetdeeltrajek meer funksioneel, omdat dit
darem die gebruiker oriënteer binne die alfabetiese ordening van die woordeboek.
Hierdie artikeldeeltrajek sal wel van meer waarde wees as daar ’n meegaande
alfabetbalk gegee word of as die toegangstruktuur ruimte skep vir ’n soektog waar
die gebruiker deur die hele woordeboek, deur middel van artikeltrajekte, kan “blaai”.
Die e-WAT het, soos aangedui, ’n paar eienskappe en funksies wat verskil van die
selfoonweergawe, maar in wese is beide elektroniese weergawes eenders.
Derhalwe verskuif die fokus nou na die selfoonweergawe.
4.1.4. Die teikengebruiker
Die selfoon-WAT is amper identies aan die e-WAT, behalwe vir die aangepaste
aanbiedingsruimte (Addendum C, i). Soos bepaal in die vorige hoofstukke, staan die
gebruiker sentraal wanneer woordeboeke ontwerp of geëvalueer word. Vanuit die
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geïntegreerde teorie word dit duidelik dat die gebruiker se verwagtinge van en
interaksie met die woordeboek sy/haar ervaring van die produk bepaal en derhalwe
die funksies, strukture en enige ander leksikografiese elemente ook. Dit is, soos
Wiegand (1977:59) aandui, wel steeds die leksikograaf se taak om die spesifieke
teikengebruikers en hul behoeftes te identifiseer en die woordeboek volgens hierdie
bepalings te ontwerp.
Hoewel dit nie moontlik is om elke gebruiker se behoeftes tevrede te stel nie, word
die WAT bemark as ’n woordeboek met ’n reeks verskillende gebruikers. Die
teikengebruikers van alle weergawes van die WAT word uitdruklik in die toeligting
aangedui:
“Die WAT word saamgestel met die aanname dat sy teikengebruikers alle
sprekers en gebruikers van Afrikaans is, maar veral dié spektrum gebruikers
wat strek vanaf senior hoërskoolleerders tot Afrikaansakademici. Naas
Afrikaansakademici en skoliere is die WAT gerig op digters en skrywers,
taalpraktisyns, uitgewers en vertalers, Afrikaansstudente, akademici in ander
rigtings as Afrikaans, professionele mense soos onderwysers, prokureurs en
advokate, geneeshere en predikante, maar ook dié Afrikaanssprekende met 'n
sterk Afrikaanssentiment wat veral waardering het vir die uitgebreide opname
van streektaal, uitdrukkings en sitate van bekende skrywers.” (Elektroniese
WAT, 2015).

Die uitdruklike identifisering van die teikengebruikers is ’n positiewe element van die
WAT, aangesien dit vanselfsprekend duidelikheid verskaf oor wie die woordeboek
kan gebruik, al dan nie. Dit moet ook as ’n riglyn vir die leksikograwe en samestellers
van die WAT funksioneer sodat ander elemente in die woordeboek vervolgens
aangepas kan word sodat hierdie gebruikers se behoeftes bevredig word. Die
afbakening van gebruikers kan ook ’n probleemarea van die WAT wees. Die WAT
het ŉ reeks gebruikers wat uiteenlopend van aard is. Alhoewel die WAT nie ’n
vakwoordeboek is nie, word die onderskeid tussen leke (“hoërskoolleerders”) en
deskundige

(“Afrikaansakademici”;

“taalpraktisyns”;

ens.)

gebruikers,

soos

voorgestel deur Bergenholtz en Bothma (2011), tog implisiet gemaak. Die feit dat die
WAT “prominente variëteite van Afrikaans” en gebruikersgroepe wat ŉ “sterk
Afrikaanssentiment wat veral waardering het vir die uitgebreide opname van
streektaal” insluit (Elektroniese WAT, 2015), impliseer dat gebruikers wat met hierdie
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taalvariëteite vertroud is ook deel van die teikengebruikersgroep is. Die WAT
probeer dus vir gebruikers met verskillende vaardighede en behoeftes voorsiening
maak, maar as hierdie faktore in ag geneem word, kan daar afgelei word dat hierdie
voorsiening nie oral ewe suksesvol is nie (soos later bewys sal word).
Verder bepaal die elektroniese ruimte van die selfoon- en e-WAT ook
gebruikerselemente

en

lok

nuwe

gebruikersgroepe.

Gebruikers

se

naslaanvaardighede, elektroniese raadplegingsvaardighede en vertroudheid met
elektroniese toestelle sal, soos genoem in hoofstuk 3, bepaal hoe effektief ’n
woordeboek die teikengebruikers se behoeftes kan bevredig. Daarom moet die
subjek-objek-verhouding tussen woordeboekgebruiker en woordeboekplatform en
die interaksie tussen gebruiker, woordeboek en programmatuur bepaal word (wat
later sal blyk). Die omvattende aard van WAT veronderstel dat die gekose reeks
gebruikers se behoeftes bevredig kan word. Let wel, met die gegewe historiese
oorsig is dit bepaal dat die WAT nie as omvattende meerdelige woordeboek beplan
is nie. Dit beteken dat ouer dele van die woordeboek moontlik nie die gebruiker se
behoeftes konsekwent in ag geneem het nie. Na die hersiene redaksionele beleid
ingestel is, word dit egter verwag dat die gebruiker en gebruikersbehoeftes bepalend
is en ŉ wesenlike rol moet speel in besluite oor die verdere ontwikkeling van die
woordeboek. Dit word ook verwag dat die gebruiker ’n meer sentrale rol in die
ontwikkeling en implementering van die elektroniese weergawes moet speel , omdat
hierdie produkte ná die instelling van die hersiene redaksionele beleid verskyn het
en in wese nuwe produkte is waarin nuwe moderne gebruikers se behoeftes in
gedagte gehou moet word.
Oor gebruikers van die e-WAT en selfoon-WAT kan die volgende afleidings
voorlopig gemaak word: eerstens is daar ’n reeks gebruikers wat waarskynlik
verskillende kognitiewe, naslaan- en elektroniese raadplegingsvaardighede het en
tweedens is daar gebruikers uit verskillende kulturele agtergronde, asook gebruikers
van verskillende ouderdomme met verskillende behoeftes. Vervolgens moet die aard
van die gebruiker en gebruiksituasies van die selfoon-WAT onder die loep geneem
word om te bepaal of hierdie woordeboek hierdie reeks teikengebruikers se
behoeftes kan bevredig.
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4.1.5. Gebruikersbehoeftes en die kontinuum van gevorderdheid van ervaring
Dit is belangrik dat die meerderheid van hierdie gebruikers tevrede gestel word,
maar soos vroeër geïmpliseer, is dit, realisties gesproke, nie altyd moontlik nie. Daar
moet ook ruimte geskep word om die gebruikersbehoeftes by die gebruiker self te
toets sodat ’n vollediger beeld van die gebruiker se ervaring en gevorderdheid
gevorm kan word. Die bogenoemde reeks teikengebruikers stel verskillende eise
aan die WAT en dit is logies te verwag dat die WAT nie elke gebruikersgroep se
behoeftes ewe bevredigend kan aanspreek nie. Tog moet die WAT geanaliseer word
op grond van die bepalings en inligting wat die woordeboek self gee. Daarom kan
die genoemde gebruiksaard van die selfoon-WAT deur middel van die kategorisering
van gebruikersbehoeftes, funksies en gebruiksituasies, soos dit uit die geïntegreerde
teorie blyk, benader word. Die uitpluising van hierdie aspekte sal verder deur
werklike praktiese toetse, soortgelyk aan dié wat in die bruikbaarheidsbenadering
voorgestel is, kan bepaal of die selfoon-WAT in sy doel slaag as omvattende
selfoonwoordeboek. Let wel, die gebruik van gebruikerstoetse kan, soos vroeër
bepaal, nie hier gebruik word nie, maar dit is noodsaaklik vir opvolgnavorsing.
Vir die kategorisering van gebruikersbehoeftes word Tarp (2013:463) se agt vrae,
soos genoem in die vorige hoofstuk, op die bogenoemde teikengebruikersgroepe
toegepas. Hierdie vasstelling van gebruikersbehoeftes oorvleuel ook met Sharp et al.
(2007) se identifisering van gebruikersbehoeftes vir die vereistes van die
gebruikerservaring. Nie al agt vrae is egter relevant vir die selfoon-WAT nie, daarom
word slegs ses van die vrae hier betrek. Hierdie vrae en antwoorde word weer by die
bruikbaarheidsanalise gebruik:
1. Wat is die gebruikers se moedertaal? Afrikaans en die prominente variëteite daarvan.
2. Hoe bekwaam is die gebruiker in sy/haar moedertaal? Die aanname word gemaak
dat die gebruikers gevorderde sprekers van Afrikaans is. Skoliere, wat as
teikengebruikers geïdentifiseer word, is egter nie noodwendig gevorderde sprekers
van Afrikaans nie. Die geïmpliseerde niestandaardvariëteitsprekende gebruikers is
ook nie noodwendig gevorderde sprekers van Standaardafrikaans, wat deurgaans in
die woordeboek gebruik word, nie. Die behoeftes van hierdie verskillende sprekers
sal dus verskil en die WAT maak nie voorsiening vir sprekers wat nie gevorderde
moedertaalsprekers is nie. Daar kan ook geargumenteer word dat die soms
ensiklopediese aard van die WAT of die gebruik van ’n meer formele styl, sekere
gebruikers se raadplegingsprosedure kan bemoeilik. Hieroor word egter nie meer
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uitgebrei nie aangesien dit ’n hewige taak sal wees om die hele woordeboek se styl
te verander vir enkele gebruikersgroepe.
3. Watter ervaring en vermoë het die gebruiker met vertaling? Die WAT word op
vertalers en taalpraktisyns gerig wat gevorderde gebruikers is met ervaring in die
vertaling van tekste. Die WAT is egter nie ŉ vertalende woordeboek nie; dit is dus
onduidelik hoe hierdie gebruikersgroep se behoeftes bevredig word. In alle
waarskynlikheid kan die WAT se groot korpus, uitvoerige voorbeeldmateriaal en
ensiklopediese betekenisparafrases die nodige teksproduksie- of teksresepsieinligting verskaf om van hulle behoeftes te bevredig, maar dit word deur struktuur en
funksionaliteit belemmer (soos later bewys word). Die ensiklopediese aard van die
WAT kan egter vertalers of taalpraktisyns wat vinnig tekste moet vertaal of redigeer
afsit aangesien hulle deur massas data moet werk en nie noodwendig die tyd het om
deur alles te lees nie. Daar word ook nie gestel watter tipe vertalers ingesluit word
nie.
4. Watter vlak van kulturele en ensiklopediese kennis dra die gebruiker? Hierdie vraag
is nie maklik om te beantwoord nie aangesien daar so ŉ reeks verskillende
gebruikers is. Wat wel uit die WAT se teikengebruikersgroepe blyk, is dat die
verskillende sosio-kulturele agtergronde en beroepe van die gebruikers ŉ rol speel in
die beantwoording van hierdie vraag. Dit word aanvaar dat die verskillende variëteite
van Afrikaans gepaard gaan met verskillende subkulture van Afrikaans. Dié
gebruikers sal waarskynlik verskil in kulturele kennis en die WAT raadpleeg om te
bepaal of elemente van hulle kulturele kennis opgeneem is, verskil van die norm of
waar die ooreenstemming met ander subkulture lê. Die beroepskeuses waarvoor die
WAT prominent voorsiening maak, impliseer dat daar gebruikers is wat reeds hoë
vlakke van ensiklopediese kennis dra. Die omvattende aard van die WAT sorg egter
daarvoor dat alle gebruikers, ongeag ensiklopediese kennis, minstens hierdie tipe
inligting aan die woordeboek kan onttrek sou hulle wou.
5. Hoe bekwaam is die gebruiker in ŉ betrokke gespesialiseerde veld? Die WAT stel dit
dat “geleentheidskeppings en hoogs gespesialiseerde vakterme wat slegs deur die
vakspesialis benut word” nie opgeneem word nie (Elektroniese WAT, 2015). Dit
beteken dat die ingeslote vaktaal en gespesialiseerde taalgebruik wat betrek word
ook deel vorm van die algemene taalgebruiknorm. Derhalwe word daar verwag dat
hierdie terme so bewerk is dat die bogenoemde gebruikers die nodige inligting aan
die bewerking sal kan onttrek, maar soos die vorige vraag, bepaal die gebruiker se
beroepskeuse en sosiale agtergrond die bevredigende beantwoording van hierdie
vraag. Aangesien die WAT vir ŉ reeks professionele gebruikers voorsiening maak,
word daar aanvaar dat die gespesialiseerde terminologie wat opgeneem is,
bevredigend bewerk is. Hier is die implisiete onderskeid tussen leek, semideskundige en deskundige weer ter sake. Deskundige gebruikers wat die WAT
naslaan, het nie noodwendig alle inligting oor die bepaalde saak nodig nie.
Ongelukkig moet dié gebruiker alle beskikbare inligting in die gegewe artikel deursif
om sy/haar behoefte te bevredig. Skoliere en studente is geneig om ook
gespesialiseerde terminologie na te slaan, maar hulle is leke of semi-deskundige
gebruikers wat beteken dat hulle meer inligting benodig oor die bepaalde saak as ŉ
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deskundige. Vertalers van gespesialiseerde velde sal moontlik hierby kan baat om
duidelikheid te kry oor die gebruik van ’n term of frase.
6. Hoe bekwaam is die gebruiker in TSG in sy moedertaal? Soos met gespesialiseerde
velde, betrek TSG taalgebruik wat buite die algemene taalgebruiknorm val. Hier is dit
ook moeilik om te bepaal hoe bekwaam gebruikers is in hierdie tipe taalgebruik, maar
op grond van die feit dat professionele gebruikers betrek word, kan daar aanvaar
word dat hierdie gebruikers in verskillende mates wel bekwaam is in spesifieke
vaktaalgebiede. Dit sal wissel van gebruiker tot gebruiker aangesien gebruikers
verskillende belangstellings en beroepe het. Die ensiklopediese aard van die WAT
moet wel voorsiening maak vir die meerderheid gebruikers se bevredignig van
hierdie behoefte. Waar daar onduidelikhede voorkom, moet die WAT dit aan die
gebruikers uitlig of minstens etiketteer as binne die raamwerk van die bepaalde TSG.

Uit die bostaande antwoorde op Tarp se vrae word dit weer duidelik dat die reeds
genoemde afleidings oor die WAT tog bevestig kan word. Dit blyk dat die WAT
voorsiening moet maak vir ŉ reeks uiteenlopende gebruikers met uiteenlopende
behoeftes. Dit is ook weer belangrik om daarvan kennis te neem dat gebruikers die
woordeboek naslaan omdat hulle nie oor inligting of kennis beskik nie. Dit beteken
ook dat die teikengebruikers verskillende gebruiksituasies het op verskillende tye,
met

ander

woorde

hoewel

daar

ooreenstemming

of

oorvleueling

tussen

gebruikersgroepe is, gebruik elke gebruiker elke keer die woordeboek op ŉ bepaalde
tyd vir ŉ bepaalde rede en hierdie redes is net so uiteenlopend soos die gebruikers
self. Dit beteken dat die leksikograwe wat die WAT saamstel verskillende
gebruikersprofiele ontwikkel. Hierdie profiele berus nie net op die bostaande vrae en
onderskeid tussen gebruikers se vakkundige of kulturele kennis nie, maar ook op die
onderskeie gebruikers se raadplegingsvermoë en vertroudheid met die elektroniese
medium. Vandaar word die teikengebruikers ook op die kontinuum van
gevorderdheid
gebruikerstoetse

van

ervaring

moontlik

is

geplaas.
om

met

Hoewel

dit

sekerheid

nie
te

sonder
bepaal

uitvoerige
waar

elke

teikengebruikergroep op die kontinuum lê nie, kan daar geargumenteer word dat die
gebruikers se ouderdom, beroep, sosiale agtergrond en opvoedingsvlak dit moontlik
maak om tog sekere afleidings oor die teikengebruikersgroepe te maak.
4.1.6. Die kontinuum van gevorderdheid van ervaring
Dit wil voorkom of die selfoon-WAT nie vir moderne tegnologies bekwame
gebruikers se behoeftes voorsiening maak nie, maar ook nie vir leke/aanleerder
gebruikers die middele gee om hierdie medium baas te raak nie. As die
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selfoongebruikersgetalle in hoofstuk 2 as basis gebruik word, kan daar met relatiewe
sekerheid gestel word dat skoliere, studente en talle professionele gebruikers wat in
die spektrum van teikengebruikers van die WAT val, moontlik redelik vertroud is met
minstens een tipe elektroniese toestel. Dit beteken dat hierdie gebruikers sekere
verwagtinge het ten opsigte van die tegnologiese moontlikhede van die selfoonWAT. (Hieroor word later uitgebrei.) Hierdie gebruikers word as gevorderde
gebruikers geklassifiseer omdat hulle gevorderde raadplegingsvaardighede het en
die virtuele ruimte waarin ’n e-woordeboek verskyn vinnig baas kan raak.
Daarteenoor is daar WAT-gebruikers wat beperkte toegang het tot elektroniese
toestelle (bv. gebruikers in afgesonderde dele van die land), bejaarde of ouer
gebruikers (soos wat baie van die WAT se gebruikers tans is) wat sukkel om aan te
pas by die digitale era of wat nie spoedig vertroud geraak het met tegnologiese
vooruitgang nie of professionele gebruikers wat min met elektroniese toestelle hoef
te werk. Hierdie gebruikers word vanuit ŉ e-perspektief as aanleerders of semigevorderde gebruikers geag omdat hulle raadplegingsvaardighede van so ’n aard is
dat hulle sukkel om die funksionaliteit van ’n e-woordeboek ten volle te benut of
omdat hulle vervreemd voel in die virtuele ruimte.
Dit is egter nie net die vertroudheid met elektroniese toestelle wat die posisie van die
gebruiker op die kontinuum bepaal nie. Die woordeboeknaslaanvaardighede van die
gebruiker dra in ’n mate hiertoe by. Gebruikers wat nie vertroud is met elektroniese
toestelle nie, maar tog met die naslaanprosedures van woordeboeke, indien die
woordeboek soos ’n gedrukte woordeboek lyk of vertoon, sal dalk met meer vertroue
en gerief deur ’n elektroniese woordeboek kan werk om die verlangde inligting op te
spoor. Hierdie gebruikers kan dan ook as semi-gevorderde gebruikers geag word.
Die selfoon-WAT het heelwat tekortkominge wat die raadplegingsprosedures van die
aanleerder of semi-gevorderde gebruikers in gedrang stel. Dit word egter, soos bo
genoem, elders in die analise bespreek.
Verder moet Simonsen (2014) se mobiele gebruikersbeginsel ook hier toegepas
word. Hierdie beginsel stel dit dat selfoongebruikers stiptelik, ongeduldig en aan ’t
beweeg is wanneer hulle selfoonwoordeboeke raadpleeg. Naas die gebruiker se
posisie op die kontinuum van gevorderdheid van ervaring, is die mobiele
gebruikersbeginsel ’n wesenlike deel van die selfoon-WAT. Selfoon-WAT-gebruikers
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sal nie tevrede wees met die huidige toedrag van sake as daar na die aanbieding
van data gekyk word nie. Hoewel die gebruiker presiese inligting kan ontvang
danksy ’n soekbalk, moet die gebruiker (gewoonlik) deur ’n klomp data werk of op ’n
skermskootstruktuur fokus wat nie die data toeganklik en gerieflik vertoon nie.
Moderne selfoongebruikers sal nie terselfdertyd kan rondbeweeg en deur die data sif
nie. (Sien die afdeling oor die selfoon-WAT se strukture.)
Uit hierdie gegewens word dit afgelei dat die selfoon-WAT ’n reeks gebruikers met
verskillende vaardighede of vermoë, hetsy taal- of naslaanvaardighede en -vermoë,
betrek. Elk van hierdie gebruikers is uniek en die WAT maak, deur hierdie
gebruikersgroepe direk te identifiseer, die belofte om elkeen van hulle se
leksikografiese behoeftes te bevredig. Om te bepaal of die selfoon-WAT wel
suksesvol is in die bevrediging van hierdie gebruikersbehoeftes moet daar verdere
ondersoek na die doel, funksies en gebruiksituasies van die WAT ingestel word.
4.1.7. Gebruiksituasies
Dit is belangrik om te onthou dat ’n woordeboek ’n gebruiksinstrument is wat
bepaalde gebruikersbehoeftes in bepaalde situasies moet bevredig. Die bepaling
van die reeks teikengebruikersgroepe en die meegaande gebruikersbehoeftes van
die selfoon-WAT bewys dat die uiteenlopende aard van die gebruikertipes en
behoeftes ’n verskeidenheid van gebruiksituasies inhou. Dit is onmoontlik om elke
gebruiker se presiese gebruiksituasie vas te lê, daarom word daar op Bergenholtz en
Tarp (2003) en Bergenholtz en Bothma (2011) se idees, soos in die vorige hoofstuk
uitgelig, gesteun om die hoofgebruiksituasies saam te vat.
Die omvattende aard van die WAT maak dit moontlik vir gebruikers om ’n klomp
situasies bevredigend aan te spreek. Vir die meerderheid gebruikers word hierdie
situasies beperk tot kommunikatiewe, kognitief-georiënteerde, interpretatiewe of
operasionele situasies. ’n Gebruiker van die selfoon-WAT benut hierdie woordeboek
omdat hy/sy waarskynlik ’n kommunikasieprobleem, hetsy gesproke of geskrewe,
ervaar. Om hierdie probleem op te los kan die gebruiker inligting onttrek aan data in
die vorm- en semantiese kommentaar van die gekose woordeboekartikel. ’n
Gebruiker wat hom/haar in ’n kognitief-georiënteerde situasie bevind, vereis
bykomende inligting oor ’n bepaalde saak, hetsy kulturele, vakkundige of
ensiklopediese inligting. Hier is die omvattende aard van die WAT ter sake en
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voordelig omdat die magdom inligting wat daarin opgeneem is die meerderheid van
hierdie situasionele behoeftes kan bevredig. Dit kan ook bydra tot die bevrediging
van gebruikers se behoeftes binne interpretatiewe en operasionele situasies.
Gebruikers wat met bewerkings soos blokraaisels sukkel, kan deur die WAT se
voorbeeldmateriaal, uitdrukkings, kollokasies, en ander gespesialiseerde data werk
om hierdie behoeftes te bevredig.
Hoewel al hierdie situasies aangespreek word, is daar tekortkominge. In die
gedrukte weergawe van die WAT word daar ostensiewe inskrywings as aanduiders
betrek. Hoewel die gebruik van hierdie inskrywings nie konsekwent of op ŉ
voorspelbare manier gedoen is nie, gee dit tog vir die gebruiker ’n ander datatipe
waaraan inligting onttrek kan word. Een van die tegnologiese vereistes wat in die
vorige hoofstuk aangeroer is, is die integrasie van multimedia-datatipes as deel van
die artikelstruktuur. Om die interpretatiewe situasie werklik te bevredig, sal dit sinvol
wees om, waar moontlik, by artikels wat inligting oor tekens, simbole of
gespesialiseerde terme weergee, ostensiewe aanduiders te integreer. Hierdeur het
die gebruiker ’n beter kans om binne hierdie situasie die nodige inligting aan die
woordeboek te onttrek en sy/haar behoefte te bevredig. Daar kan dus reeds
opgemerk word dat die selfoon-WAT nie die tegnologiese moontlikhede wat selfone
bied, genoegsaam benut nie.
Verder bied selfone (en rekenaars) as multifunksionele gebruiksinstrumente ook vir
gebruikers die geleentheid om andersoortige situasies te betree. Een situasie wat
aangedui is waarin gebruikers hul kan bevind, is die mediasiesituasie. Gebruikers
wat met die samestellers van die WAT in verbinding wil tree oor moontlike voorstelle
of om om hulp te vra, kan ongelukkig nie hierdie taak verrig nie. In die e-WAT is daar
wel die opsie om ’n e-pos aan die WAT te rig of om selfs per telefoon in kontak te
kom met die WAT. By die selfoon-WAT is daardie opsies nie teenwoordig nie.
Selfone bied verskeie kommunikasiekanale wat deur die WAT aangegryp moet word
sodat daar ’n dialoog tussen gebruikers en woordeboekmakers kan ontstaan sodat
gebruikers ’n aktiewe rol speel in die verbetering of ontwikkeling van die
woordeboek.
Laastens, kan die mobielegebruiksituasiebeginsel (Simonsen, 2014) ook hier
neerslag vind. Die idees oor eenvoudige en kundige inligting wat uit hierdie beginsel
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blyk, is ter sake. Daar is reeds bepaal dat die selfoongebruiksituasie stiptelike,
kommunikatiewe en eenvoudige leksikografie moet ondersteun. Vir die selfoonWAT-gebruiker word daar kundige maar nie eenvoudige inligting gegee nie, dit wil sê
hoewel kommunikatiewe leksikografie neerslag vind in die selfoon-WAT, word die
beginsel van toeganklike en eenvoudige data nie nagekom nie. Dit is nie soseer ’n
probleem met die data wat opgeneem is in die woordeboek nie, maar eerder met die
aanbieding van data en toegang tot inligting wat later in die bespreking duideliker
gestel sal word. Hoe dit ook al sy, die selfoon-WAT neem nie moderne
selfoongebruikers en hul meegaande gebruiksituasies genoegsaam in ag nie.
4.1.8. Funksies en werklike doel van die woordeboek
Die gebruiker, die gebruiker se behoeftes en die gebruiksituasies lei, soos aangedui
in die geïntegreerde teorie, na die bepaling van ’n woordeboek se funksies en
werklike doel. Daar word van omvattende woordeboeke verwag om meer deeglike
bewerkte artikels te bevat wat ’n reeks funksies kan bevredig. Hierdie bewerkings
hoef ook nie net deur middel van teks gedoen te word nie, maar die gebruik van
ander

datatipes,

soos

die

reeds

genoemde

multimedia-datatipes,

in

woordeboekartikels dra by tot die ensiklopediese aard van so ’n woordeboek. In die
selfoon-WAT se geval is dit duidelik dat die reeds bepaalde idees oor die
verskeidenheid gebruikers en gebruiksituasies dit moeilik maak om die werklike doel
van die woordeboek, soos deur Bergenholtz en Tarp (2003) gedefinieer, vas te lê.
Die WAT word omskryf as ’n “omvattende woordeboek wat sinchronies van aard is
[...] [en wat] leksikale item[s] [opneem wat] gevestig geraak het in Afrikaans”
(Elektroniese WAT, 2015). Vanweë hierdie gegewe aard van die woordeboek kan
daar nie net een funksie en een doel wees nie. Derhalwe word daar uit die
gebruiksituasies en gebruikersbehoeftes afgelei dat die kommunikatiewe funksies
van teksproduksie, teksresepsie, redigering en vertaling en die kognitiefgeoriënteerde

funksies

wat

die

aanbieding

van

kulturele,

ensiklopediese,

gespesialiseerde of etimologiese data vereis, tuishoort in die WAT.
Die geïntegreerde teorie maak wel nie voorsiening vir die omskrywing van
omvattende woordeboeke nie omdat Bergenholtz en Tarp (2003) op verklarende,
vertalende of vakwoordeboeke fokus. Daar is wel reeds implisiet en eksplisiet bepaal
dat die tipe gebruiker die tipe funksie van ’n gegewe situasie bepaal. Daar kan hieruit
geargumenteer word dat die doel van die WAT ook so bepaal kan word. Dit beteken
106

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

dat die algemene doel van die woordeboek van so aard is dat verskillende
gebruikers op verskillende tye met verskillende behoeftes die woordeboek kan
raadpleeg om hul behoeftes genoegsaam te bevredig. Die werklike doel van die
(selfoon-)WAT is dus omvattend van aard omdat dit oorkoepelend voorsiening maak
vir die bevrediging van ’n reeks gebruikers se reeks verskillende behoeftes. Die
probleem hier is egter dat die aanbod van die woordeboek op ’n selfoon nie
voordelig is vir die bevrediging van die werklike doel nie (sien 4.1.9.; 4.1.11.; 4.1.1218. oor die selfoon-WAT se bruikbaarheid en struktuur).
Om die bostaande uiteensetting van die tipe gebruikers, gebruikersbehoeftes,
gebruiksituasies en funksies meer prakties voor te stel en werklik te toets, word die
selfoon-WAT vervolgens deur middel van praktiese toetse geanaliseer. Hieruit sal
daar bepaal kan word of die woordeboek in sy doel slaag en die beloftes nakom wat
uitdruklik gestel word. Hierdie toetse sal ook enige tekortkominge ten opsigte van
hierdie gegewens in die woordeboek blootlê en die bespreking oor die tegnologiese
eienskappe en struktuurelemente van dié woordeboek inlei.
4.1.9. Praktiese bruikbaarheidsanalise
Deur verskillende voorbeeldartikels uit die selfoon-WAT te gebruik sal daar gewys
word hoe verskillende gebruikers se behoeftes bevredig of nie bevredig kan word
nie. Daar sal ook bewys word hoe die selfoon-WAT verskillende funksies en
situasies betrek, asook wat aan die gebruiker verskaf word om sy/haar behoeftes in
hierdie situasies te bevredig. Wat ook uit hierdie analises sal voortspruit, is hoe die
selfoon-WAT selfoongebruikers se raadplegingsvermoë en ervaring met selfone as
gebruiksinstrumente in ag neem, al dan nie. Let wel, dit is nie moontlik om elke
gebruiksituasie of gebruikertipe hier te verteenwoordig nie. Hierdie analises moet
gesien word as ’n verteenwoordiging en toepassing van bepaalde elemente uit die
bostaande analises en geïntegreerde teorie om te bewys dat die selfoon-WAT
tekortkominge het. Verder, kan die analises die skakel tussen die idees oor
gebruiker, struktuur en bruikbaarheid blootlê.
Oor die algemeen kry die selfoon-WAT, net soos sy gedrukte en elektroniese
ewebeelde, dit reg om die meeste gebruikersbehoeftes te bevredig. Daar is meestal
bevredigende

bykomende

data

beskikbaar,

asook

genoeg

data

om

die

kommunikatiewe behoeftes van amper enige Afrikaanssprekende te bevredig. Dit
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kan byvoorbeeld gebruik word om kommunikatiewe probleme op te los soos om op
’n vinnige manier die gebruiker in kennis stel van hoe om ’n bepaalde woord te
gebruik of nie te gebruik nie. Hierdie behoeftes sluit ook aan by die “extraintormation tool”-situasies. Die selfoon-WAT kan gebruik word om data te help
interpreteer, bv. om vinnig ’n woord na te slaan wat onbekend of verwarrend is.
Verder kan gebruikers bykomende inligting bekom indien ’n gebruiker die behoefte
het om meer te weet. Wanneer bepaalde voorbeelde ondersoek word, vergelyk die
voorbeelde in Addendum C, ii, iii, iv en v, vi en vii word die bostaande aansprake
bewys maar daar is ook probleemareas wat opduik.
In

al ses voorbeelde

kommunikatiewe
datakategorieë

kan

die meerderheid

gebruiksituasies
in

die

bevredig

vorm-

en

gebruikers se

word.

Hierdie

semantiese

behoeftes in
artikels

bevat

kommentaar,

soos

woordsoortaanduidings: “s.nw.”, voorbeeldsinne: “Moet asseblief nie so raas nie”,
leksikografiese etikette: “(taalkunde)”, en betekenisparafrases: “Muntstuk of noot wat
die rand [...]verteenwoordig”

(selfoon-WAT, 2015), wat die kommunikatiewe funksie

vervul en vir gebruikers wat met teksproduksie, -resepsie of vertaling wroeg, kan
help.

Hierdie

datakategorieë

word

deur

tipografiese

of

nietipografiese

struktuurmerkers, d.i. die verskillende lettertipes, kleure en leestekens, vir die
gebruikers gemerk om die gebruiker deur die artikelstruktuur te lei wat, in ’n mate,
bydra tot die ondersteuning van die gebruiker se naslaan- of raadplegingservaring.
Vir gebruikers wat die woordeboek in ’n kognitief-georiënteerde situasie gebruik,
word die kognitief-georiënteerde funksies betrek deurdat daar bykomende data
gegee word in die vorm van etimologiese, taal- of kulturele data. Die omvattende of
ensiklopediese aard van die betekenisparafrases kan ook, hoewel soms in ’n
mindere mate, bydra tot die bevrediging van kognitief-georiënteerde behoeftes. Dit is
veral nuttig by ’n artikel soos dié van die lemma Fanakalo waar die
betekenisparafrase ’n amper ensiklopediese omskrywing van die saak is waarna die
woord verwys (sien Addendum C, iv). Dit kan wel steurend of moeilik
interpreteerbaar raak as die betekenisparafrases te omslagtig of te onvolledig
voorkom, vgl. koekblik en 2fok (sien Addendum C, vi). By koekblik word ’n relatief
eenvoudige saak waar die betekenis afleibaar is vanuit die dele waaruit die woord
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ontstaan, dalk onnodig ensiklopedies benader10. Vir gebruikers wat nie gevorderde
taalsprekers

is

nie,

sal

hierdie

omslagtige

betekenisparafrase

moeilik

interpreteerbaar wees en dit kan daartoe lei dat die gebruiker se kommunikatiewe of
kognitiewe behoeftes nie bevredig word nie. By 2fok word daar skynbaar te min data
gegee waaraan die gebruiker baie min inligting kan onttrek. Daar word nie aandag
gegee aan ander woordsoortoptredes van die woord nie, bv. as neerhalende of
vulgêre werkwoord, selfstandige naamwoord of adjektief nie. Enige uitdrukkings of
verdere voorbeelde, wat wel by ander kru woorde (vgl. poephol in Addendum C, ix)
gegee word, ontbreek ook. Hier kan ’n gebruiker se kommunikatiewe en kognitiewe
situasies nie bevredig word nie en dit stel die beloofde omvattende aard van die
woordeboek in die gedrang.
Waar daar wel gepoog is om die kognitief-georiënteerde funksies en situasies te
betrek, is dit meestal op ŉ aanvaarbare manier gedoen. Die artikels van die lemmas
asseblief en kanalla bevat byvoorbeeld bykomende taal-, kulturele en etimologiese
data (Addendum C,ii en iii). By asseblief word bykomende taaldata gegee oor die
samestelling van die woord: “Sametrekking van as dit u belief ” (selfoon-WAT, 2015).
Verder word daar ook vir die gebruiker aangedui waaruit hierdie woord oorspronklik
afgelei is: “(oorspr. als 't u belieft)” (selfoon-WAT, 2015). Dit sou tog sinvol gewees
het om die herkoms en betekenis van die oorspronklike stam ook vir die gebruiker
aan te dui, soos wat by skon (Addendum C, iii) gegee is: “(<Middelduits schonbrot,
"fyn brood")”

(selfoon-WAT, 2015). By die verwante kanalla (Maleise vorm van

asseblief) word die sosio-kulturele herkoms van die woord vir die gebruiker uitgelig:
“(by die Kaapse Moesliems)” (selfoon-WAT, 2015). Hier kan die gebruiker kulturele
data raadpleeg en daar word voorsiening gemaak vir een van die variëteite van
Afrikaans. Sprekers van Kaapse en Maleise Afrikaans sal hierby baat. So ook
studente/belangstellers in die (Afrikaanse) sosiolinguistiek en enige ander gebruiker
wat inligting oor ander variëteite van Afrikaans wil raadpleeg. Daar is egter
tekortkominge hier. Kanalla en asseblief het ontbrekende of gebrekkige
mediostrukture omdat die verwantskap tussen hierdie twee artikels nie aan die
gebruikers uitgewys word nie. By kanalla word asseblief as sinoniemdefinisie gegee
maar daar word nie ’n interaktiewe mediostrukturele skakel na asseblief gegee
10

Daar word kennis geneem van die feit dat hierdie kritiek reeds telkemale teen die WAT geloods is (vgl. Botha
2009; Swanepoel 1995), maar dit bly staan omdat dit nie in die elektroniese weergawes (as nuwe produkte)
aangespreek is nie.
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soos wat wel by 1rand (Addendum C, v) gegee is nie: “(1GELD 2 en 3)” (selfoonWAT, 2015). Daar word wel vir die gebruikers verwys na “TRAMKASSIE” (selfoonWAT, 2015), maar hierdie lemma is nog nie bewerk nie wat die verwysing tans
nutteloos maak. As asseblief nagegaan word, word kanalla nie as sinoniem of as
kruisverwysing

gegee

nie.

Hier

word

die

gebruikersbehoeftes

van

niestandaardvariëteitsprekers van Afrikaans nie konsekwent bevredig nie.
’n Soortgelyke tekortkoming word in die artikels van pidgin en Fanakalo opgemerk
(Addendum C, iv). Hoewel pidgin vir die gebruiker na ander verwante artikels
verwys, kan daar bevraagteken word hoekom Fanakalo wat in ŉ voorbeeld sin
optree, “Fanakalo is 'n pidgin”, nie kruisverwys word in hierdie artikel nie, of hoekom
die gebruiker nie bewus gemaak word van die feit dat Fanakalo ’n pidgintaal is binne
die artikel van Fanakalo nie. ŉ Woordeboek moet nooit veronderstel dat ŉ gebruiker
sekere data nie gaan benodig nie. Deskundiges mag dalk weet dat hierdie artikels
verwant is, maar studente of ander leke gebruikers mag dalk nie hierdie kennis dra
nie. Gebruikers wat bv. die artikel van die lemma Fanakalo raadpleeg sal nie weet
dat dit ŉ pidgintaal is nie of sal nie die geleentheid kry om meer hieroor te leer nie.
Die opsie moet aan die gebruiker gegee word, veral by nou verwante sake. Daar kan
in die bogenoemde situasie minstens ŉ kruisverwysing gemaak word na die
verskillende artikels. Die elektroniese ruimte maak dit heelwat eenvoudiger vir
leksikograwe om hierdie verwysing te integreer.
Die voorbeeldartikel van skon bevat ook bykomende data in die semantiese
kommentaar wat gebruikers met teksproduksie en -resepsie kan help (sien
Addendum C, iii). Dit word in die vorm van sitate met grammatiese kommentaar wat
vergestalt word deur ŉ nietipografiese struktuurmerker gegee: “■ Ook i.d.
vkw. skontjie met bykomende gevoelswaarde”

en “■ Ook meton.” (selfoon-WAT, 2015).

Die probleem wat hier na vore kom, is dat gebruikers wat nie vertroud is met die
redaksionele afkortings wat gebruik word nie, bv. meton. vir metonimies, geen
manier het om binne die selfoon-WAT inligting oor hierdie afkortings na te gaan nie.
Daar is ŉ problematiese makro- en toegangstruktuur omdat die selfoon-WAT geen
hulpmiddels of handleidings in die buitetekste deur die toegangstruktuur beskikbaar
stel vir die gebruikers nie. Die tekort aan skakels na wat die toeligting bevat oor die
gebruik

van

die

woordeboek,

asook

verwysings

na

redaksionele

en

standaardafkortings, veroorsaak dat die gebruiker aan sy/haar eie genade oorgelaat
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word. Hierdie probleem wys dus dat die selfoon-WAT nie gebruikers se
raadplegingsprosedures genoegsaam in ag geneem het met die oorspronklike
ontwerp van dié woordeboek nie (sien 4.1.11. en 4.1.14. vir meer hieroor).
Verder, kan gebruikers sukkel wat inligting benodig binne ’n interpretatiewe situasie
om met die selfoon-WAT hul behoeftes te bevredig. Om die interpretatiewe situasies
te versterk, sal dit waardevol wees as die selfoon-WAT gebruik maak van
ostensiewe inskrywings sodat gebruikers ŉ verdere aanduider kan raadpleeg om die
artikel ten volle te verstaan. Die omvattende aard van die WAT kan hierdeur versterk
word, bv. by 1rand waar daar vir gebruikers gewys kan word hoe hierdie geldeenheid
verander

het

sedert

sy

ontstaan.

Die

tekort

aan

kruisverwysende

en

toegangstruktuurskakels wat gebruikers na eksterne webwerwe/bronne neem waar
gebruikers meer kan leer oor hierdie, en enige ander inkskrywing, ontbreek ook. Om
die interpretatiewe situasies en digitale naslaanruimte van die WAT te versterk en
om derhalwe te verseker dat die teikengebruikers wat ensiklopediese data en hulp
met die interpretasie van die data vereis die nodige hulp kry, moet daar aandag
gegee word aan die integrering van interne en eksterne naslaanmoontlikhede. Dit
word al hier geïmpliseer dat die selfoon-WAT tegnologiese tekortkominge het.
Hierdie tekortkominge word ook opgemerk wanneer die skermskootstruktuur en
verskillende gebruikersgroepe van die selfoon-WAT betrek word. Soos reeds by die
lemma pidgin se artikel bepaal is, verskil gebruikers ten opsigte van kundigheid, bv.
’n hoërskoolleerling het nie dieselfde gebruiksituasies en kognitiewe vaardighede as
sy/haar onderwysers of selfs ouers nie, veral as die ouer ’n geletterde of geskoolde
persoon is, en sal dus ander situasies en funksies betrek. As die artikel van die
lemma sand ondersoek word, word dit duidelik dat hierdie artikel heelwat data aan
die gebruiker weergee (vgl. ook

1

rand) (sien Addendum C, vii en v). Dit is

onwaarskynlik dat een gebruiker op een slag alle moontlike data in die artikel
benodig. Die selfoon-WAT bied nie die opsie aan gebruikers om vas te stel watter
tipe gebruiker hy/sy is nie en watter tipe gebruiksituasie ter sake is vir die gebruiker
nie. Daar is slegs een opsie vir gebruikers gegee – hulle moet al die data nagaan en
deursif totdat hulle behoefte bevredig word. Die noodsaak vir gebruikersprofiele en ŉ
aangepaste aanbiedingsruimte word hieruit markant. Dit sal nuttig wees as die
selfoon-WAT woordeboekartikels manipuleerbaar maak sodat slegs die verlangde
funksies of gebruiksituasies vertoon word vir die gebruiker, soos bv. by 1rand of
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sand wat polisemiese woorde is en wat in uitdrukkings gebruik word. Die gebruiker
kan nie binne hierdie artikel die data deursoek en die inligting manipuleer om
byvoorbeeld,

slegs

een

betekenisonderskeiding,

voorbeeldmateriaal

of

die

uitdrukkings te raadpleeg nie. Vir gebruikers wat ’n operasionele behoefte het, sal
hierdie funksionaliteit veral handig wees. Tans moet gebruikers in hierdie situasies
deur elke soeksone beweeg om by die relevante inligting uit te kom.
Die bostaande gegewe oor die aanbiedingsruimte en tegnologiese tekortkominge
fokus laastens die aandag op die kontinuum van gevorderdheid van ervaring en op
die mobielegebruiksituasie. Die selfoon-WAT lyk amper identies, ten opsigte van
artikelstruktuur, aan die gedrukte weergawe. Vir gevorderde woordeboekgebruikers,
kan hierdie aanbiedingsruimte nie verwarrend wees nie, maar vir moderne
selfoongebruikers is hierdie uitleg nie noodwendig voldoende nie. Die aard van die
elektroniese toestel waarop die woordeboek vertoon en funksioneer, word nie
verwesenlik in die selfoon-WAT nie. Hier kan gebruikers wat gevorderd is in die
funksionering van elektroniese toestelle of programmatuur, gefrustreerd raak met die
beperktheid van die selfoon-WAT. Data word ook op so ’n manier vertoon dat
gebruikers wat aan ‘t beweeg is, nie die woordeboek met gemak kan gebruik nie. Vir
gebruikers wat minder vertroud is met die elektroniese naslaanruimte en die
meegaande toestelle, met ander woorde aanleerders of semi-gevorderde gebruikers,
verleen die selfoon-WAT min hulp. Hoewel hierdie gebruikers nie noodwendig
hierdie weergawe sal raadpleeg nie, moet die selfoon-WAT nie daardie aanname
maak nie. Die tekort aan hulpskakels, ’n toeligting of ’n hulplyn/e-pos, veroorsaak dat
hierdie tipe gebruikers aan hul eie genade oorgelaat word en op hul eie deur die
woordeboek moet wroeg om hul behoeftes te bevredig. Die tekort aan tegnologiesmoderne

funksies

of

hulpmiddele

verswak

in

werklikheid

die

algemene

gebruikersvriendelikheid van die produk.
4.1.10. Afleidings uit bruikbaarheidsanalise
Uit die bostaande afdeling word dit duidelik dat die selfoon-WAT, hoewel inhoudelik
van topgehalte, te kort skiet in sekere fasette. Vanuit ’n gebruikersoogpunt voldoen
die woordeboek tog aan die meerderheid van gebruikersbehoeftes, maar alle
gebruikersbehoeftes kan nie ewe suksesvol bevredig word nie. Die selfoon-WAT
inkorporeer verskillende funksies wat binne verskillende gebruiksituasies benut kan
word en wat gebruikers kan gebruik om te poog om hul behoeftes te bevredig. Wat
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dadelik opvallend is, is dat die probleme wat gebruikers met die selfoon-WAT ervaar
nie noodwendig aan die woordeboek se gebruiksituasies en funksies toegeskryf kan
word nie, maar dat funksionaliteit en bruikbaarheid van die selfoon-WAT eerder
verwant is aan die strukturele en tegnologiese tekortkominge van dié woordeboek.
Hoewel al die nodige funksies betrek word, het die gebruiker geen keuse oor die tipe
funksie(s) wat hy/sy op ’n bepaalde tydstip wil gebruik nie. Dit word weer beklemtoon
dat nie elke gebruiker se gebruiksituasie dieselfde is nie, dat gebruikers nie dieselfde
naslaanvaardighede het nie, en dat nie elke tipe gebruiker elke funksie terselfdertyd
sal gebruik nie. Dit is dus steurend of onnodig dat elke stukkie data aan elke
gebruiker gegee word. Die gebruiker moet die funkie(s) kan selekteer wat vir hulle
gebruiksituasie van belang is, bv. by sand is dit onwaarskynlik dat die meeste
moedertaalsprekers die hele breedvoerige bewerking sal nodig hê. Daarom moet die
gebruiker kan vasstel of hy/sy slegs teksresepsie-inligting, teksproduksie-inligting,
bykomende inligting of die volle bewerking wil sien. Hierdie gegewens hang saam
met die idee van gebruikerprofiele en manipuleerbare data.
Deur die opstel en instelling van gebruikerprofiele sal daar ook beter voorsiening
gemaak word vir die bevrediging van ’n gebruiker se behoeftes en gebruiksituasies,
bv. ’n eerstejaarstudent (’n semi-deskundige gebruiker) wat ’n voorgeskrewe roman
moet lees en dalk net wil weet wat sekere woorde beteken (teksresepsiegebruiksituasie), sal nie teksproduksie en breedvoerige bykomende data benodig
nie. Die gebruiker moet kan vasstel watter tipe inligting hy/sy aan ’n artikel wil
onttrek, dit wil sê die selfoon-WAT moet die gebruiker tegemoet kom deur die
gevorderde soekfunksie van die aanlyn weergawe toe te pas en nog meer te verfyn
(meer hieroor in die volgende afdeling). Daar moet voorsiening gemaak word vir
gebruikers om te bepaal watter datakategorie(ë) hy/sy wil naslaan. Dit moet, soos
aangedui, gekoppel word aan die tipe gebruiker om te bepaal hoeveel data
weergegee moet word, bv. vir ’n deskundige sal dit onnodig wees om die uitvoerige
bewerking te kry juis omdat hierdie gebruiker vertroud is met die gegewe en dalk net
sy/haar geheue wou verfris. Die gebruiker moet dus kan bepaal hoeveel van die
artikel sigbaar moet wees sodat net die nodige aanduiders geraadpleeg kan word uit
die verlangde soeksones. Die opstel van ’n gebruikersprofiel kan en moet dan
gestoor word vir die bepaalde gebruiker wat outomaties inlaai as die gebruiker
inteken. Dit moet ook van so aard wees dat die gebruiker sy/haar profiel na behoefte
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kan aanpas . Op die oomblik faal die selfoon-WAT in hierdie opsig. ’n Interaktiewe
gebruikersprofiel waar ’n gebruiker kan aandui hoe gevorderd hy/sy is ten opsigte
van

taalvermoë,

raadplegingsprosedures

en

elektroniese

toestelervaring

is

essensieel.
Nog ’n aspek wat dringend aandag kort, is die toeligting. Enige woordeboek, gedruk
of elektronies, moet die gebruiker toelig oor die gebruik van die produk. Dit blyk dat
die

selfoon-WAT

aanneem

dat

al

sy

gebruikers

vertroud

is

met

die

naslaanprosedures, datatipes en werkswyses, maar so ŉ aanname is nie
geregverdig nie en neem nie die gebruiker se belange in ag nie. Die selfoon-WAT
kan nie al sy gebruikers wat wroeg met die woordeboek tevrede stel nie. (Hoewel die
elektroniese weergawe ook nie hier beter vaar nie.) Hierdie probleemarea lig ook die
beperkte tegnologiese funksionaliteit uit en wys hoe ontbrekende elemente in die
toegangstruktuur ’n impak het op die gebruiker se ervaring met die woordeboek.
Vanuit hierdie afleidings is dit dus nodig om verder aandag te skenk aan die
bruikbaarheid en struktuur van die woordeboek om te bepaal waar die woordeboek
nog te kort skiet om gebruikers se behoeftes te bevredig. Daar sal ook dan meer
klaarheid ontstaan oor die algemene toestand van die selfoon-WAT as
selfoonwoordeboek.
4.1.11. Gebruiker-woordeboek-interaksie
Aangesien die selfoon-WAT as selfoonwoordeboek bemark word, moet die
bruikbaarheid en interaksie wat gebruikers met hierdie woordeboek op hul selfoon
het, onder die loep geneem word. Daar is reeds bepaal dat, vanuit ’n leksikografiese
oogpunt, die selfoon-WAT tog gebruikers se behoeftes kan bevredig en bepaalde
funksies kan verrig. Soos in hoofstuk 3 aangedui, word die gebruikerservaring nie
net aan leksikografiese beginsels toegeskryf nie, maar dit hang ook af

van die

interaksie wat die gebruiker met die programmatuur of toestel het. Die bepaalde
teoretiese beginsels rondom interaksie-ontwerp en bruikbaarheid oorvleuel met die
gegewe wat uit die voorafgaande analises blyk. Om werklik te bepaal of die selfoonWAT in sy doel slaag as selfoonwoordeboek moet die gebruikseffektiwiteit,
doeltreffendheid en gebruikersatisfaksie11 ook in berekening gebring word. Van die

11

Die belangrikheid van gebruikerstoetse hiervoor kan nie misken word nie. Verdere navorsing is nodig.
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elemente wat hier ter sprake kom, hang saam met dit wat reeds bepaal is of sal in
die opvolgende deel oor struktuur verder aangevoer word.
As die geïntegreerde ISO-standaarde toegepas word op die selfoon-WAT, blyk dit
dat daar heelwat probleemareas is:
 Taak-gepastheid: die selfoon-WAT se gebruikerskoppelvlak is nie geskik om ’n
reeks take te kan voltooi nie. Hoewel gebruikers inligting aan die woordeboekartikels
kan onttrek wat kommunikasieprobleme oplos, word die data op so manier
aangebied dat dit vir die gebruiker soms moeilik is om die inhoud te interpreteer of
selfs net te kan lees. Die selfoon-WAT se koppelvlak lyk en funksioneer nie soos
ander selfoonwoordeboeke nie (sien hfst. 3) en voldoen nie aan die verwagtinge van
selfoonwoordeboekgebruikers nie.
 Selfbeskrywings: die selfoon-WAT gee terugvoer oor onsuksesvolle soektogte aan
die gebruiker (sien quonset in Addendum C, viii), maar dit is nie werklik voldoende
nie (sien foutkontrole en konsekwentheid hier onder). Gebruikers weet dat daar ’n
fout is maar weet nie noodwendig hoe om die fout reg te stel nie. Die vertoning van
suksesvolle soektogte word ook as terugvoer van die program geag, maar weereens
is die data nie altyd maklik sigbaar en verstaanbaar nie, soos bv. by sand
(Addendum C, vii). Die terugvoer wat die sogenaamde “tellinglys” gee is ook nie altyd
duidelik sigbaar of verstaanbaar nie. Dit stem ooreen met die bevindinge oor die
gebruik van hierdie lys in die e-WAT soos vroeër genoem.
 Duidelikheid en netheid: die data in die selfoon-WAT vertoon relatief duidelik,
netjies en sigbaar. Dit kan deur die kwaliteit van die selfoonskerm of deur die
bedryfstel/webblaaier se instellings beïnvloed word, bv. die artikel mag kleiner,
groter, of meer ingeperk vertoon afhangend van hierdie instellings. Daar is wel nie
enige steurende kleure of lettertipes nie, maar die woordeboek lyk verouderd.
Hoewel dit belangrik is om nie die gebruiker te vervreem nie, is dit ook nodig om
innoverend met die woordeboek se styl te wees. Selfoonwoordeboeke hoef nie soos
die gedrukte of CD-ROM weergawe te lyk nie. Die woordeboek kan opgekikker word
met nuwe helder kleure of lettertipes waarmee selfoongebruikers vertroud is en
waarmee nuwe gebruikers gelok kan word. Hierby sluit die verbetering van die
skermskootstruktuur aan sodat die gebruiker makliker deur die woordeboekartikel
kan werk en nie oorlaai word met massas data nie. Dit moet ook al hier uitgelig word
dat die WAT nuwe gebruikers moet trek. Baie van hierdie gebruikers is jong mense
of sal gebruikers wees wat in die tegnologiese era groot geword het. Daarom moet
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die WAT daaroor besin om ’n aanlokliker aanbiedingsruimte te skep wat akkoord
gaan met selfoonwoordeboekgebruikers se verwagtinge.
 Beheerbaarheid en diskrimineerbaarheid: die meerderheid gebruikers sal
deurentyd in beheer wees van die produk, maar in wese is daar nie veel om oor
beheer te neem nie. Daar is enkele interaktiewe elemente en die gebruiker het nie
veel om te doen nie. Tog, kan die gebruiker beheer verloor sou hy/sy die
terugknoppie op sy/haar selfoon druk (sien Addendum C, viii), of sou hy/sy ’n nuwe
skoon soektog wou onderneem. Vir gebruikers wat nie so ervare is met die gebruik
van selfone of die internet nie, kan dit verwarrend wees en gebruikers sal moontlik
nie weet hoe om weer terug te gaan na die oorspronklike soektog of tuisblad nie. Die
gebruiker het ook nie beheer om uit te teken as hy/sy reeds in die woordeboek
ingeteken is nie. Die gebruiker kan wel, met behulp van mikrostrukturele inskrywings,
tussen datatipes in die artikelstruktuur onderskei. Gelyktydigvertonende artikels word
apart uitgelig of in teksblokke geplaas om hul van mekaar te onderskei, d.w.s. die
artikelstruktuur van elke afsonderlike bewerkte lemma word duidelik aan gebruikers
uitgewys. Verder weet die gebruiker hy/sy werk binne die WAT aangesien die
woordeboek se naam altyd gegee is en waar nodig, word die verskillende
woordeboekelemente soos die soekbalk of tellinglys aangedui deur dit te etiketteer.
Die tekort aan ’n hoofspyskaart wat gebruikers kan raadpleeg, sou hulle inligting wil
verkry oor die gebruik van die woordeboek of om na bepaalde woordeboekdele te
beweeg, is egter ’n eienskap wat die woordeboek gebrekkig laat voorkom ten opsigte
van gebruikerskontrole.
 Ooreenstemming met gebruikersverwagtinge (konsekwentheid): die selfoonWAT is konsekwent in die aanbieding van data deur die feit dat dieselfde
artikelstruktuur en vertoningsformaat elke keer gegee word. Vir gebruikers wat
vertroud is met die WAT of ander gedrukte woordeboeke kan hierdie weergawe
moontlik voldoende wees en stem waarskynlik ooreen met hul verwagtinge. Vir
gebruikers wat

verwag

dat

hierdie woordeboek

data op innoverende of

selfoonvriendelike wyses gaan aanbied, soos ander bestaande selfoonwoordeboeke,
word daar nie noodwendig aan die gebruikersverwagting voldoen nie. Hier moet
bygesê word dat die selfoon-WAT soms anders kan vertoon, m.b.t. uitleg van die
aanbiedingsruimte, afhangend van die gebruikers se selfoon en die bedryfstelsel van
daardie selfoon (soos genoem). Die gebruiker se webblaaier en bedryfstelsel kan
ook toelaat dat die gebruiker knip-en-plak-funkies of ander standaard web/selfoonfunksies gebruik (sien nuttigheid hieronder).
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 Bondigheid en opspoorbaarheid: soos reeds vasgestel, verskaf die selfoon-WAT
vir elke gebruiker die volle woordeboekartikel. Nie alle gebruikers het alle data nodig
nie, dus kan daar geargumenteer word dat die relevante data nie noodwendig altyd
vertoon word nie. Die gebruiker sukkel, veral in breedvoerig-bewerkte artikels om by
die relevante data uit te kom. Die gebruiker kan deur middel van die mikrostrukturele
elemente soos nietipografiese struktuurmerkers tussen verskillende soeksones
onderskei, maar op ’n selfoonskerm is hierdie taak soms moeilik as die gebruiker op
en af deur die hele artikel moet blaai.
 Foutkontrole: die selfoon-WAT faal hier. Gebruikers het nie enige leiding as dit by
foutkontrole kom nie. Gebruikersfoute, soos spelfoute soos fuis i.p.v. vuis, word net
deur ’n enkele sin uitgewys, “Huidige soektog: fuis Resultate: 0” (Selfoon-WAT,
2015). Geen hulp of remediërende oplossing word gegee nie. Gebruikers moet self
wroeg om agter te kom waar lê die fout in hul soektog. Dit is problematies juis omdat
gebruikers hulle na die woordeboek wend om inligting oor spelling te kry. As daar nie
hulp of leiding gegee word nie, kan die gebruiker se behoefte nie bevredig word nie.
Dit is ook onduidelik hoe die WAT gebruikers in kennis stel as daar tegniese
probleme met die woordeboek ontstaan. Daar kan bespiegel word dat dit moeilik is
as daar nie kommunikasiekanale tussen gebruiker en die WAT ontstaan binne die
selfoonweergawe nie.
 Individu-gepastheid: soos ook reeds bepaal het die selfoon-WAT ’n tekort aan
gebruikersgerigte funksies. Een so tekortkoming is die onvermoë om ’n
manipuleerbare gebruikerskoppelvlak aan die gebruiker te gee. Data kan nie
aangepas word sodat elke gebruiker binne sy/haar unieke gebruiksituasie die
woordeboeke sy/haar eie kan maak nie. Daar is geen gebruikersprofielskeppende
opsie nie en nog minder kortpaaie wat die gebruiker kan gebruik om vinnig of
innoverend met die woordeboek te werk. Die tegnologiese funksionaliteit wat by, bv.
die Merriam-Webster- of Larousse-selfoonwoordeboektoepassing geïntegreer is,
ontbreek in die selfoon-WAT. Die gevolg is dat gebruikers met ’n baie beperkte
produk gelaat word.
 Leer-gepastheid: hoewel die selfoon-WAT redelik eenvoudig is om te gebruik, kan
van die gebruikers, soos ouer gebruikers of gebruikers wat tegnologies onkundig is,
sukkel om te leer om die woordeboek te gebruik. Die ontbrekende toeligting verswak
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ook die gebruikseffektiwiteit van die woordeboek. Die selfoon-WAT kan minstens
data soos die gebruiker se wagwoord en gebruikersnaam stoor, maar afgesien
daarvan is daar geen gebruikersdata wat gestoor word nie. By selfoonwoordeboeke
word daar minstens verwag dat vorige soektogte en gunstelingsoektogte as
standaardfunksies gegee word wat gebruikersdata kan stoor.

Uit die bostaande gegewens kan daar afgelei word dat, hoewel daar enkele
bruikbare elemente in die selfoon-WAT betrek word, daar heelwat ruimte vir
verbetering is. Die aanname wat vanuit die gebruiker se oogpunt gemaak kan word,
is dat daar moontlike gebrekkige funksionaliteit met betrekking tot moderne
selfoongebruikers se verwagtinge is. Dit moet egter met behulp van gebruikerstoetse
verder bestudeer word (sien hoofstuk 6). Die selfoon-WAT is ook nie ’n woordeboek
wat die elektroniese ruimte ten volle benut nie. Dit word verder geëggo deur Sharp et
al. (2007:20) se omskrywing van die bruikbaarheidsbeginsels ook toe te pas:
 Effektiwiteit: die selfoon-WAT doen, op ’n basiese vlak dit wat dit moet doen –
gekose leksikografies bewerkte woordeboekartikels word aan gebruikers vertoon
waaraan hul inligting kan onttrek. Die mate van effektiwiteit waarmee hierdie basiese
funksie bevredig word, verskil egter van gebruiker tot gebruiker (soos reeds bepaal).
Die tekortkominge in die selfoonfunksionaliteit beperk die effektiwiteit van hierdie
woordeboek. As gebruikers ’n multifunksionele naslaanruimte verwag, voldoen die
woordeboek nie aan die beginsel van effektiwiteit nie want daar is heelwat
tegnologiese en strukturele eienskappe wat nie in die woordeboek voorkom as dit
met ander selfoon- (of selfs elektroniese) woordeboeke vergelyk word nie. Dit is te
verstane dat die omvattende aard van die WAT dit soms moeilik maak om data
effektief aan gebruikers oor te dra, maar dit is nie leksikografies en tegnologies
verdedigbaar dat die selfoon-WAT nie ten minste poog om op sekere vlakke, soos
die toegangstruktuur of aanbiedingsruimte, meer effektief te wees nie.
 Doeltreffendheid: soos by leer-gepastheid bepaal is, word die gebruiker aan sy/haar
eie genade oorgelaat wanneer hy/sy die selfoon-WAT gebruik. Die doeltreffendheid
van taakvoltooiing hang af van die gebruiker se raadplegingsvermoë en ervaring met
die woordeboek. Gebruikers wat al vertroud geraak het met die selfoon-WAT sal
waarskynlik meer doeltreffend wees in die voltooiing van kommunikatiewe of enige
ander take, as die gebruikers wat nog onervare is met die werkswyse van hierdie
woordeboek. Die doeltreffendheid kan wel vir alle gebruikers verbeter word as die
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selfoon-WAT aandag skenk aan die reeds genoemde gebruikersbeginsels en die
verbetering van die struktuur- en tegnologiese element (sien Nuttigheid hier onder).
 Veiligheid: soos genoem kan die gebruiker inteken maar nie uit die woordeboek
uitteken nie. As ’n gebruiker sy/haar wagwoord of gebruikersnaam sou vergeet, is
daar geen opsie om om hulp te vra nie of dat die gebruiker se besonderhede aan
hom/haar ge-e-pos word soos standaardpraktyk is met ander internetwoordeboekeof webwerwe nie. Soos reeds vroeër bespreek het die selfoon-WAT ook beperkings
as dit by foutkontrole kom. Hieroor word nie hier weer uitgebrei nie. Wat wel hier ter
sprake is, is herstelfunksies. Die reeds genoemde gebruikersbesonderhedeherstelfunksie ontbreek en sou die gebruiker vorige soektogte wou nagaan, word die
proses vertraag deur die feit dat gebruikers die webblaaier telkens moet verfris (sien
Addendum C, viii). Daar is ook geen manier om deur die selfoon-WAT self na vorige
soektogte terug te keer nie – slegs deur die webblaaier se terugknoppie te gebruik.
 Nuttigheid: die selfoon-WAT het beperkte funksionaliteit. In die vorige afdeling is van
hierdie beperkings reeds uitgepluis. Vir selfoonwoordeboekgebruikers om hulle
leksikografiese behoeftes volwaardig te bevredig, sal die nuttigheid van die selfoonWAT versterk moet word. As selfoonwoordeboek moet die WAT ten minste poog om
gewone selfoonfunksionaliteit in te sluit soos om gebruik te maak van die selfoon se
vee- en roteerfunksies, stemsoektogte en multimediafunksies. Daar is nie eers ’n
woordeboekspyskaart of skakels na die WAT se eie webwerf nie. Die soekfunksies is
baie

beperk

(soos

daar

later

bewys

word)

en

gestoorde

hoorbare

uitspraakmoontlikhede word nie geïntegreer nie. Die moontlikheid om gebruikers na
eksterne naslaanbronne te herlei word ook nie vanuit die woordeboek self moontlik
gemaak nie. Die selfoon-WAT laat wel ruimte vir toestel-woordeboek interaksie deur
standaard webblaaier- of selfoonfunksies toe te laat. ’n Gebruiker kan, bv. teks
selekteer om te knip-en-plak, om via e-pos of sosiale media te deel met ander
gebruikers of om dit via die selfoon se gekose webblaaier op te soek (sien
Addendum C, x). Dit is egter nie die woordeboek self wat hierdie funksies insluit nie
en gebruikers word ook net na een soekruimte herlei. Aanleerder gebruikers12 weet
moontlik nie van hierdie funksies nie en moet deur die woordeboek bewus gemaak
word daarvan. Die selfoon-WAT kan ook meer gebruikersgerig word as daar van ’n
aangepaste artikelstruktuur gebruik gemaak word, soos die Muiswerk- of Larousseselfoonwoordeboektoepassing (sien die afdeling oor die selfoon-WAT se struktuur),

12

Soos deur die kontinuum van gevorderdheid van ervaring bepaal
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wat selfoon- en woordeboekfunksies integreer. Die gebruiker kan hier ’n aktiewe rol
speel in die funksionele aard van die woordeboek en kan so, soos die gebruikers van
ouds13, deel word van die leksikografiese proses.
 Leerbaarheid: die selfoon-WAT is redelik toeganklik omdat dit op enige selfoon deur
die internet bekombaar is. Die gebruiker word egter nie touwys gemaak oor hoe om
die woordeboek te gebruik nie. Verder is alle dele van die WAT hier beskikbaar en
die soekfunksie maak dit meer toeganklik vir gebruikers om by die relevante artikels
uit te kom. Meer as dit, word daar wel nie regtig gegee nie. Hieroor word meer
uitgebrei as die struktuur geanaliseer word, aangesien hierdie elemente verband hou
met mekaar. Verder is daar genoeg uitgebrei oor leerbaarheid in die vorige afdeling
(sien leer-gepastheid).
 Herinneringsvermoë: die beperktheid en minimale funksies maak dat die
meerderheid van gebruikers die selfoon-WAT vinnig en met gemak kan baasraak.
Hieroor is ook reeds genoeg uitgebrei in die vorige afdeling.

Dit is opvallend hoe elementêr die selfoon-WAT voorkom in terme van funksionaliteit
en gepastheid vir die elektroniese sfeer as die bostaande elemente saam met die
reeds bepaalde gebruikerstoetse in ag geneem word. Dit lyk of die selfoon-WAT
sonder die nodige rekenaarwetenskaplike kundigheid ontwerp is vir die selfoonmark,
hoewel daar beweer is dat hierdie weergawe nooit as selfoonwoordeboek moes
verskyn nie (Botha, 2014). Nietemin word die selfoon-WAT as selfoonwoordeboek
bemark maar word nie as bruikbare selfoonwoordeboek geag nie vanweë
gebrekkige

tegnologiese,

strukturele

en

gebruikersgerigte

eienskappe.

Vir

selfoongebruikers, lyk en voel hierdie produk verouderd, amper staties en slegs
bruikbaar as die gebruiker geduld het om deur al die woordeboekdata te sif. Daar
kan ook bevraagteken word hoekom die selfoon-WAT nie standaardwebbeginsels,
soos terugknoppies, skoonsoektogte, speltoetsers, ens. inkorporeer om die
woordeboek meer tuis te laat lyk in die elektroniese ruimte nie. Verder, sal nuttige
selfoonvriendelike funksies wat voldoen aan selfoongebruikers se verwagtinge, soos
wat hier en in die vorige hoofstuk uitgebeeld word, weliswaar die selfoon-WAT meer

13

’n Groot deel van die WAT se korpus bestaan uit kaartjies wat verskillende gebruikers oor die jare ingestuur
het. Die WAT gebruik dit tans nog maar steun ook op Media24 se databasis (Botha, 2014).
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geskik maak om gebruikersbehoeftes te bevredig. Dit sal egter ook eers gedoen kan
word as die struktuur van die woordeboek bestudeer word.
4.1.12. Data-aanbieding in selfoonwoordeboeke
Soos uit die bostaande afdelings blyk, berus die funksionaliteit en bruikbaarheid van
ŉ woordeboek op die wisselwerking tussen die gebruiker en die woordeboek. Hierdie
wisselwerking word beïnvloed deur die mate van sukses van gebruikers om by die
relevante data uit te kom sodat hulle behoeftes bevredig kan word. Derhalwe hang
die bogenoemde elemente saam met die aanbieding van data. Die elektroniese
medium bied meer ruimte aan leksikograwe om te eksperimenteer met dataaanbieding, maar dit moet van so ’n aard wees dat gebruikers nie deur die
woordeboek vervreem word nie en dat die uitleg bydra tot die werklike doel van die
woordeboek. Die struktuur van selfoonwoordeboeke, soos in die vorige hoofstuk
uitgepluis

is,

moet

standaardwebbeginsels

integreer

wat

op

interaktiewe

gebruikersgerigte funksies berus. Daar kan ook geargumenteer word dat
selfoonwoordeboeke, soos ander e-woordeboeke, net die struktuurtipes wat bydra
tot die vervulling van die woordeboek se funksies moet oorweeg. Dit is ook nodig om
weer te beklemtoon dat data-aanbieding en struktuur van enige e-woordeboek
aanpasbaar moet wees na gelang van die toestel waarop dit vertoon word. Tans het
die selfoon-WAT problematiese struktuurelemente wat die algehele bruikbaarheid en
effektiwiteit van gebruik kan verswak. Van hierdie struktuurelemente is reeds in die
vorige afdelings aangeraak maar sal weer onder die tersaaklike struktuurtipe uitgelig
word.
Daar kan met redelike sekerheid gestel word dat die meerderheid selfoon-WATgebruikers se raadplegingprosedures belemmer word deur die onvoldoende uitleg
van die woordeboek. Hoewel hierdie struktuur geslaagd mag wees vir die gedrukte
weergawe, kan dit nie oorgedra word na die elektroniese ruimte sonder dat daar
probleme opduik nie. Daar is gewys dat selfoongebruikers relevante data vinnig en
sonder moeite wil opspoor, maar met die selfoon-WAT moet gebruikers soms lank
wroeg om by die relevante data uit te kom. Die vorige afdelings het ook reeds
gesuggereer

dat

die

selfoon-WAT

se

gebrekkige

struktuur,

nuttige

gebruikersvriendelike moontlikhede uitsluit wat die woordeboek as elektroniese
naslaanproduk onvoldoende en staties laat voorkom. Vervolgens moet die
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verskillende ter saaklike woordeboekstrukture ondersoek word om vas te stel waar
die selfoon-WAT sy gebruikers in die steek laat.
4.1.13. Die selfoon-WAT se makrostruktuur
Soos in 3.3.4. uitgewys is die hooffunksies van ŉ makrostruktuur ordening en
toegang, waar ordening en toegang tot lemmakandidate weliswaar binne
deeltrajekte plaasvind in gedrukte woordeboeke. Soos ook reeds bepaal, beskik
aanlyn woordeboeke, en moontlik ander e-woordeboeke, nie noodwendig oor
dieselfde strukture as gedrukte woordeboeke nie. Dit beteken dat ŉ struktuurtipe
soos die makrostruktuur een van die struktuurtipes is wat nie sonder meer na die
aanlyn omgewing oorgedra kan word nie. Derhalwe kan daar gestel word dat die
selfoon-WAT nie regtig sprake van ’n tradisionele makrostruktuur het nie. Daar is
ook nie vernuwende e-kenmerke soos byvoorbeeld alfabetbalke, die vertoning van
alfabetiese deeltrajekte (soos by die e-WAT) of opsies om binne ’n gekose
alfabetiese trajek te blaai nie (sien Addendum C, i). Die gebruiker kan ook nie aflei of
die woordeboek alfabeties of tematies georden is nie. Dit sluit aan by Klosa (2015)
en Müller-Spitzer (2013) se idees dat ŉ elektroniese woordeboek makrostrukturele
eenhede betrek eerder as ŉ tradisionele makrostruktuur, en om dié rede nie
trefwoorde hoef te orden nie omdat die gebruiker eerder staat maak op die eksterne
toegangstruktuur. Verder, beskik die selfoon-WAT, anders as die gedrukte en die eWAT, nie oor ŉ raamstruktuur nie. Dit is tipies van ware aanlyn woordeboeke maar
daar behoort wel toegang tot buitekenmerke, oftewel “outer features” (vgl. Klosa en
Gouws, 2015), te wees en dit is afwesig in die selfoon-WAT (meer hieroor in 4.1.14).
Daar is ook bepaal dat tradisionele makrostrukture nie neerslag vind in aanlyn en
selfoonwoordeboeke nie omdat i) die ordeningstruktuur eintlik in die programmatuur
of databasis ingebou is en nie op die koppelvlak van selfone of rekenaars sigbaar is
nie; dit word wel by sekere aanlyn woordeboeke sigbaar gemaak (vgl. Gouws
2014b); ii) die toegangstruktuur ŉ meer prominente rol speel in die bevrediging van
gebruikersbehoeftes; en iii) omdat daar nie plek of ’n behoefte daarvoor in die
skermskootstruktuur is nie vanweë ordening wat nie so ŉ prioriteit is nie.
Die selfoon-WAT kan dalk die gebruik van artikeldeeltrajekte oorweeg in die
toegangstruktuur om as soekroetes op te tree. Die reeks teikengebruikers vir wie die
selfoon-WAT saamgestel is, lei daartoe dat daar gebruikers, soos dié binne die
operasionele situasie wat woorde naslaan vir ’n blokraaisel of akademici wat
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navorsing doen oor bepaalde leksikale items, kan wees wat slegs binne bepaalde
artikeltrajekte wil werk. Dit sal daarom nuttig wees as gebruikers die opsie gegee
word om binne een of meer bepaalde artikeltrajekte te soek. Dit sal egter
waarskynlik net vir die gevorderde gebruiker handig wees. Die tellinglys, sien enige
voorbeeldartikel in Addendum C, in die selfoon-WAT kan ook as ŉ tipe
makrostrukturele element beskou word. Hierdie lys orden artikels waarin die gekose
soektogwoord optree. Weens die niealfabetiese ordening in die tellinglyste
verteenwoordig elk ŉ lemmanes wat nie regstreeks aan ŉ bepaalde lemma se artikel
gekoppel is nie, maar wel op dieselfde skermskoot as eksterne deeltrajek verskyn.
Hoewel dit onduidelik is hoe die persentasies wat van die artikels in die lemmanes
gegee is, uitgewerk word, tree die lemmas as gidselemente op waardeur gebruikers
toegang kry tot ander artikels. Dit is myns insiens wel so dat hierdie lys verwarrend is
en nie regtig bydra tot die bereiking van die doel van die woordeboek nie. Daar is
alternatiewe

en

meer

gevorderde

of

gebruikersvriendelike

makro-

en

toegangstrukture wat benut kan word om die WAT meer funksioneel te maak vir
selfoongebruik (soos dié van die voorbeeldwoordeboeke in hfst. 3).
Een makrostrukturele element wat wel goed werk, is die aanbieding van geniste
lemmas. Die selfoon-WAT gee gereeld afleidings en samestellings wat nie as
volledig bewerkte lemmakandidate optree nie, maar eerder as ŉ geniste kluster wat
onderaan die artikel met die eerste stam van die samestelling of die stam van die
afleiding as gidselement vertoon word. Dit word waargeneem by bv. skon waar
skondeeg, skondrukker, ens. in ’n aparte teksblok alfabeties georden en netjies
aan die onderkant van die artikel vertoon word (sien Addendum C, iii). Hierdie kluster
word ook onder die gebruikers se aandag gebring deur die gebruik van die pers
lettertipekleur waarin die lemmas vertoon word. Elk van die afleidings of
samestellings word ook met die nodige woordsoortaanduiding gegee vir ekstra
leiding aan die gebruiker. Hierdie makrostrukturele eienskap word konsekwent
benut, maar kan die skermskootstruktuur beïnvloed deur gebruikers nog data te gee
waardeur hulle moet werk. Dit sal dalk beter wees as geniste lemmaklusters op
aanvraag deur middel van ŉ sien meer-skakel sigbaar gemaak word of as deel van ŉ
aangepaste

artikelstruktuur

(sien

die

afdeling

oor

die

selfoon-WAT

se

artikelstruktuur).
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Die selfoon-WAT se makrostruktuur figureer dus nie soos dié van die aanlyn of
gedrukte weergawes nie. Dit is duidelik dat die makrostrukturele eenhede verweef
word met die toegangstruktuur of dat dit geïntegreerd is in die programmatuur van
die woordeboek. Die

oorvleueling van die makrostruktuur en toegangstruktuur

veroorsaak dat daar van makrostrukturele toegangstrukture gepraat word (Wiegand
en Beer, 2013). Die selfoon-WAT se makrostruktuur kan dus saam met die
toegangstruktuur verder bespreek word.
4.1.14. Die selfoon-WAT se toegangstruktuur
Soos daar uitgewys is in die vorige hoofstuk, is die toegangstruktuur ’n essensiële
deel van enige woordeboek en oorvleuel dit met die ander struktuurtipes, soos die
makro- en artikelstruktuur, in die woordeboek sodat die gebruiker die inligting kan
onttrek om sy/haar behoefte te bevredig. Hierdie struktuur handel oor die
woordeboek se gegewe toegangroetes en die soekroetes wat gebruikers volg om by
die relevante data uit te kom. Dit is belangrik om te onthou dat die toeganklikheid
van ’n (elektroniese) woordeboek, asook die toeganklikheid van data binne die
woordeboek, die sleutel tot ’n suksesvolle leksikografiese produk is (Fuertes-Olivera
2011:100) Vir gebruikers van die selfoon-WAT is daar min of beperkte
toegangsroetes en die soekroetes wat gebruikers moet volg om by die relevante
data uit te kom, is onvoldoende en soms frustrerend. Die selfoon-WAT se
toegangstruktuur sal aangepas moet word vir dit om ’n suksesvolle leksikografiese
selfoonproduk te wees.
Die eksterne toegangstruktuur van die selfoon-WAT verskil van die ander
weergawes omdat daar nie ’n tradisionele makrostruktuur teenwoordig is nie, met
ander woorde lemmas as alfabeties geordende gidselemente op die skerm en
artikeldeeltrajekte as toegangselemente word uitgesluit. Daar is ook nie enige voorof agtertekste gegee nie en geen toegangselemente na die e-weergawe of die WAT
se tuisblad nie. Die selfoon-WAT se eksterne toegangstruktuur bestaan uit die naam
van die woordeboek, wat by die eerste inlaai van die woordeboek en enige soektog
verskyn, en ’n enkele altyd teenwoordige soekbalk (sien Addendum C, i). Verder is
elke lemma ook ŉ eksterne makrostrukturele eenheid wat as gidselement optree om
toegang tot die artikel en die eindpunt van die eksterne soektog wat begin wanneer
die woord in die soekbalk ingetik word, te vergestalt. Hierdie soekbalk is ook redelik
eenvoudig ten opsigte van die tipe soektogte wat gebruikers kan uitvoer omdat
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gebruikers slegs enkelwoord-soekopsies kan uitoefen. Sodra die gebruiker
meerwoordige items opsoek, soos bv. “by wyse van”, word slegs die eerste woord,
“by” van die soekstring as soekelement gebruik en in geel blokkies gemerk oral waar
dit in die betrokke artikel voorkom (Sien 1by en 2by in Addendum C, xi). Dit lyk wel of
die woordeboekprogrammatuur kennis neem van die ander woorde in die soekstring
deurdat dit hierdie woorde in ander gekleurde teksblokkies arbitrêr vertoon, met
ander woorde dit wys net as die woord in die betrokke artikel voorkom, maar dit hou
geen verband met die woord as deel van ŉ meerwoordige soekstring nie. Kortom,
daardie spesifieke frase of reeks woorde soos wat die gebruiker dus soek, word nie
opgespoor en vertoon nie (sien Addendum C, xi).
Hierdie gekleurde teksblokke is, in ’n mate, ook deel van die interne
toegangstruktuur omdat dit die vereiste data-inskrywings vir gebruiker uitlig, bv. as
daar weer na 1by en 2by (in Addendum C, xi) gekyk word, kan gebruikers wat die
lemma by soek, toegang kry na die artikel-interne optredes van die woord wat deur
die betrokke lemma verteenwoordig word. Sou ’n gebruiker na “by wyse van” soek,
gee die gekleurde blokkies in die artikel van die lemma “by” geen toegang tot die
soekstring nie. Verder word daar nie vir die gebruiker toegang tot individuele
aanduiders of soeksones uitgewys nie. Hierdie gekleurde blokkies is ook soms
oortollig omdat dit oor artikelgrense heengaan, bv. deur data in die makrostruktuur
uit te lig deur die optrede van ŉ gesoekte woord as stam in ŉ kluster van geniste
sublemmata merk, bv. sand (in Addendum C, vii) waar sand oral in geel gemerk is
al is die geniste kluster onder aan die artikel geheg.
Die toegangstruktuur maak dit ook nie moontlik om gevorderde soektogte uit te voer
soos in die e-WAT nie. Die gebruiker kan nie enige spesiale soekopsies, soos
benaderde of stemsoektogte uitoefen nie en kan ook nie bepaalde datakategorieë
uitsluit in sy/haar soektog nie.

Vir gebruikers wat per datakategorie deur die

woordeboek wil soek, bv. na voorbeeldmateriaal of uitdrukkings, is daar ook geen
voorsiening gemaak nie. Dit belemmer die gebruiker om sy/haar behoefte te
bevredig en daardeur kan die woordeboek uiteraard nie is sy doel slaag nie. Verder
word andersoortige toegangsroetes soos gunsteling- of onlangse soektogte, wat
redelik standaardeienskappe van selfoon- en internetprodukte is, nie aan die
gebruiker gegee nie. Gevorderde gebruikers sal wel met behulp van die selfoon se
webblaaier of bedryfstelsel, soos bo by “Nuttigheid” bepaal, toegang kry tot eksterne
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internetsoekenjins as deel van die eksterne toegangstruktuur (sien Addendum C, x).
Dit is egter nie voldoende nie en verskeie eksterne naslaanruimtes, bv. Google,
Wikipedia, ens. moet eerder as ’n toegangsbestemmings in die selfoon-WAT
geïntegreer gewees het.
Die toegangstruktuur maak ook nie voorsiening vir gebruikersfoute wat voorkom
tydens die raadplegingsproses nie. As die gebruiker op die verkeerde artikel of
kruisverwysing klik, is daar nie ’n maklike manier om deur die eksterne
toegangstruktuur terug te keer na die vorige skermskoot nie. Die selfoon-WAT maak
ongelukkig nie gebruik van bestaande selfoonfunksies soos terugknoppies of die
vee-funksie om tussen artikels te beweeg nie. As ’n gebruiker, bv. ’n spel- of tikfout
in sy/haar soektog maak, word die fout net vir die gebruiker uitgewys deur aan te
toon dat die soektog onsuksesvol is. Dit is minstens nodig dat die selfoon-WAT vir
gebruikers remediërende opsies gee soos verwag word van huidige selfoon- of
internetprodukte. Hierdie opsies kan, onder andere, die het u/jy bedoel-funksie (“Did
you mean function”) of inkrementele soektogte14 (“incremental searches”) insluit. Let
wel, as die gebruiker ’n woord of frase opsoek wat nie bewerk is in die woordeboek
nie, word slegs die tellinglys vir die gebruiker gegee. Dan moet die gebruiker deur
die reeks artikels wat aan bod kom, sif en hoop dat hy/sy by iets relevant uitkom.
Daarom is die tellinglys ook deel van die eksterne toegangstruktuur. Hierdie lys gee
vir gebruikers toegang tot ander woordeboekartikels wat op een of ander manier
verband hou met die oorspronklik geraadpleegde artikel. Ongelukkig het die
gebruiker ’n lukrake kans om by die verlangde data uit te kom aangesien die
tellinglys se data willekeurig voorkom en sonder leiding aan gebruikers gegee is.
Dit wil voorkom of die selfoon-WAT gebruik maak van ’n eenvoudige dataverspreiding omdat slegs die bewerkte lemmakandidate deur die eksterne
toegangstruktuur geraadpleeg kan word en daar nie toegang gegee word tot
buitetekste en eksterne naslaanruimtes nie. Dit is weereens belangrik om hier te
noem dat die selfoon-WAT geen hulpskakels, toeligting of gebruiksleiding aan die
gebruiker verskaf nie. Hierdie elemente vorm ook deel van die toegangstruktuur en
die tekort aan skakels wat hierdie data bevat, verswak die toegangstruktuur en die
woordeboek as geheel. Die is ook opvallend dat die selfoon-WAT nie ’n
14

Soos die gebruiker tik, werk die programmatuur deur die data om moontlike soekopsies regstreeks vir die
gebruiker uit te gelig.
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hoofspyskaart aan die gebruikers verskaf wat toegang tot verskillende dele, soos die
toeligting, van die woordeboek inhou nie. Selfoonwoordeboeke moet een of ander
vorm van ’n spyskaart aan sy gebruikers gee sodat daar toegang verkry kan word tot
verskillende woordeboekdele soos die toeligting, kontakbesonderhede en ander data
soos ŉ aanduiding van die gebruiker se gunsteling-soektogte. Die gebruik van ’n
altyd teenwoordige spyskaart lei daartoe dat die woordeboek ’n toegevoegde waarde
kry omdat gebruikerskontrole, soos bepaal in “Beheerbaarheid”, daardeur versterk
kan word. Die spyskaart kan ook vir gebruikers lei na eksterne naslaanbronne of na
ander e-ruimtes waar die WAT teenwoordig is, soos bv. die e-WAT of die WAT se
Facebook-blad. Hier kan die omvattende aard van die WAT versterk word en ’n
vermaaklikheidselement kan geïntegreer word deur die WAT se woord van die week,
wat op Facebook en RSG bekend gemaak word, ook met die selfoonweergawe te
skakel.
Die

selfoon-WAT

maak

verder

gebruik

van

bepaalde

interne

toeganstruktuurelemente wat gebruikers na die relevante data of soeksone in die
woordeboekartikel self lei. Die interne toegangstruktuur van die selfoon-WAT is
identies aan dié van die gedrukte weergawe deurdat dit tradisionele mikrostrukturele
aanduiders en struktuurmerkers gebruik om gebruikers na die relevante soeksones
te lei (sien die afdeling oor die selfoon-WAT se mikrostruktuur hieroor). Daar word
wel afgewyk van die tradisionele interne toegangstruktuur deurdat daar gebruik
gemaak word van hiperskakels wat gebruikers van een soeksone na ’n ander
soeksone binne ’n enkele artikel, of van een soekarea na ’n ander soekarea binne
die woordeboek lei (sien 4.1.16. vir meer hieroor). Die soeksones se optrede in die
interne toegangstruktuur word verder deur die skermskootstruktuur beïnvloed.
Gebruikers sal slegs toegang kry tot die soeksones en data wat op ’n keer vertoon
word

in

die

skermskootstruktuur.

Die

feit

dat

die

selfoon-WAT

nie

’n

selfoonvriendelike aanbiedingsruimte het nie en ook telkens te veel data aan die
gebruikers verskaf, belemmer die toegang tot data in die artikel wat in effek die
interne toegangstruktuur gebrekkig laat voorkom.
Vir ’n gebruiker om deur die woordeboek te beweeg en te soek, is ’n voortdurende
stryd. Die eksterne en interne toegangstrukture kort aandag sodat gebruikers
gemakliker en vinniger die verlangde data kan opspoor. Hierdie toegang tot data het
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egter ook te doen met die ordening van data in die artikelstruktuur en die wyse
waarop die artikelstruktuur vertoon word aan gebruikers.
4.1.15. Die selfoon-WAT se mikro- en artikelstruktuur
Dit is belangrik om binne ŉ enkele woordeboekartikel kennis te neem van die
bewerking, ordening en vertoning van elke verskillende woordeboekinskrywing,
omdat ŉ gebruiker meestal binne hierdie ruimte van die woordeboek werk en soek.
As gebruikers nie binne die soekarea, d.i. woordeboekartikel, na die relevante
soeksone, d.i. die ruimte van die verskillende betekenisdraende data-inskrywings,
gelei word nie of as hulle nie die data kan sien of interpreteer nie, sal hul behoeftes
nie bevredig word nie. Daarom is ŉ weldeurdagte mikrostruktuur, d.i. die ordening
van aanduiders binne die artikel, en artikelstruktuur, d.i. die mikrostruktuur en die
struktuurmerkers, van kardinale belang vir enige woordeboek. Die selfoon-WAT is
geen uitsondering nie.
Wanneer daar na die selfoon-WAT se mikro- en artikelstruktuur gekyk word, kan
daar afgelei word dat hierdie struktuurtipe nou verwant is aan dié van die gedrukte
weergawe Dit hou voor- en nadele vir die selfoon-WAT in. Die selfoon-WAT orden
die data binne die artikelstruktuur op ŉ sistematiese en konsekwente wyse, deur
gebruik te maak van ŉ geïntegreerde mikrostruktuur sowel as ŉ (uitgebreide)
verpligte mikrostruktuur met duidelik gemerkte en herkenbare vorm- en semantiese
kommentare. Die selfoon-WAT integreer koteks- en konteksleiding met die
betekenisparafrase

van die betrokke semantiese subkommentaar, en in sekere

gevalle word bykomende data ook in afsonderlike teksblokke in die semantiese
kommentaar van die betrokke lemma gegee. Die gebruiker kan hierdeur die direkte
verhouding tussen die betekenisparafrase en bykomende data in die semantiese
(sub)kommentaar van ’n woordeboekartikel waarneem. Dit geld ook by polisemiese
lemmas, vgl. 1rand (in Addendum C, ii) waar daar by elk van die onderskeie
polisemiese waardes ŉ betekenisparafrase met meegaande voorbeeldmateriaal
aangebied is. Soos genoem, word die bykomende data en verskillende
woordsoortelike optredes, waar van toepassing, konsekwent as sub-sones van die
semantiese en vormkommentaar gegee, vgl. asseblief (in Addendum C, ii). Hierdie
konsekwente aanbiedingswyse is te danke aan ŉ sistematiese gebruik van ’n
geïntegreerde mikrostruktuur. So ŉ aanbiedingswyse help die gebruiker in sy/haar
soektogte.
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Verder, word dit duidelik dat die selfoon-WAT beide ŉ verpligte en uitgebreide
verpligte mikrostruktuur gebruik. By elke artikel word daar ŉ lemmakandidaat,
woordsoortaanduiding, betekenisparafrase en voorbeeldmateriaal verwag. Dit is
verder te verwag dat hierdie aanduiders konsekwent gegee word, maar helaas is
daar artikels waar verpligte mikrostruktuurkomponente nie verskyn nie, sien bv.
kaboedel en kaboel (Addendum C, xii). By kaboedel word al die data wat in die
verpligte mikrostruktuur moet verskyn, weergegee vir gebruikers, maar gebruikers
wat kaboel raadpleeg word in die steek gelaat omdat van die verpligte
mikrostrukturele aanduiders, soos die voorbeeldmateriaal, nie gegee is nie. Die WAT
as omvattende woordeboek wat op verskillende gebruikers en hulle behoeftes gemik
is, moet hierdie elemente konsekwent toepas. Selfs in die geval van ŉ
kruisverwysingsartikel moet daar koteksleiding verskaf word, aangesien die
kruisverwysing ten opsigte van die betekenisparafrase geld en nie noodwendig ook
ten opsigte van die gebruik van die betrokke woord nie. Gebruikers wat bv.
teksproduksiehulp benodig oor die gebruik van kaboel se behoefte sal nie bevredig
kan word nie. Daarteenoor is daar artikels, soos asseblief of poephol (Addendum
C, ii en ix) waar daar inskrywings en soeksones gegee word wat nie deel is van die
verpligte

mikrostruktuur

bykomende

nie.

grammatiese

Hier

data

en

word

datakategorieë

vaste,

idiomatiese

soos
en

etimologiese,

gespesialiseerde

uitdrukkings as deel van die uitgebreide verpligte mikrostruktuur gesien omdat dit nie
in elke artikel vertoon word nie (vgl. par. 10-12 in 3.3.10.). Dit is tot voordeel van die
gebruiker.
Die

gebruiker

kan

redelik

maklik

onderskei

tussen

die

verskillende

woordeboekinskrywings en soeksones binne die soekarea. Aanduiders soos
woordsoortaanduiders, voorbeeldsinne en betekenisparafrases word konsekwent
aan

die

gebruikers gegee

en

word

deur

nietipografiese

en

tipografiese

struktuurmerkers gemerk, bv. by die lemma poephol (Addendum C, ix) word
verskeie lettertipegroottes, -formate en -kleure gebruik om te onderskei tussen
aanduiders soos woordsoorte (kleiner letters in ŉ ligte pers) en voorbeeldmateriaal
(in blou-groen skuinsdruk). Gebruikers word hier op die verskillende soeksones
attent gemaak en kan met behulp van hierdie mikro- en artikelstrukturele elemente
na die verlangde data gaan. Ander struktuurmerkers is die gebruik van nommers,
letters, simbole en leestekens: bv. die swart blokkie (■) wat gebruik word om
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redaksionele kommentaar oor grammatika te vergestalt (sien skon in Addendum C,
iii); gewone nommers soos 1, 2 en 3 wat betekenisonderskeidings in ŉ artikel aandui
(sien sand in Addendum C, vii); romeinse syfers (II) wat gebruik word om
verskillende woordsoortelike funksies van dieselfde lemma te onderskei (sien 2by in
Addendum

C,

xi);

betekenisonderskeidinge

alfabetletters
fyner

te

(a),

oftewel

onderverdeel

hiërargiemerkers,
binne

ŉ

om

enkele

betekenisonderskeiding (sien 1rand in Addendum C, v); en punktuasie, soos die
dubbelpunt, wat altyd voorbeeldmateriaal in die integraat voorafgaan (Sien koekblik
in Addendum C, vi) (selfoon-WAT, 2015). Die selfoon-WAT maak ook gebruik van
datakategoriemerkers, soos UITDR.; UITDR. GESPESIALISEERD; en UITDR.
IDIOMATIES;

om gebruikers attent te maak op ’n afsonderlike teksblok en soeksone

wat idiomatiese en/of gespesialiseerde uitdrukkings bevat (selfoon-WAT, 2015). Dit
is egter nie duidelik aan die gebruiker wat die verskil tussen hierdie uitdrukkingstipes
is nie aangesien die toeligting nie aan die gebruiker gegee word nie. Binne hierdie
teksblok word elke uitdrukking georden op grond van die alfabetiese waarde van een
van die woorde (nie die woord wat ooreenstem met die lemma nie). Hierdie woord, in
ŉ sublemma-eksterne aanvangsposisie geplaas, tree dan as gidselement vir die
gebruiker op, bv. by 1rand (Addendum C, v) waar sent as gidselement optree vir
daardie subsoeksone binne die soeksone van gespesialiseerde uitdrukkings. Dit is
ook ŉ wesenlike toegangsmiddel.
Daar kan dus afgelei word dat die selfoon-WAT gebruik maak van verskillende
artikelinskrywings binne die geïntegreerde mikrostruktuur om gebruikers deur die
woordeboekartikel te lei. Hierdie inskrywings is van so ’n aard dat dit nie gebruikers
vervreem nie en, soos vroeër bepaal, gebruikers kan help om bv. teksproduksie- en
teksresepsie-inligting op te spoor en sodoende hul leksikografiese behoeftes te
bevredig. Dit is egter opvallend dat die selfoon-WAT nie gebruik maak van enige
unieke struktuurmerkers wat interaktief of multidimensioneel is nie. Daar is by ander
selfoonwoordeboeke gebruik gemaak van, bv. die luidsprekerikoon of die beeldikoon
(sien 3.2.6. in die vorige hoofstuk) wat interaktief optree deurdat dit gelaagde data
binne die artikelstruktuur vergestalt. Hierdie struktuurmerkers is te verwag in ŉ
selfoonwoordeboek en word al as standaardelemente in talle selfoon- of
internetprodukte verwag. Hierdeur word dit weer duidelik dat die selfoon-WAT nie die
nodige tegnologiese eienskappe betrek wat die selfoon as interaktiewe en
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multifunksionele medium bied nie. Een struktuurmerker wat die skermskootstruktuur
sal verbeter, is die gebruik van die sien meer-ikoon:

.” Die selfoon-WAT is soms

skuldig aan data-oorlading en deur hierdie merker te gebruik kan die gebruiker
gewoon van die data wegsteek wat steurend is. Dit kan ook gebruik word om
verskillende datakategorieë in die uitgebreide mikrostruktuur, soos etimologie en
selfs makrostrukturele eenhede soos geniste lemmaklusters, met die eerste
raadpleging van die artikel te verberg totdat die gebruiker daarop klik as hy/sy die
data wil nagaan.
Hoewel die gebruik van die geïntegreerde mikrostruktuur die artikel sistematies
orden en die interne toegangstruktuur versterk, is die huidige aanbod van die
soekarea en soeksones nie geskik vir gebruik op ’n selfoonskerm nie. Die beperkte
funksionaliteit van die artikelstruktuur as geheel is ook frustrerend en onvoldoende
vir ’n selfoonwoordeboek. Hoewel die soekareas in afsonderlike teksblokke vertoon
word, is daar te veel data binne daardie teksblok wat gelyktydig aan die gebruikers
gegee word. Gouws (2014:170) se idees van “multi-layered presentation of search
zones” moet neerslag vind in die selfoon-WAT sodat die artikelstruktuur meer
funksioneel en gebruikersvriendelik kan word. Daar kan geargumenteer word dat ’n
aangepaste artikelstruktuur en dalk die gebruik van ander mikrostrukture die
gebruiker meer in staat sal stel om sy/haar behoefte met meer sekerheid en met
meer spoed te kan bevredig. Dit is belangrik om dit weer hier te stel dat
selfoonwoordeboeke toegevoegde waarde moet hê en dat die gebruiker ’n aktiewe
rol moet speel in besluite oor die aanbieding van data. Die idees oor manipuleerbare
data kom weer hier te sprake.
Elke gebruiker het verskillende behoeftes en wil nie noodwendig alle data vertoon
sien nie. Selfoonskerms het ook nie altyd plek om ’n magdom data te vertoon nie.
Die selfoon-WAT moet kennis neem van hierdie gegewens en die artikelstruktuur
vervolgens

aanpas.

datakategorieskakels

Die
kan

gebruik

van,

geïntegreer

bv.

word

duimgidse
waar

of

gebruikers

interaktiewe
binne

die

artikelstruktuur slegs die verlangde datakategorie kan nagaan sonder om met
massas data oorlaai te word. As hierdie opsies nie prakties uitvoerbaar is nie, kan ’n
semi-geïntegreerde mikrostruktuur (vgl. par.7-8 in 3.3.10.) met die konsekwente
gebruik van geëtiketteerde sien meer-skakels oorweeg word. Dit sal minstens
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verseker dat die gebruiker nie met elke soektog oorlaai word met ’n klomp data nie
en sal die gebruiker help om die gebruiker vinniger na die relevante soeksone te lei
sonder dat daar deur ’n ander klomp data gesif moet word. Tans maak die selfoonWAT nie voorsiening vir gevorderde of moderne gebruikers se verwagtinge nie. Die
tekort aan multidimensionele en dinamiese artikelstrukture bevestig hierdie stelling.
Selfoonwoordeboeke moet vir gebruikers ’n dinamiese naslaanruimte skep waar
standaardwebbeginsels,
artikelstruktuur.

Die

soos

vroeër

implementering

bepaal,
van

ook

geïntegreer

tegnologiese

is

in

moontlikhede

die
soos

multimediafunksies, eksterne naslaanmoontlikhede, gelaagde data, in die vorm van
“pop ups”, duimgidse of skakels na afsonderlike bladsye, en die benutting van die
selfoon se hardeware soos die kamera of oriënteringsfunksies moet oorweeg word
sodat die selfoon-WAT ’n funksionele en bruikbare inligtingsinstrument word (vgl.
ook die selfoonwoordeboeke in 3.3.9.).
4.1.16. Die selfoon-WAT se mediostruktuur
Soos by die reeds geanaliseerde strukture, kan die gebruiker die selfoon-WAT se
mediostruktuur as onvoldoende ervaar. Die selfoon-WAT poog om verskillende
kruisverwysings te implementeer, maar dit is nie oral ewe suksesvol nie. Die sleutel
tot ’n suksesvolle gebruikersgerigte elektroniese produk lê in die toegangswaarde
van die woordeboek en die naatlose integrasie van woordeboekdata tussen
soeksones en -areas.
As die lemma kaboel (Addendum C, xii) onder die loep geneem word, is dit duidelik
dat

die

soeksones

waarin

“Ook keboel”

en

“Sien KABOEDEL”

optree

as

kruisverwysingspunte binne daardie artikel gegee is (selfoon-WAT, 2015). Hier tree
“keboel” en “KABOEDEL” op as kruisverwysingsadresse, terwyl die “sien” of “ook” as
kruisverwysingsmerkers optree (selfoon-WAT, 2015). Hierdie elemente lei die
gebruiker via die interne toegang- en mikrostruktuur van die artikel kaboel na die
eksterne adres van twee verwante lemmas elders in die woordeboek. Die selfoonWAT maak gebruik van interaktiewe skakels om gebruikers dadelik na hierdie
lemmas te neem. Die kruisverwysingspunt en -merkers in die selfoon-WAT word ook
meestal vergestalt deur die gebruik van blou gekleurde en onderstreepte
hiperskakels, bv. “(1GELD 2 en 3)” en dikwels deur verskillende merkers soos “Vgl.” of
“Sien” (selfoon-WAT, 2015). Die selfoon-WAT maak gebruik van interne en eksterne
kruisverwysingsadresse. Binne een artikel kan daar ’n kruisverwysingsverhouding
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tussen die mikrostrukturele inskrywings ontstaan, bv. by sand (Addendum C, vii)
waar die gebruiker binne die soeksone van die tweede betekenisonderskeiding
terugverwys word na die soeksone van die eerste betekenisonderskeiding van die
lemma sand: “(SAND I 1)” (selfoon-WAT, 2015). Daar kan ook, soos by kaboel
waargeneem,

’n

kruisverwysingverhouding

ontstaan

tussen

twee

of

meer

kruisverwysingadresse waar die een adres buite die betrokke artikel maar steeds
binne die woordeboek staan. Dit kom ook in ieder gevalle voor dat sinonieme en
sinoniemdefinisies optree as deel van die mediostruktuur, bv. “meesal sin.
met koektrommel”

en “asseblief” by kanalla (sien Addendum C, vi en iii) (selfoon-

WAT, 2015). Dit blyk egter dat daar nie konsekwentheid is met die toepassing van
die mediostruktuur nie.
By asseblief en kanalla is daar reeds bepaal dat die gebruik van kruisverwysende
skakels noodsaaklik is vir die bevrediging van die gebruikers se behoeftes juis omdat
die sinoniemdefinisie nie as interaktiewe skakel gegee word nie. By kanalla is daar
ook op die onaktiewe skakel van “TRAMKASSIE” gewys. Hoewel die WAT vir die
gebruiker aandui dat onaktiewe skakels nie onderstreep word nie, kan daar kan
bevraagteken word hoekom hierdie skakels tans ingesluit word as daar gee data of
toegang tot ŉ gewaande kruisverwysingsadres bestaan nie Dit gaan ook om woorde
wat nog nie bewerk is nie maar wat na die bewerking aktiewe skakels word. Dit is
nutteloos en die gebruiker se behoefte kan in elk geval nie hierdeur bevredig word
nie. Dit sal dalk sinvol wees om eerder hierdie skakels uit te sluit totdat die
kruisverwysingsadres aktief is. Verder, lyk dit of van die kruisverwysings lukraak
gekies is, bv. waar die gebruiker na beskuit, “(vgl. BESKUIT, 2)”, verwys word in die
betekenisparafrase van koekblik maar nie na “koek” of “brood” verwys word in die
betekenisparafrase van skon nie (sien Addendum C, vi en iii). Dit is onduidelik
waarom hierdie gevalle so gegee word. Vir die selfoon-WAT is daar die probleem
van verwysings na die ontbrekende toeligting, bv. by naturel (sien Addendum C, xiii)
waar die gebruiker verwys word na ’n gedeelte in die toeligting, “Sien Toeligting, 6.”,
maar nie daarby kan uitkom nie aangesien die selfoon-WAT nie ’n skakel hierna
bevat nie. Dit is ’n probleem wat gebruikers se voortgesette gebruik van die
woordeboek in gedrang stel. Die tellinglys, waarna telkens verwys is, kan ook optree
as deel van die mediostruktuur omdat dit aktiewe skakels na lemmas bevat wat
klaarblyklik verwant is aan dié waarmee die gebruiker tans besig is maar die
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gebruiker kry geen leiding in hierdie verband nie. (Hieroor is reeds genoeg uitgebrei
in die vorige afdelings.)
Tans

beskik

die

selfoon-WAT

nie

oor

die

funksie

om

gebruikers

na

woordeboekeksterne kruisverwysingsadresse te herlei nie. Soos reeds bepaal, sal
slegs gevorderde gebruikers deur middel van hul selfone toegang kry tot eksterne
naslaanruimtes wat as kruisverwysingsadresse optree. Dit is belangrik dat die
selfoon-WAT dit oorweeg om ekstra eksterne naslaanbronne te integreer, veral
omdat die woordeboek nog nie klaar bewerk is nie. Deur gebruikers die opsie te gee
om verdere soektogte in ander naslaanruimtes uit te oefen, sal die toegangswaarde
van die woordeboek versterk word en so kan ’n multidimensionele mediostruktuur
bewerkstellig word Hier sou dit ook kon help as die WAT deel van ŉ
woordeboekportaal kon wees. ŉ Woord waarna gesoek word maar wat nog nie in die
WAT bewerk is nie kan dan in een van die ander woordeboeke in die portaal gevind
word. Die selfoon-WAT moet ook die tegnologiese moontlikhede van sel- en
slimfone in ag neem. Aanraakslimfone se eienskappe kan funksioneel deur die
woordeboek betrek word deur enige leksikale item in ’n betrokke woordeboekartikel
te aktiveer as kruisverwysingspunt. Daardeur kan gebruikers vinniger tussen
verskillende soekareas en -sones beweeg en bydra tot die bewerkstelliging van ’n
multidimensionele mediostruktuur. Dit sal egter net werk as daar aandag aan die
aanbieding van data in die skermskootstruktuur gegee word.
4.1.17. Die selfoon-WAT se skermskootstruktuur
In vorige afdelings word daarvan melding gemaak dat die selfoon-WAT skuldig is
aan data-oorlading. As die skermgrootte van die algemene sel- of slimfoon in ag
geneem word, is dit nie ’n onregverdige kritiek nie. Die skermskootstruktuur
oorvleuel met die ander struktuurtipes deurdat dit vergestalting bied aan dele van die
ander strukture. Hierdie struktuur maak ook gebruikers en leksikograwe attent op die
feit dat daar ’n wisselwerking is tussen die aanbiedingsruimte en die bergruimte van
’n selfoonwoordeboek.
Die selfoon-WAT het ’n magdom data, maar daar is net soveel plek op ’n
selfoonskerm om die data te vertoon. Dit is dus nie moontlik om alle soekareas en
soeksones gelyktydig aan die gebruiker te vertoon nie. Soos by die artikelstruktuur
bepaal is, moet die selfoon-WAT daaraan dink om die data te herorganiseer of aan
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te pas sodat dit uiteraard meer selfoonvriendelik vertoon kan word. Enige data wat
nie deur die gebruiker gesien wil word nie, moet eintlik nie vertoon word nie.
Weereens word die toepassing van manipuleerbare data en aangepaste artikel-,
toegang- en mikrostrukture beklemtoon. Die oorgang tussen struktuurtipes moet ook
plesierig, vinnig en naatloos wees. Tans is die selfoon-WAT lomp en beperk omdat
daar nie op innoverende wyses aanspraak gemaak is op die oorgang van
struktuurtipes nie. Dit is wel vanselfsprekend dat die taak om die selfoon-WAT se
uitleg te verander nie maklik uitvoerbaar is nie.
Laastens, is die skermskootstruktuur nie funksioneel as die gebruiker nie tussen
datakategorieë kan onderskei nie, of as die stilistiese keuses die naslaanproses
bemoeilik. Hoewel daar geargumenteer kan word dat ’n gebruiker van die selfoonWAT tog kan onderskei tussen datakategorieë, word dit moeilik as daar te veel data
gegee word of as daar meer as een artikel vertoon word. Ongelukkig lyk en voel die
selfoon-WAT verouderd, deurdat dit soos die CD-ROM- en gedrukte weergawe
voorkom. Daar is gepoog om verskillende lettertipes en -kleure te gebruik, maar dit
lyk nie aanloklik nie en, wanneer dit met bestaande suksesvolle selfoonwoordeboeke
vergelyk word (sien Addendum A), is dit duidelik dat die selfoon-WAT aandag aan
die uitleg en styl van die aanbiedingruimte moet gee om aan te sluit by die moderne
tendense en moderne gebruikers se verwagtinge.
4.1.18. Struktuur as struikelblok in die selfoon-WAT
Uit die bostaande afdeling oor die analise van die selfoon-WAT se strukture word
daar afgelei dat daar heelwat strukturele struikelblokke opduik wat die gebruiker kan
kniehalter tydens die raadplegingsprosedure. Hoewel die selfoon-WAT data,
gebruiksituasies en funksies betrek wat ŉ reeks gebruikers in staat stel om hulle
leksikografiese behoeftes te bevredig, belemmer die woordeboekuitleg en
aanbieding van data die gebruikers dikwels in hulle pogings om bepaalde
leksikografiese behoefte(s) te bevredig.
Daar kan geargumenteer word dat daar struktuurelemente is wat voldoende is, soos
bv. die mikrostruktuur, maar wanneer die wisselwerking van hierdie strukture met die
bruikbaarheid, die gebruiker en selfs met mekaar getoets word, is dit duidelik dat
hierdie woordeboek nie daarin slaag om ŉ funksionele inligtingsinstrument te wees
nie. Die selfoon-WAT slaag ongelukkig nie daarin om selfoongebruikers se
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behoeftes met behulp van innoverende, toeganklike en bruikbare strukture te
bevredig nie. Die verwagtinge wat selfoonwoordeboekgebruikers het oor die
tegnologiese moontlikhede wat deur woordeboekstrukture vergestalt word, word nie
nagekom nie, met ander woorde die interaktiewe en multidimensionele aard van
moderne selfone word nie gebruik om die gebruiker moeiteloos deur die woordeboek
te lei nie. Die gebruiker voel ook nie deel van die woordeboek nie deur die beperkte
toegepaste waarde van die selfoon-WAT.
Dit word duidelik dat die selfoon-WAT ŉ elektroniese afdruk van die gedrukte
weergawe is deurdat dieselfde struktuurmiddele gebruik word. Veranderinge soos ŉ
aangepaste toegangstruktuur en artikelstruktuur, maak die woordeboek effens
geriefliker vir gebruikers om te raadpleeg, maar dit is nie werklik voldoende nie.
4.1.19. Gevolgtrekking oor die selfoon-WAT
Na aanleiding van die bostaande toetsing van die selfoon-WAT aan die
geïntegreerde teorie kan die volgende gevolgtrekkings gemaak word. Die
gevolgtrekkings word veral op grond van die funksionaliteit, bruikbaarheid en
effektiwiteit van die woordeboek gemaak, dit wil sê of die selfoon-WAT hom van sy
taak gekwyt het om selfoongebruikers te help om hul leksikografiese behoefte(s)
binne ’n bepaalde woordeboekgebruiksituasie te bevredig.
Die teoretiese raamwerk het vereis dat die volgende kriteria ondersoek moet word vir
dié woordeboek: die tipe gebruiker(s) en sy/haar behoeftes; die gebruiker se
raadplegingsvermoë; die woordeboek se oorhoofse funksie en subfunksies; die
gebruiksituasie van die woordeboek, asook die “extra-information tool”-situasie(s);
die gebruiker se woordeboekervaring; die woordeboekstrukture en aanbieding van
data; die tipe inligting wat vereis word van die gebruiker en hoe dit toeganklik
vertoon word; die tegnologiese moontlikhede wat selfone bied; die bruikbaarheid en
wisselwerking tussen gebruiker en selfoonwoordeboek as geheel. Hieruit word daar
’n paar samevattende opmerkings gemaak. Enige element wat nie hier pertinent
genoem word nie, is nie van minder belang nie en kan in die analise nagegaan word.
Die selfoon-WAT het potensiaal, veral omdat die woordeboek in sy werklike doel kan
slaag. Die magdom data wat dit bevat en die reeks gebruikers wat dit kan tevrede
stel, is positiewe punte van hierdie woordeboek. Die feit dat dit ook vir verskillende
gebruiksituasies

aanvaarbaar

is

en

dat

dit

die

meeste

gebruikers

se
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naslaanbehoeftes kan bevredig, maak dit ’n goeie bron van data. Die probleem is
egter die verpakking van daardie data en die aanbieding daarvan vir die gebruikers
asook die tekort aan voldoende tegnologiese funksionaliteit. Alhoewel dié
woordeboek moontlik ’n reeks gebruikers se behoeftes kan bevredig deur die
gegewe goeie en bruikbare data, is daar steeds te veel funksionele probleme wat
hierdie

proses

belemmer.

As

selfoonwoordeboek

wat

multifunksioneel

en

multidimensioneel kan wees, is hierdie woordeboek tans nog te eenvoudig. Al
hierdie faktore het ’n negatiewe impak op die effektiwiteit en bruikbaarheid van die
selfoon-WAT as praktiese gebruiksinstrument.
Dit blyk dat die selfoonweergawe afgeskeep word wanneer dit by leksikografiese
beplanning vir die selfoonruimte kom. Die beperkte soekfunksies, die tekort aan
leiding en toeligting en die selfoon-onvriendelike uitleg dra hierby toe. Die
gevolgtrekking wat gemaak kan word, is dat die moderne of gevorderde
woordeboekgebruiker se behoeftes waarskynlik nie in ag geneem is nie. Wanneer
die effektiwiteit en bruikbaarheid van hierdie woordeboek ondersoek word, bv. deur
die bepalings van mens-rekenaar-interaksie daarop toe te pas, is dit duidelik dat
hierdie weergawe faal in sy poging om ’n toeganklike gebruiksinstrument te wees.
Daar moet kennis geneem word van die feit dat die elektroniese sfeer verskeie
moontlikhede vir woordeboekontwerpers bied om innoverende en funksionele
produkte te skep. Dit geld nie net die uitleg en aanbieding van data nie, maar ook die
aanspreek van gebruikersprobleme. Die selfoon-WAT het ’n teikengebruikersmark
wat strek van skoliere tot akademici, asook Afrikaanssprekendes uit verskillende
kulturele agtergronde. Hierdie gebruikers het nie almal dieselfde behoeftes en
naslaanvaardighede nie. Dit is dus noodsaaklik om ’n ruimte te skep waar die
gebruiker sy/haar eie WAT kan skep, dit wil sê opsies kan uitoefen om slegs die
inligting te onttrek wat relevant is vir hom/haar. Die opstel van gebruikerprofiele moet
oorweeg word vir die selfoon-WAT om hierdie produk meer gebruikersvriendelik en
toeganklik te maak.
Die feit dat daar tekortkominge in die toegang- artikel- en mediostruktuur is,
veroorsaak dat gebruikers nie doelgerig met die woordeboek kan werk nie. ’n
Gebruiker se naslaanvaardighede moet ook nie geïgnoreer word nie. Dit is dus van
kardinale belang dat ’n selfoonwoordeboek genoeg hulp aan sy gebruikers verleen
sodat die gebruiker op die vinnigste en maklikste manier die verlangde inligting kan
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vind. Die elektroniese sfeer bied nuwe moontlikhede wat gebruik kan word om die
gebruiker makliker en vinniger deur die woordeboek te lei, maar die selfoon-WAT
benut nie genoegsame artikel- of toeganstrukturele innoverende moontlikhede nie.
Eenvoudige

elemente

soos

’n

hoofspyskaart,

die

(korrekte)

toeligting

en

kontakbesonderhede moet ingesluit word sodat gebruikers ten minste georiënteer
kan word binne die woordeboek en sodat daar een of ander vorm van hulp is, indien
hulle sou vassit met die gebruik van die woordeboek. Verder is die eksterne
toegangstruktuur, veral die soekfunksies, heeltemal te beperk. Die gebruiker kan
geensins ’n gevorderde, verfynde of stemsoektog onderneem nie. Die wyse waarop
die selfoon-WAT gebruikers se soektogte vertoon, moet ook aandag kry. Oortollige
data-merkers of soekresultate moet liefs vermy word om die reeds oorlaaide
skermskootstruktuur meer selfoonvriendelik te laat voorkom. Slegs die mees
relevante data, dit waarna die gebruiker gesoek het, moet logies en sistematies
vertoon word. Daar moet ook voorsiening gemaak word vir gebruikersfoute. Daar is
geen beheerbaarheid en foutkontrole ter sprake nie. Gebruikers word aan hul eie lot
oorgelaat wanneer hulle ’n fout begaan. Daar moet ook dalk besin word oor die
integrering van woordeboekeksterne naslaanbronne as deel van die eksterne
toegang- en mediostruktuur, wat vir tyd en wyl (en moontlik die toekoms ook)
gebruikers die opsie gee om bepaalde inligting in ander bronne te raadpleeg. Dit kan
die omvattende aard en toegevoegde waarde van die woordeboek ook versterk.
Nog ’n aspek wat die bruikbaarheid negatief beïnvloed, is die skermskootstruktuur
en die beknopte en statiese artikelstruktuur Die selfoon-WAT oorlaai die
skermskootstruktuur met data en sodoende ook die gebruiker. Die gebruiker het
geen manier om enigiets hieraan te doen nie. Die tekort aan manipuleerbare data in
die artikelstruktuur of ’n aangepaste multidimensionele artikelstruktuur bemoeilik die
raadplegingsprosedure. Die probleem van die oorvloed van data word nie verbeter
deur die insluiting van die tellinglys nie. Hoewel dit skynbaar ’n bepaalde rol speel in
die

makro-

mikro-

en

mediostruktuur,

belemmer

dit

die

artikel-

en

skermskootstruktuur. Sonder enige leiding en verklaring van die persentasies, is dit
onduidelik wat hierdie lys se ware funksie is. Die selfoon-WAT moet ook poog om
die gebruiker deel te maak van die funksionele aard van die woordeboek deur
hom/haar te betrek by ’n gebruikersgerigte dinamiese artikelstruktuur. Verskillende
data-aanbiedingsopsies en selfoonfunksies moet hierby geïntegreer word, soos om
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gebruik te maak van die selfoon se vee- en roteerfunksies, multimediafunksies, knipen-plak-funksies, e-pos of sosiale media-funksies en eksterne soekenjin-funksies.
Ongelukkig lei hierdie tekortkominge daartoe dat die selfoon-WAT ’n inkorting aan
funksionaliteit het en nie die verwagtinge van moderne of gevorderde gebruikers
nakom nie.
Vanuit

’n

stilistiese

oogpunt

lyk

die

selfoon-WAT

nie

aantreklik

en

gebruikersvriendelik nie, bv. die lettertipes lyk verouderd en te na aan die gedrukte
weergawe; daar is nie helder kleure nie en die gebruikerskoppelvlak lyk verouderd in
vergelyking met moderne selfoonwoordeboeke soos Merriam-Webster of Oxford se
selfoonwoordeboektoepassing.

Ander

selfoonwoordeboeke

betrek

moderne

stylkeuses wat aansluit by die moderne gebruiker se verwagtinge. Hierdie
woordeboek moet aan alternatiewe stylkeuses dink sodat nuwe gebruikers gelok kan
word en sodat bestaande gebruikers tuis voel in die woordeboek. Hierby sluit die
verbetering van die skermskootstruktuur aan sodat die gebruiker makliker en
toegankliker deur die woordeboekartikel kan werk.
Die WAT moet in ag neem dat die meeste gebruikers wat nog die WAT as gedrukte
produk

koop

binnekort

kan

uitsterf.

Vir

die

WAT

om

’n

volwaardige

gebruiksinstrument te word, sal dit oorweeg moet word om die bestaande dele te
herbewerk om meer rekenaar- en selfoonvriendelik te wees en daarna dan die
woordeboek moontlik slegs as ’n elektroniese produk te bewerk en te bemark. Daar
is reeds gapings in die data wat opgeneem is, wat nie getrou bly aan die
sinchroniese inslag van die WAT nie, bv. woorde soos internet of DVD is nog nie
opgeneem en bewerk nie. Dit is tot nadeel van ’n omvattende woordeboek, veral
een wat ’n nuwe gebruikersmark betree. Verder, raak die moderne gebruiker al hoe
meer tegnologies bekwaam, wat daartoe lei dat daar meer verwag word van die
elektroniese produkte van die WAT. Die WAT sal oor hierdie gegewens moet besin
in die nabye toekoms om te verseker dat woordeboeke wat gelewer word meer
funksioneel is om ’n groter gebruikersmark tevrede te kan stel. Myns insiens moet
die WAT dalk in die interim slegs as ’n aanlyn projek verder bestuur word, sodat
hierdie tekortkominge aangespreek kan word. Dit is egter nie altyd uitvoerbaar nie,
maar dit is iets waaroor besin moet word.
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Ter afsluiting, die huidige tegnologiese era bied die moontlikheid om slim
woordeboeke te skep, bv. een wat soektogte kan stoor, die gebruiker begelei met
wenke en hulpmiddels en wat aanpas by die gebruiker se behoeftes. Ongelukkig is
die selfoon-WAT nie ’n effektiewe en funksionele produk wat selfoongebruikers se
behoeftes met ’n hoë mate van sukses kan bevredig nie. Die analise het daarop
gewys dat daar te veel tekortkominge is om as ’n volhoubare en bruikbare
elektroniese naslaanbron beskou te word. Die feit dat die gebruiker se behoeftes nie
as prioriteit gestel is nie en die tegnologiese moontlikhede wat beskikbaar is nie
aangegryp is nie, veroorsaak dat daar steeds ’n leemte in die mark is vir ’n
volwaardige funksionele Afrikaanse selfoonwoordeboek. Dit is ook uit hierdie analise
duidelik dat die selfoon-WAT nie van meet af as selfoonwoordeboek beplan of
ontwerp is nie. Dit is dalk waar die WAT nou moet begin, sou hulle hierdie produk wil
verbeter. Dit is nie moontlik om ’n gedigitaliseerde weergawe van ’n gedrukte produk
suksesvol as ’n selfoonwoordeboek te vermom nie. Daar word begryp dat nie al die
uitgewysde probleemareas ewe suksesvol aangespreek kan word nie en dat die
reeks teikengebruikers ook ’n rol speel in die ontwikkeling van ’n volhoubare selfoonWAT. Die keuse moet egter gemaak word of hierdie produk aan al die gebruikers
bemark gaan word en of dit ’n produk kan word wat spesifiek op gevorderde en
moderne gebruikers gemik word.

4.2. Verwysing na ander Afrikaanse selfoonwoordeboeke
Na

die

analise

van

die

selfoon-WAT

word

dit

duidelik

dat

Afrikaanse

selfoonwoordeboekgebruikers se behoeftes nie almal ewe suksesvol bevredig word
nie. Die WAT as selfoonwoordeboekproduk gryp min van die tegnologiese
moontlikhede aan wat tans beskikbaar is. Weereens moet dit beklemtoon word dat
die WAT as geheel nie ’n swak produk is nie, maar dat dit vir die voortgesette werk
aan die selfoonweergawe dalk by ander meer suksesvolle selfoonwoordeboeke wat
van meet af as selfoonwoordeboeke ontwerp is, moet leer. Ongelukkig is daar min
Afrikaanse produkte waarby daar geleer kan word of wat vir Afrikaanse gebruikers
geskep word. In hierdie afdeling word daar vlugtig na twee woordeboekprodukte
verwys wat vir (Suid-)Afrikaanse gebruikers geskep is. Deur na hierdie woordeboeke
te

verwys,

word

die

huidige

en

voormalige

landskap

van

Afrikaanse

selfoonwoordeboeke prakties geïllustreer. Wat egter belangriker is, is dat die opstel
van verbeteringsriglyne vir selfoonwoordeboeke nie net op een woordeboek berus
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nie. Die verwysing na hierdie woordeboeke kan dus ’n wesenlike bydrae maak tot
die algehele verbetering van (Suid-)Afrikaanse selfoonwoordeboeke.
4.2.1. Pharos Klein Woordeboek/Little Dictionary
4.2.1.1. Suid-Afrika se eerste selfoonwoordeboek
Die Pharos Klein Woordeboek/Little Dictionary (PKWLD) was Suid-Afrika se eerste
selfoonwoordeboek. Dit is egter nie meer beskikbaar nie omdat dit nie meer
winsgewend was vir Pharos om te publiseer nie – Pharos het omtrent net R3 wins
per aflaai gemaak (Smith, 2013). Alhoewel hierdie woordeboek ’n elektroniese
weergawe van die gedrukte Klein Woordeboek/Little Dictionary was, is dit omskep in
’n selfoonvriendelike formaat (Addendum D, i). Die produk is in 2008 vrygestel en het
R50 gekos om af te laai. Die gebruiker moes ’n kode na Pharos SMS waarna die
woordeboek, bestaande uit twee dele, afgelaai kan word, mits die gebruiker ’n
selfoon met draadlose toegangsprotokol besit het. Die gebruiker se selfoon moes
ook 860 kilogrepe bergplek gehad het om al twee dele te kon aflaai. Pharos het
besluit om die PKWLD te gebruik omdat die gedrukte weergawe een van hul
topverkopers is – Pharos verkoop omtrent 72 000 eksemplare per jaar – en omdat
dit maklik omgeskakel kon word na ’n elektroniese weergawe, vanweë die
programmatuur en databasisse wat hulle gebruik het (Smith, 2013). Die PKWLD
bevat 25 000 lemmas, wat verdeel word tussen die Afrikaanse en Engelse dele
(Smith, 2013). Al bestaan hierdie woordeboek nie meer nie, is dit steeds belangrik
om dit te analiseer, juis omdat dit meer selfoonvriendelik was as die selfoon-WAT en
omdat dit belangrik is om uit vorige selfoonwoordeboekpogings se leksikografiese
proses

te

leer.

Die

PKWLD

was

’n

goeie

beginpunt

vir

Afrikaanse

selfoonwoordeboeke, maar ongelukkig het die woordeboek ook sy tekortkominge
gehad.
4.2.1.2. Funksies, gebruikers en gebruikersbehoeftes
Die PKWLD is ’n tweetalige woordeboek. Dit beteken dat die hooffunksie relatief
maklik identifiseerbaar is. Tweetalige woordeboeke se primêre funksie is gewoonlik
om gebruikers te help met vertalingskwessies, hoewel teksproduksie- en/of
teksresepsiebehoeftes ook aangespreek kan word. Die hooffunksie van PKWLD is
egter net op vertaling gemik, maar dit beteken nie dat die ander funksies nie
belangrik is nie. In hierdie woordeboek kan die gebruiker kies watter brontaal hy/sy
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wil naslaan en die woordeboek gee vervolgens die vertaalekwivalente in die doeltaal,
bv. scholar en stippel (Addendum D, vi). Deur vertaalekwivalente en soms glosse,
vertaalkomplemente of etikette te gee, word die funksies van teksresepsie en
teksproduksie geïmpliseer, dit wil sê die gebruiker kan aan die hand van ’n
vertaalekwivalent die betekenis aflei, mits daardie gebruiker ’n gevorderde spreker
is. Die probleem kom egter by die inkonsekwente gebruik van konteks- en
koteksleiding in die semantiese kommentaar van artikels. Byvoorbeeld, by
stippelstreep (Addendum D, vi) is daar konteksleiding in die vorm van ’n glos gegee
maar by scholar

(Addendum D, vi) word daar geen leiding aan die gebruiker

verskaf nie. Vir minder gevorderde sprekers, sal hierdie datatipe van waarde wees
sodat dié gebruikers nie in kommunikatiewe verleentheid beland nie. Sonder hierdie
elemente word die teksproduksie- en teksresepsiefunksies eintlik ondermyn. ’
Dit blyk egter dat PKWLD op twee tipes gebruikers gemik is: Afrikaanse
moedertaalsprekers met Engels as tweede taal en Engelse moedertaalsprekers met
Afrikaans as tweede taal. Dit blyk ook dat die PKWLD aanneem dat albei tipe
gebruikers goeie kennis moet dra van hul tweede taal se gebruik of dat die gebruiker
vertroud is met die bron- en doeltaal, dit wil sê die taal op ŉ gevorderde vlak kan
gebruik. Verder kan dié woordeboek gebruik word om data te help interpreteer, bv.
om vinnig ’n woord na te slaan wat onbekend of verwarrend is, maar dit moet in
terme van ’n brontaal-doeltaal verhouding verstaan word. Die gebruiker word
meestal aan sy/haar eie genade oorgelaat om te bepaal watter vertaalekwivalent
gepas is vir ŉ gegewe konteks. Soos aangedui, kan ’n leksikograaf . egter nie
aanneem dat die gebruikers van sy/haar woordeboek

vertroud is met alle aspekte

van ’n taal nie, veral nie in die geval van tweetalige woordeboeke nie. Die noodsaak
aan konsekwente koteks- en konteksleiding word hier geïmpliseer. As daar na die
beskikbare skermskote gekyk word (sien Addendum D, vi), kan die aanname
gemaak word dat daar nie genoegsame bykomende data gegee word nie. Dit kan
die teksproduksiefunksie ondermyn.
Volgens Smith (2013) het die PKWLD wel goeie terugvoer gekry van gebruikers wat
operatiewe take soos die invul van blokraaisels aangepak het met behulp van hierdie
woordeboek. Daaruit word dit bevestig dat hierdie woordeboek gebruik kan word vir
en in operatiewe gebruiksituasies, maar die gebruikspektrum word beperk omdat dit
net vir sekere take, soos hulp met die invul van ’n blokraaisel, van waarde is. Verder
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kan dit ook met redelike sekerheid gestel word dat die kognitiewe situasie en funksie
nie werklik deel vorm van die doel van hierdie woordeboek nie, aangesien dit ŉ
woordeboek is wat veral vir die vinnige oplossing van vertaalprobleme saamgestel
is.
4.2.1.3. Struktuur en funksionaliteit
In vergelyking met die selfoon-WAT is daar wel ’n paar aspekte van die PKWLD wat
heel

funksioneel

is.

Hierdie

woordeboek

maak

gebruik

van

ŉ

eksterne

toegangstruktuur wat gebruikers op verskillende wyses na verskillende dele van die
woordeboek lei. Daar is bv. ’n hoofspyskaart, toeligting, uitgebreide soekfunksies en
indeks (Addendum D, i en iii) wat deel vorm van ŉ meer gevorderde eksterne
toegangstruktuur as wat by die selfoon-WAT gevind word. Die soekroetes is ook van
so aard dat die gebruikers deur ŉ gevorderde soekfunksie in die eksterne
toegangstruktuur of deur die artikeltrajekte in die makrostruktuur die verlangde data
kan opspoor. Die gebruik van ŉ indeks wat ŉ alfabeties geordende reeks
artikeltrajekte bevat, verseker dat gebruikers net binne ŉ bepaalde letter kan soek
vir die verlangde inligting, vgl. Addendum D, ii. Wat wel indrukwekkend is van hierdie
woordeboek is die relatief gevorderde soekfunksies. Let wel, die gebruiker kan slegs
in die Afrikaans-Engels of Engels-Afrikaans deel soek; nie in albei gelyktydig nie.
Hierdie soekfunksie maak dit baie meer selfoon- en gebruikersvriendelik, veral
omdat die gebruiker ’n groter kans het om sy/haar leksikografiese behoeftes
bevredig te kry.
Die gebruiker het ’n paar soekfunksie-opsies wat aan hulle gegee word wat
elemente van die makro- en toegangstruktuur betrek. Uit die makrostruktuur kan
gebruikers besluit om binne ŉ bepaalde artikeltrajek soektogte uit te voer of om alle
artikeltrajekte gelyktydig te deursoek (sien Addendum D, ii en iii). Binne die
artikeltrajek word daar vir die gebruiker verskillende soekopsies gegee. Eerstens die
woordsoektog, waar die gebruiker vir die verlangde woord kan soek, bv. school
(Addendum D, iii). Die woordeboek sal slegs die woord opspoor indien dit reg gespel
is. Tweedens die “bevat-soektog”, waar die gebruiker vir lemmas kan soek wat ’n
bepaalde reeks letters bevat, bv. “ker” (Addendum D, iii). Vir gebruikers wat onseker
is oor hoe om ’n woord te spel kan die benaderde-soektog (“Fuzzy logic”) gebruik
word om lemmas wat soortgelyk is aan die gebruiker se spelling te lys, bv. “stippil”
en “schol” (Addendum D, iv). Daar is ook twee soekfunksies wat net sekere dele van
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lemmas betrek: die “begin met-soektog” gee slegs lemmas wat begin met die reeks
letters wat die gebruiker ingetik het, bv. “ker” (Addendum D, v), en die “eindig metsoektog” gee lemmas wat met die gebruiker se gekose reeks letters eindig, bv. “sch”
(Addendum D, v). Die resultate word dan op ’n eenvoudige en toeganklike manier
aan

die

gebruiker

weergegee

deur

ŉ

selfoonvriendelike

skermskoot-

en

artikelstruktuur te gebruik.
Oor die algemeen word die data op ’n toeganklike, maklik lees- en verstaanbare en
selfoonvriendelike manier vertoon in die skermskootstruktuur. Die gebruiker kan
maklik onderskei tussen verskillende lemmakandidate in die makrostruktuur en die
artikelstruktuur bevat ŉ vormkommentaar, soos die ortografiese data en die
woordsoortaanduiding, en ŉ semantiese kommentaar met vertaalekwivalente en
soms konteksleiding. Punktuasietekens in die artikelstruktuur help om die data te
orden en wys telkens afsonderlike soeksones vir die gebruiker. Verder implementeer
die PKWLD ŉ altyd teenwoordige hulpfunksie en opsiesfunksie in die artikel- en
toegangstruktuur wat dadelik vir gebruikers na verskeie dele van die woordeboek
kan neem of wat gebruikers leiding gee oor die gebruik van die woordeboek. In die
artikel self maak die PKWLD gebruik van ŉ primitiewe en rudimentêre mikrostruktuur
deurdat daar nie konsekwente konteksleiding geïntegreer word by die verskillende
vertaalekwivalente nie. Dit kan daartoe lei dat gebruikers nie hul behoeftes kan
bevredig nie of dat gebruikers in kommunikatiewe verleentheid beland. Laastens gee
die PKWLD ook vir die gebruiker ’n aanduiding van hoe vinnig die woordeboek hul
soekresultate opgespoor het, sien bv. die “0 sek.” by “sch” (Addendum D, v) (Pharos
Klein Woordeboek/Little Dictionary: cellphone edition, 2008) Daar is geen
leksikografiese rede dat dit vertoon moet word nie. Verder is hierdie inligting vir
geen gebruiker van waarde nie. Dit mors eenvoudig plek en kan steurend wees vir
die gebruiker.
Die feit dat die PKWLD ’n kompakte tweetalige woordeboek is, het bygedra tot die
eenvoudige uitleg en artikelstruktuur. Smith (2013) dui ook aan dat die
leksikografiese proses eenvoudig was vir die ontwikkeling van hierdie woordeboek
danksy Pharos se databank, waar al hulle woordeboekdata gestoor word, en die
xml-formaat waarin hulle woordeboeke op rekenaar ontwerp word. Dit het verseker
dat die gedrukte PKWLD se data gemanipuleer kon word deur leksikograwe en IT-
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kundiges om op selfone te werk. Dit is selfs so ontwerp dat dit op ouer tipe selfone
kan werk.
4.2.1.4. Samevatting van die PKWLD
Die PKWLD het goed gevaar om ŉ bestaande woordeboek as ŉ selfoonwoordeboek
voor te stel. In die PKWLD sou die meerderheid behoeftes van die teikengebruikers
waarskynlik bevredig kon word. Dit sou sodoende die woordeboek in sy doel laat
slaag. Hierdie woordeboek wys dat, hoewel dit nie meer beskikbaar is nie en dalk
nou verouderd lyk, dit wel moontlik is om gedrukte woordeboeke suksesvol om te
skakel na elektroniese produkte. Die toenmalige selfoonfunksionaliteit is goed
aangewend, veral deur die skermskoot- en ŉ dinamiese toegangstruktuur wat
effektief benut word. Daar is wel nie aan gebruikersfoute, aanleerders of onervare
gebruikers se behoeftes gedink met die ontwerp van hierdie woordeboek nie en
bepaalde struktuurtipes soos die mediostruktuur was nie na wense nie. Nietemin, het
die PKWLD die grondslag gelê vir ander Suid-Afrikaanse selfoonwoordeboeke. Dit
kan as ’n baanbrekerproduk geag word.
4.2.2. Die VivA-app
4.2.2.1. Die nuutste Afrikaanse selfoonwoordeboektoepassing
Die laaste woordeboek wat bespreek word, is die Virtuele Instituut vir Afrikaans
(Viva) se woordeboekportaaltoepassing. Hierdie woordeboekportaal het verskyn op
ŉ stadium toe hierdie studie reeds ver gevorderd was. Dit beteken dat daar net op
enkele aspekte van hierdie woordeboek gefokus word.
Volgens Coetzee (2015) is Viva “ŉ navorsingsinstituut en diensverskaffer vir
Afrikaans in digitale kontekste” wat deur die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns,
ATKV, Dagbreek Trust, en Noordwes-Universiteit gestig is. VivA word ook as ŉ
niewinsgewende maatskappy bestuur (Virtuele Instituut vir Afrikaans, 2015). Daarom
is die VivA-app gratis beskikbaar op Google se Play Store en Apple se App Store.
Hierdie toepassing verskyn op 14 Julie 2015 en gee gebruikers “kitstoegang tot [...]
sewe van die beste Afrikaanse woordeboeke en woordelyste”, naamlik die
“Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS), CTexT SkryfGoed Tesourus, CTexT
Skryfgoed

Woordelys,

Kuberwoordeboek,

Entrepreneurskapwoordeboek,

Voorsetselwoordeboek en VivA-Gesegdes” (Coetzee, 2015). Interessant genoeg
word die WAT nie hierby ingesluit nie, alhoewel dit op VivA se internetportaal
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beskikbaar is. Daar kan bespiegel word dat die VivA-ontwerpers nie die selfoonWAT as ŉ bruikbare selfoonwoordeboek geag het nie en daarom nie ingesluit het
nie. Hoe dit ook al sy, die onderskeie woordeboeke en woordelyste se data word in
die woordeboekportaal geïntegreer. Hoewel die toepassing nuut is, is van die
woordeboeke wat ingesluit word, soos die Kuberwoordeboek en die AWS, nie nuwe
produkte nie en dit kan bevraagteken word of van die data relevant sal wees vir die
teikengebruikers.
4.2.2.2. Die teikengebruiker, struktuur en bruikbaarheid
Volgens Van Huyssteen (in Coetzee, 2015) word die toepassing op jongmense
gemik, d.i. “vandag se skoolkinders en studente wat oor vyftig jaar steeds Afrikaans
moet kan praat”. Die doel van die produk is om ŉ taalportaal vir hierdie gebruikers te
gee waar hul kommunikatiewe probleme opgelos kan word. Van Huyssteen (in
Coetzee, 2015) meen verder dat hierdie woordeboekportaal “ŉ tesourus en ses
verskillende woordeboeke bevat wat ŉ gebruiker in staat stel om woordbetekenisse,
vertalings en sinonieme van woorde vinnig en maklik na te slaan.” Verder word daar
“taaldienste” soos spel- of taalwenke aan die gebruiker gegee (sien Addendum E, i)
(Coetzee, 2015). Hierdie taalwenke is heel nuttig maar dit blyk dat dit lukraak aan die
gebruiker gegee word. Dit is onduidelik hoe die gebruiker met hierdie wenke moet
omgaan en wanneer dit van toepassing is. Verdere navorsing is hieroor nodig.
As hierdie woordeboek op jongmense gerig is, moet daar besin word oor die
woordeboeke wat ingesluit is in hierdie toepassing, asook die wyse waarop hierdie
woordeboeke se data aan die gebruikers oorgedra word. Woordeboeke soos die
Kuberwoordeboek en Enterpreneurskapwoordeboek is nie op skoliere en studente
gemik nie. Deur hierdie woordeboeke aan onervare of lekegebruikers te gee, gaan
nie help om hul behoeftes te bevredig nie. Verder kan dit bevraagteken word of die
CTexT-woordeboeke en -woordelyste ook vir hierdie gebruikers voorsiening maak
en of dit nie eerder vir meer gevorderde sprekers bedoel is nie. Om myns insiens
werklik nut uit die VivA-app te kry en om met die woordeboeke te kan werk, moet die
gebruiker ’n gevorderde spreker wees, asook ’n gevorderde woordeboekgebruiker.
Dit word bevestig deur die feit dat daar, bv. in CTexT se tesourus of in die
Kuberwoordeboek nie altyd genoeg leiding gegee is oor die gebruik van die
vertaalewkivalente en dat daar onbevredigende betekenisparafrases voorkom wat
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nie op die teikengebruiker gemik is nie (sien venster in Addendum E, i). Hieroor
moet veral nog navorsing gedoen word.
Die VivA-app maak verder gebruik van gepaste en funksionele strukture. Daar word
hier kortliks net oor die toegangstruktuur uitgebrei. Dit is nodig dat daar ’n meer
omvattende ondersoek ingestel word oor dié woordeboekportaal se strukture en die
gebruikers se wisselwerking met hierdie strukture. Die VivA-app-gebruiker word deur
die woordeboekportaal gelei deur middel van die selfoon se vee-funksies. Die
gebruiker kry ook die opsie om ’n soektog deur middel van ’n soekbalk uit te oefen.
Hierdie soekbalk maak gebruik van inkrementele soektogte en die gebruiker het ook
die opsie om stemsoektogte uit te oefen (sien Addendum E, ii). Eksterne
toegangstrukturkomponente soos gunstelingsoektogte, waar gebruikers deur gebruik
van die sterikoon,

, in die artikelstruktuur die gekose lemma as ’n gunsteling kan

merk, en soektoggeskiedenis word ook aan die gebruiker gegee om toegang tot
voorheen geraadpleegde artikels te bied, sien (Addendum E, iii). Daar word ook ’n
hulpblad aangetref binne die toegangstruktuur wat gebruikers se frekwente vrae
gebruik om gebruiksleiding te vergestalt. Hier kan die gebruiker ook toegang kry tot
die VivA-webwerf of tot ’n skakel waardeur hulle ’n e-pos aan die VivA-ontwerpers
kan stuur (sien Addendum E, ii). By elke woordeboek wat vertoon word na ’n
soektog word daar vir die gebruiker toegang gegee om die toeligting van daardie
woordeboek na te gaan. Hoe hulpvaardig hierdie toeligting. is, moet egter nog
bepaal word (sien Addendum E, ii).
Laastens, moet dit genoem word dat die VivA-app poog om ’n selfoonvriendelike en
funksionele instrument te wees. Die aanname kan gemaak word dat die
teikengebruikers tegnologies bekwaam is en dat hulle sekere verwagtinge het van ’n
moderne toepassing. Die VivA-app kom van daardie verwagtinge na deur verskeie
selfoonfunksies te benut. Daar is reeds gewys op die vee-funksies, stemsoektogte
en

inkrementele

soekfunksie.

Die

VivA-app

maak

verder

voorsiening

vir

gebruikersfoute deur ’n het jy bedoel-funksies te implementeer as gebruikers ’n
spelfout sou maak in hul soektog (sien Addendum E, i). Vandaar kry gebruikers ’n
lys moontlike of relevante opsies waarop hulle kan klik. Daar word ook by elke
soektog en woordeboek vir die gebruiker die opsie gegee om die data met ander
gebruikers via e-pos, sosiale media of ander toepassing te deel (sien Addendum E,
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i). Wat ter afsluiting belangrik is, is om daarop te let dat die VivA-app gebruik maak
van moderne stylkeuses met betrekking tot die lettertipes, kleur en agtergrond. Dit
gaan akkoord met wat moderne gebruikers van selfoontoepassings verwag.
4.2.2.3. Afleidings oor die VivA-app
Dit blyk dat verdere navorsing nodig is om werklik te bepaal of die VivA-app ŉ nuttige
selfoonwoordeboektoepassing is. Daar kan voorlopig bevind word dat hierdie
woordeboekportaal, hoewel tegnologies gevorderd, ŉ sterker leksikografiese inslag
kort. Daar is woordeboeke betrek wat nie geskik is vir die bevrediging van die
teikengebruikers se behoeftes nie en die wyse waarop ŉ gebruiker met hierdie
woordeboeke moet werk, kort aandag. Daar is geen leiding gegee oor wanneer ŉ
gebruiker artikels raadpleeg nie en die lukrake manier waarby die woordeboeke in
die toepassing gebruik of betrek word, kort ook aandag. Die probleem hier, soos
genoem, is dat jongmense as onkundige woordeboekgebruikers nie die nodige
naslaanvaardighede het om die gekose woordeboeke ten volle te benut nie. Die
VivA-app kan ŉ wesenlike rol speel in die kweek van ŉ woordeboekkultuur onder die
Afrikaanse jeug, maar die wyse waarop die gebruiker met die woordeboekdata kan
omgaan, sal verfyn moet word.

4.3. Algemene opmerkings oor (Afrikaanse) selfoonwoordeboeke
Met die praktiese analises van die drie Afrikaanse selfoonwoordeboeke, is daar
bevind dat daar tans nie ’n volwaardige Afrikaanse selfoonwoordeboek bestaan nie.
Elk van die woordeboeke het positiewe en negatiewe eienskappe wat die
gebruikerservaring, gebruikerseffektiwiteit en gebruikersatisfaksie kan versterk of
ondermyn. Die analises het veral gewys dat Afrikaanse selfoonwoordeboeke nie as
funksionele inligtingsinstrumente geag kan word nie. Dit lyk of daar nog ’n tref-entoets-benadering

gevolg

word

wanneer

dit

by

die

ontwikkeling

van

selfoonwoordeboeke vir Afrikaans kom. Hoewel dit nie noodwendig slegs negatiewe
implikasies inhou nie, is hierdie benadering nie volhoubaar vir die toekoms nie. Die
toename in selfoongebruikers in Suid-Afrika beteken dat daar binnekort ’n groep
gebruikers gaan wees wat meer gevorderde tegnologiese behoeftes het en wat
woordeboeke gaan raadpleeg wat hierdie behoeftes, sowel as hul leksikografiese
behoeftes, moet bevredig. Dit is egter te verstane dat die leksikografiese proses en
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die ontwikkeling van selfoonwoordeboeke in Suid-Afrika nie net deur leksikografiese
faktore beïnvloed word nie (sien hoofstuk 5).
Verder, is daar nog te veel probleme met die struktuur van Afrikaanse
selfoonwoordeboeke. Dit word ook by ander woordeboeke, soos in die vorige
hoofstuk bepaal, gevind. Daar is wel woordeboeke wat as goeie voorbeelde van
knap en bruikbare selfoonwoordeboeke kan optree, vgl. die Merriam-Webster- en
Larousse-selfoonwoordeboeke. Leksikograwe in Suid-Afrika moet minstens by
hierdie woordeboeke leer oor hoe om struktuurmiddele en selfoonfunksies met
redelike sukses te benut. Daar is egter ook talle ander selfoonwoordeboeke wat nie
met die nodige teoretiese basis en leksikografiese kennis ontwikkel word nie (vgl.
weer Kwary 2013). Derhalwe moet daar gepoog word om aanbevelings te maak vir
die verbetering van Afrikaanse en ander selfoonwoordeboeke. Met behulp van die
praktiese analises sowel as die geïntegreerde teorie kan voorstelle gemaak word
wat gebruik kan word as riglyne vir die verbetering van selfoonwoordeboeke. Hierdie
gegewens kan ook dien as die grondslagwerk vir die daarstelling van ’n model vir die
ontwikkeling van selfoonwoordeboeke in die toekoms.

4.4. Riglyne vir die verbetering van selfoonwoordeboeke
4.4.1. Die grondslag vir die verbetering van selfoonwoordeboeke
Met behulp van die praktiese analise van die selfoonwoordeboeke kan kommentaar
gelewer word oor aspekte wat veral aandag kort om hierdie woordeboeke te
verbeter. Dit lei dus na aanbevelings en opmerkings wat gebruik kan word om
toekomstige selfoonwoordeboeke, en selfs ander elektroniese woordeboeke, te
verbeter. Hierdie aanbevelings en opmerkings sal moontlik sorg dat daar met nuwe
perspektief na selfoonwoordeboeke in Suid-Afrika gekyk word en dat daar hopelik in
die toekoms volwaardige toepassings sal verskyn. Hierdie aanbevelings dien, soos
genoem, as ŉ grondslag vir die ontwikkeling en verbetering van selfoonwoordeboeke
(vgl. Du Plessis 2014).
4.4.2. Selfoontoepassings en die leksikograaf
Dit is noodsaaklik dat selfoonwoordeboeke van meet af as selfoonwoordeboeke
beplan en geskep word. Dit is moontlik om die data en korpusse, oftewel die sentrale
databasis, van gedrukte woordeboeke te gebruik, maar dit moet nie bloot ’n
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elektroniese kopie wees van daardie woordeboeke nie. Dit is belangrik om te onthou
dat moderne gebruikers tegnologies slimmer en meer ongeduldig word, vanweë die
vinnige pas van die verbruikersera. Kortom, die digitale era kweek ’n nuwe tipe
gebruiker wat vinnige, eenvoudige en interaktiewe toepassings soek. Dit geld ook vir
selfoonwoordeboeke. Die digitale era bring ook die wisselwerking tussen internet- en
selfoonwoordeboeke mee. Die ontwikkeling van beter internetwoordeboeke speel ŉ
beduidende rol in die ontwikkeling en verbetering van selfoonwoordeboeke.
Wroblewski (2011:16) sluit hierby aan deur te stel dat selfoontoepassingontwikkeling verband hou met die eienskappe van webwerfontwerp deurdat die
meerderheid van selfoontoepassings ook internetgebonde is op een of ander
manier. Derhalwe kan veranderinge in en aanpassings van internetwoordeboeke lei
tot: i) die aanpassing van hierdie woordeboeke vir die gebruik op ander elektroniese
mediums; en ii) die vooruitgang in hierdie sfeer kan deursyfer na ander
woordeboekprodukte.
Wroblewski (2011:15) maak verder ŉ geldige punt dat selfoontoepassingontwerp ook
afhang van die bedryfstelsel van die selfoon en die koderingtaal wat gebruik word
om toepassings vir daardie bedryfstelsel te skryf, bv. Apple se iOS-platform wat
Objective C gebruik en Google se Android-platform wat Java gebruik. Dit beteken
dat die leksikograaf nie net op leksikografiese kundigheid kan steun wanneer die
selfoonwoordeboek ontwerp word nie. Die gebruik van HTML en XML, wat baie
woordeboekuitgewers gebruik (Smith, 2013), is dalk nie voldoende om volwaardige
selfoonwoordeboeke mee te skep nie. Die leksikograaf sal, soos met die keuses van
bv. woordeboekfunksies, woordeboekteikengebruikers en woordeboektipologie, ook
nou die keuse moet maak oor die selfoonbedryfstelsel waarop die produk gemik is.
Hoewel dit moontlik is om vir amper elke bedryfstelsel ŉ toepassing te skep, is dit nie
finansieel volhoubaar nie (Wroblewski, 2011:15). Hoe dit ook al sy, ongeag die
bedryfstelsel moet die leksikograaf ook in ag neem dat selfoonwoordeboeke vir
gebruikers ŉ unieke ervaring moet gee wat hulle nie by ander woordeboekprodukte
kan kry nie. Dit is daarom belangrik dat selfoonwoordeboeke die gebruiker aktief
betrek en die programmatuur- en hardeware-eienskappe van selfone moet benut om
vir die gebruiker ŉ multifunksionele woordeboekervaring te gee.
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4.4.3. Wat selfoonwoordeboeke by internetwoordeboeke kan leer
Die feit dat selfoonwoordeboeke volgens die raamwerke van gedrukte woordeboeke
ontwikkel word, is een probleemarea wat telkens uitgelig is. As selfoonwoordeboeke
uit die raamwerk van internetwoordeboeke benader word, sal dit heel moontlik ’n
positiewe effek hê op die funksionaliteit, effektiwiteit en bruikbaarheid van die
produk. Soos Dziemianko (2012:321) aandui, is die raamwerke waarbinne
elektroniese

woordeboeke

ontwikkel

word,

baie

meer

buigsaam.

Selfoonwoordeboeke hoef nie die rigiede strukture van gedrukte woordeboeke te
volg nie. Die feit dat hierdie woordeboeke van gelaagde data gebruik maak en nie
statiese data-aanbieding weergee nie, gee hierdie medium gesag binne die moderne
era (Dziemianko 2012:321). Dit is egter nie altyd die geval nie, maar net soos met
bepaalde internetwoordeboeke, is daar wel selfoonwoordeboeke wat as prototipes
van suksesvolle en bruikbare produkte kan optree (vgl. Gouws 2014b; en 3.3.9.).
Bothma (2014) maak ’n belangrike punt dat leksikograwe altyd bewus moet wees
van die huidige tendense binne die gebruikersgerigte velde van inligtingstegnologie
en rekenaarwetenskap om sodoende te bepaal watter tegnologiese moontlikhede
beskikbaar is en watter van hierdie moontlikhede in aanvraag is deur gebruikers van
elektroniese produkte.
Volgens Verlinde et al. (2009:11) moet enige elektroniese woordeboek aanpasbaar
en buigsaam wees met betrekking tot inligting, aanbieding van data en interaksiemoontlikhede. Dit sluit aan by die raamwerk wat Fuertes-Olivera en Niño-Amo
(2011:172-173) opgestel het vir die gebruikersvereistes van internetwoordeboeke.
Hierdie raamwerk bevat ook oplossings vir die vereistes wat gebruikers aan
elektroniese woordeboekprodukte stel. Baie van hierdie elemente oorvleuel met die
ISO-standaarde, Sharp et al. (2007) se interaksie-ontwerp en die verskillende
beginsels oor struktuurtipes soos voorgestel in hoofstuk 3 (vgl. 3.3.4-3.3.12; 3.4.2.;
3.4.5.; en 3.4.6). Derhalwe word Fuertes-Olivera en Niño-Amo (2011:172-173) se
raamwerk kortliks opgesom en aangepas vir die toepassing op selfoonwoordeboeke:
 ’n Selfoonwoordeboek moet slim soektogte kan uitvoer: daar moet verskillende
soekroetes/funksies teenwoordig wees en verwante artikels of datatipes moet maklik
bekombaar wees. Dit sluit ook stemsoektogte, inkrementele soektogte en gevorderde
soekopsies in.
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 Interaktiwiteit moet versterk word: gebruikers moet deel voel van die program, dit
wil sê nie vervreem word deur datatipes, data-aanbieding of datastyle wat buite hulle
verwysingsraamwerk is nie. Die selfoon se tegnologiese moontlikhede moet benut
word sodat gebruikers ŉ aangepaste naslaanruimte kry waar tipiese selfoon- en
internetbeginsels geïntegreer is met, o.a., die artikel-, toegang- en mediostruktuur.
 Die uitleg moet aanloklik en plesierig wees: Gebruikersvriendelike kleure en
skriftipes en -groottes moet gebruik word. Die verskillende dinamiese dele, soos
soekfunksies, opsies, ens., moet sigbaar en duidelik gemerk word. Skakels moet
helder en aanloklik wees. Die gebruiker moet tuis voel in die woordeboek deurdat dit
’n selfoonvriendelike skermskootstruktuur aanbied. Daar moet nie te veel
aandagafleibare elemente teenwoordig wees terwyl ’n gebruiker vir ’n artikel soek
nie. Daar moet aan die moderne selfoongebruikers se stilistiese verwagtinge voldoen
word en daar moet kennis geneem word van die selfoontoepassingontwerpe van
suksesvolle selfoontoepassings.
 Multimediamoontlikhede moet aangegryp word: die elektroniese sfeer bied die
geleentheid om verskillende multimedia datatipes te inkorporeer. Ostensiewe
inskrywings, video’s en klankopnames moet neerslag vind in selfoonwoordeboeke,
veral as dit by die gee van bykomende data kom. Gebruikers kan byvoorbeeld baat
by geïntegreerde werklike uitspraakmoontlikhede, sodat hulle ten minste die
standaardvorm van uitspraak kan handhaaf en nie in kommunikatiewe verleentheid
beland nie. Die gebruik van stemsoektogte vorm ook deel van hierdie moontlikhede.
Lew (2011:360) wys dat multimediamoontlikhede nie by alle woordeboeke hoort nie
en die leksikograaf versigtig moet wees om nie te veel multimediadata aan die
gebruiker te gee nie.
 Die virtuele omgewing moet herkenbaar wees: die woordeboek moet steeds
getrou bly aan sy naam, met ander woorde verwagte woordeboekelemente moet
steeds deursyfer. Byvoorbeeld, ’n artikel moet nie op ’n eienaardige manier
weergegee word wat te veel afwyk van sy gedrukte ewebeeld nie. Daar moet ook nie
ander steurende elemente soos advertensies of onnodige skakels teenwoordig wees
nie.
 Ander funksies moet beskikbaar wees: gewone selfoonfunksies soos in- en
uittekengeriewe, knip-en-plak-, deel-, en vee-funksies moet ingesluit word.
Gebruikers verwag dat ’n selfoonwoordeboek soos enige ander toepassing
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funksioneer en dit moet dus nie frustrerende nie-funksionele programmatuur bevat
nie. Die benutting van die selfoon se hardeware, soos die kamera of roteerfunksie,
moet ook oorweeg word.
 Die artikelbewerkings moet leesbaar wees: die artikels wat vertoon word moet
eenvoudig wees. Die gebruik van verskillende mikrostruktuurelemente moet nie
uitspattig of eienaardig wees nie en moet aansluit by selfoongebruikers se
verwagtinge. Die gebruik van snaakse kleure of simbole kan gebruikers vervreem of
deurmekaar

maak.

Die

artikelstruktuur

moet

logies

vertoon

en

nie

die

skermskootstruktuur belemmer nie.
 Opdaterings en wysigings is nodig: alhoewel dit steurend en duur is vir gebruikers
om gedurig opgedateerde programmatuur af te laai, is dit nodig dat enige wysigings
en herbewerkte artikels aan gebruikers bekend gemaak moet word. Die gebruiker
moet egter die keuse hê om self te besluit of hy/sy die opdaterings wil aflaai. Die
gebruiker moet ook bewus gemaak word van die gewysigde of opgedateerde dele.
Nuwe artikels moet ook beskikbaar gestel word soos hulle bewerk word.
 Soekresultate moet eenvoudig en logies wees: Slegs die relevante data moet aan
gebruikers weergegee word. Gebruikers wil nie deur onbenullighede soek vir die
relevante dele nie. Die soekresultate moet dus verfynd maar tog beperk wees. Dit
sluit ook aan by die gebruik van ŉ aangepaste artikelstruktuur waar gebruikers kan
kies watter data vertoon moet word. Al is ’n alfabetiese ranglys van resultate geskik
vir gebruik, moet alternatiewe ook aan gebruikers gebied word. Die gebruiker moet
die resultate kan manipuleer, veral as dit by gevorderde soektogte kom, sodat die
mees relevante data eerste vertoon word.
 Gevorderde soektogte is vanselfsprekend: Die gebruiker moet beheer hê oor die
soektogte wat hy/sy wil gebruik. Gevorderde soektogte wat data kan manipuleer
soos wat die gebruiker vereis, moet ingesluit word by enige selfoonwoordeboek. Een
soekfunksie of ’n alfabetindeks is nie voldoende nie. Daar moet seker gemaak word
dat alle moontlike soektogte onderneem kan word sodat die meeste gebruikers se
behoeftes bevredig kan word.

In die analise is daar ook daarop gewys dat e-woordeboeke gebruikerprofiele en
mediasiemoontlikhede moet instel, en voorsiening moet maak vir gebruikersfoute
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(vgl. 4.1.9. en 4.1.11.). Hierdie elemente kan dan ook as voorstelle by die
bogenoemde gevoeg word:
 Gebruikersprofiele: Daar moet ’n opsie gegee word waar ’n gebruiker sy/haar eie
profiel kan opstel. Hierdie profiel word geaktiveer as die gebruiker aanteken in die
program. Dit beklemtoon die aanpasbaarheid van selfoonwoordeboeke. Hierdie
profiel moet vasstel watter tipe gebruiker teenwoordig is, watter tipe(s) data die
gebruiker wil naslaan en hoe bekwaam die gebruiker is met die naslaan van data. Dit
sal verseker dat die woordeboek dan die tipe woordeboek word wat die gebruiker
vereis, sodat sy/haar behoeftes so spoedig as moontlik bevredig kan word.
 Mediasiemoontlikhede: Die gebruiker moet die leksikograaf of ontwerpers kan
kontak as die gebruiker vashaak of voorstelle het. Leksikograwe kan ook hierdeur vir
gebruikers in kennis stel van veranderinge, opdaterings of enige ander inligting
rakende die woordeboek. Selfone bied die ruimte vir gerieflike en kitskommunikasie.
Forums, kitsboodskappe, of e-posgeriewe kan in selfoonwoordeboeke neerslag vind
om hierdie funksie te vervul.
 Gebruikerskontrole en gebruikersfoute: Die gebruiker moet altyd in beheer wees
van die woordeboek en nie magteloos gelaat word wanneer hy/sy ’n fout maak nie.
Dit beteken dat die nodige gebruiksleiding en toeligting altyd byderhand moet wees.
Verder moet gebruikersfoute soos spel- en tikfoute in soektogte deur middel van
remediërende oplossings, bv. speltoetsers, inkrementele soektogte of het u bedoelfunksies, aangespreek word. Lew (2012:349) wys wel daarop dat woordeboeke
versigtig moet wees om nie die gebruiker toe te gooi met voorstelle sou daardie
funksie benut word nie.

Verlinde et al. (2009:6;11) maak verder drie voorstelle vir internetwoordeboeke wat
ook geld vir selfoonwoordeboeke: i) die toegang tot kontekstuele data moet verbeter
word. Daar is soms te min data beskikbaar oor die konteks waarin sekere woorde
gebruik word. Dit is veral ’n belangrike punt as dit by tweetalige selfoonwoordeboeke
kom. Die wyse

waarop veral kollokasies benader word in internet- en

selfoonwoordeboeke moet aandag kry. Hierdie kontekstuele leiding moet duidelik
sigbaar en toeganklik wees vir gebruikers. Dit sluit aan by die verbetering van
gevorderde soekfunksies in selfoonwoordeboeke. Die gebruiker moet die opsie kry
om konteks- en koteksleiding te kan selekteer. Verder moet daar aandag gegee
word aan gebruikers wat onbekende woorde of verwante woorde soek; ii) die
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gebruiker se soektogte moet gemonitor kan word deur die program, byvoorbeeld,
deur middel van “user tracking” of log-lêers, wat die ontwerpers kan aflaai en ontleed
om die gebruiker se gedrag/soektogte in die woordeboek na te gaan. Gevolglik sal
dit

leksikograwe

help

om

gebruikersoektogte

beter

te

verstaan

en

die

selfoonwoordeboek daarvolgens te kan verbeter; en iii) die gebruik van eksterne
skakels is ’n waardevolle toevoeging. Die wisselwerking wat moderne selfone met
die internet het, moet deur selfoonwoordeboek-ontwerpers aangegryp word. Daar
kan, byvoorbeeld, skakels na ander selfoongeskikte webtuistes gegee word wat
aansluit by die artikel, tipe woordeboek of tipe gebruiker, bv. in ’n pedagogiese
woordeboek waar kinders of skoliere na webtuistes gestuur kan word waar daar
oefeninge, prentjies en video’s oor die woord(e) verskyn. Hierdie skakels integreer
die algehele sfeer van die elektroniese medium en lewer ’n toegevoegde waarde tot
die woordeboek.
4.4.4. Die rol van die bruikbaarheidsbenadering
Die ervaring wat selfoonwoordeboeke aan gebruikers gee, hang saam met die
effektiwiteit

van

die

wisselwerking

tussen

gebruiker,

woordeboeke

en

programmatuur. Hierdie wisselwerking is in die teoretiese en praktiese analises
uitgepluis en die rol wat die bruikbaarheidsbenadering in moderne e-leksikografie
speel kan nie onderskat word nie. Derhalwe moet leksikograwe dit oorweeg om
kennis te neem van die reikwydte van bruikbaarheidstoetsing van ander
gebruikersgerigte produkte, sodat daar met meer sekerheid bepaal kan word wat vir
gebruikers werk of nie werk nie. Lew (2012:344) se opsomming van ’n elektroniese
woordeboek sluit hierby aan: “dictionaries should be able to satisfy [user] needs in a
short time and with a degree of detail. [T]he data have to be presented in a form that
is maximally comprehensible.” Die sukses van ŉ woordeboek om in sy doel te slaag
of die sukses van ŉ woordeboekgebruiker se raadplegingsprosedure, word dus
beïnvloed deur die wyse waarop die gebruiker met die woordeboek as instrument op
ŉ bepaalde toestel omgaan. Heid (2014) dui aan dat hierdie gegewens ook op
“information on demand” berus wat dadelik die gebruiker tevrede stel. Heuwing
(2014) eggo hierdie punt en stel dat gebruikers nie daarvan hou om deur
toepassings, hetsy woordeboeke of ander teksdraende toepassings, te soek nie,
maar dat hul dadelik en moeiteloos by die relevante inhoud wil uitkom (vgl. ook
Simonsen 2014 en 3.2.3.). Die effektiwiteit van ’n selfoonwoordeboek kan dus
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gesien word as ’n oorkoepelende element wat deur ander eienskappe, soos die
woordeboekstruktuur en tegnologiese moontlikhede, verbeter of verswak kan word,
en sodoende die sukses van die produk kan bepaal.
’n Vervaardiger van selfoonwoordeboeke moet attent wees op die eienskappe van
bruikbaarheid en die meegaande rekenaarwetenskapbenaderings, vgl. Parush
(2001)

en

Kaptelinin

en

Nardi

(2006),

tydens

die

beplanningsfase

van

selfoonwoordeboeke sodat daar ŉ gebruikersgerigte en funksionele produk
vervaardig kan word. Anders gestel, leksikograwe of selfoonwoordeboekmakers
moet van formatiewe en summatiewe toetsing van die woordeboekprodukte gebruik
maak sodat die produk die gebruiker in alle fasette tevrede stel. Sonder om die
gebruiker se gevoel oor en algemene bruikbaarheid van ’n produk na te gaan, kan
daar nie ’n kwaliteitproduk, wat gebruikers se behoeftes bevredig, gelewer word nie.
Dit is duidelik dat die effektiwiteit en bruikbaarheid van selfoonwoordeboeke sal
bepaal of die produk geslaagd is vir sy doel, al dan nie. Mandl (2014) stel voor dat
prototipetoetse essensieel is vir die ontwikkeling van kwaliteit gebruikersgerigte
produkte. Derhalwe moet woordeboekmakers daaroor besin om vroegtydig
voorlopige

weergawes

van

selfoonwoordeboeke

aan

bepaalde

gebruikers

beskikbaar te stel sodat hierdie gebruikers met die woordeboek kan werk en dit kan
evalueer. Daaruit kan waardevolle terugvoer oor die nuttigheid van die woordeboek
spruit wat die gebruiker se rol in die leksikografiese proses aanmoedig.
Laastens, stel Heid (2011:290) voor dat monofunksionele elektroniese woordeboeke
meer effektief as multifunksionele woordeboeke is omdat hulle duidelike antwoorde
op spesifieke vrae gee. Vanweë die oneffektiewe selfoonwoordeboeke wat tans
bestaan, is dit dalk nodig dat toekomstige selfoonwoordeboeke in Suid-Afrika eers
as monofunksionele woordeboeke beplan word, sodat daar eers ’n reeks effektiewe
produkte op die mark kan verskyn. Hierdeur kan ’n standaard van effektiwiteit in die
mark gestel word waarvolgens toekomstige selfoonwoordeboeke gemaak en
verbeter kan word (vgl. 3.4., asook Heid 2011; en Heid 2013b). Dit is ook ’n aspek
wat verdere navorsing verdien.
4.4.5. Verbeterde teksproduksie en teksresepsie-funksies in selfoonwoordeboeke
Volgens Prinsloo, Heid, Bothma en Faaß (2012:292) is een area wat nog nie ontgin
is deur elektroniese woordeboeke nie, die woordeboek as gebruikerleiding in
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teksproduksie. Dit is veral noodsaaklik vir tweede- of vreemdetaalsprekers van ’n
bepaalde taal. Dit is een area wat van kardinale belang is vir die ontwerp van
toeganklike selfoongebaseerde leiding in Suid-Afrika. Toekomstige tweetalige
selfoonwoordeboeke moet kennis dra van hul gebruikers se teksproduksiebehoeftes.
Interaktiewe elemente soos leidingskakels in die vorm van opskietskakels (“popups”) kan oorweeg word, dit wil sê ’n blokkie wat die grammatika van die doeltaal en
die gebruik van die betrokke lemma in die doeltaal verduidelik (Prinsloo et al.,
2012:296). Daar kan ook gebruik gemaak word van sien meer-skakels om verdere
inligting oor die gebruike uiteen te sit. Nog ’n voorstel is om van

innoverende

merkers gebruik te maak, om gebruikers te waarsku oor verwarrende of gelade
woorde, bv. ’n interaktiewe “vlaggie” wat vir die gebruiker ’n bondige verklaring en
voorbeelde gee oor die verwarrende element as dit geselekteer word.
Hierdie leidingskakels kan ook nuttig wees vir selfoonaanleerderwoordeboeke.
Hierdie gebruikers het teksproduksie- en teksresepsiekennis nodig, asook
bykomende inligting oor die grammatika en kultuur van die taal wat hulle aanleer.
Volgens Radtke en Heid (2012:794-795) is taalreëls en die analise van komplekse
woorde veral belangrike aspekte vir vreemdetaalsprekers. Dit is dus noodsaaklik dat
hierdie tipe woordeboeke gedetailleerde morfologiese en grammatiese data aan die
gebruiker gee (Radtke en Heid, 2012:795). Dit kan moontlik deur ’n buiteteksskakel
vergestalt word waar die gebruiker na ’n lys affikse en suffikse met hul betekenis,
algemene gebruikvorme en voorbeeldmateriaal gelei word. Dit kan ook as deel van
’n aangepaste artikelstruktuur vertoon word. Daar is ongelukkig geen volwaardige
woordeboeke of sagteware wat tans as goeie voorbeeld dien of wat aangepas kan
word vir selfoongebruik nie (Radtke en Heid, 2012:799).
Die bogenoemde gegewens moet veral in Suid-Afrika neerslag vind. Suid-Afrika se
multikulturele samelewing vereis dat daar toeganklike naslaanbronne verskyn wat
kulturele grense oorskry en die verskille tussen kulture kan uitwys en verklaar. Dit is
dus van kardinale belang dat toekomstige selfoonwoordeboeke in Suid-Afrika wat
gemik is op die aanleer van tale, vertalings tussen twee tale of teksresepsie en/of produksie in verskillende tale, die verskille en ooreenkomste tussen die betrokke
kulture aanspreek. ’n Gebruiker moet nie net deur die taalverskille gelei word nie,
maar ook deur enige kulturele verskynsels.
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4.4.6. Samevatting van die voorstelle, aanbevelings en opmerkings
Hierdie afdeling het bewys dat daar verskeie maniere is om toekomstige
selfoonwoordeboeke op te knap. Die selfoon-WAT moet veral van hierdie riglyne ter
harte neem om as effektiewe en bruikbare hulpbron voort te bestaan. Van hierdie
riglyne is wel eerder geskik vir internetwoordeboeke, maar tog kan die
selfoonwoordeboekbedryf baie leer uit sy interneteweknie.
E-leksikografie en elektroniese woordeboekontwerpers moet aandag skenk aan die
formulering van nuwe leksikografiese modelle vir die ontwikkeling van elektroniese
naslaanbronne.

Daar

moet

kontemplatief

en

transformatief

na

moderne

woordeboekteorieë, raamwerke en modelle gekyk word (Tarp, 2012:325). Dit hou die
voordeel in van ’n wedersydse wisselwerking en invloed tussen gedrukte en
elektroniese woordeboeke. Gedrukte woordeboeke sal baat by die vooruitgang en
innoverende toepassing van leksikografiese modelle in die elektroniese sfeer, veral
met betrekking tot die gebruiker en hoe om sy/haar behoeftes te bevredig. Verlinde
et al. (2009:4), wys egter ook daarop dat dit maklik gebeur dat leksikograwe deur die
verskeie tegnologiese moontlikhede wat die elektroniese ruimte bied, oorweldig raak
wat daartoe lei dat daar steeds swak produkte gelewer word (vgl. Verlinde et al.
2009).
Hoe dit ook al sy, selfoonwoordeboeke moet weliswaar inligtingsinstrumente word
wat ’n toegepaste waarde vir gebruikers het en wat poog om ’n funksionele en
dinamiese digitale naslaanslaanruimte weer te gee. Let wel, dit is onredelik om te
verwag

dat

elke

ontwerper,

uitgewer

of

leksikograaf

dieselfde

finansiële

ondersteuning het om hierdie moontlikheid te verwesenlik. Dit is vanselfsprekend dat
dit nie moontlik is om al die genoemde aanbevelings in een enkele produk te
inkorporeer nie. Nogtans moet toekomstige selfoonwoordeboekontwerpers kennis
neem van hierdie aanbevelings en voorstelle en ten minste poog om daarvan te
integreer in hulle ontwikkelingsmodel.
Ter afsluiting, die gegewe voorstelle, opmerkings en aanbevelings stel moontlike
verdere navorsingsmoontlike oor selfoonwoordeboeke daar. Hierdie afdeling lig ’n
reeks moontlike navorsingsrigtings binne die e-leksikografie uit.

Vanuit die

teoretiese en praktiese analises in die voorafgaande werk kan daar ook moontlike
modelle vir die ontstaan vir die verbetering, ontwerp of evaluering van
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selfoonwoordeboeke geskep word. Terselfdertyd moet daar ook kennis geneem
word van nieleksikografiese faktore wat die e-leksikografie in Suid-Afrika beïnvloed.
Dit word kortliks in die volgende hoofstuk uitgepluis.
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Hoofstuk 5. Algemene opmerkings en wesenlike probleme
Met die analise van die e-WAT en die afgeleide voorstelle vir die verbetering van
selfoonwoordeboeke, word dit duidelik dat die ontwikkeling van ’n woordeboek
grootliks op metaleksikografiese beginsels moet berus. Daar is wel ook
nieleksikografiese faktore wat in ag geneem moet word in die beplanning en
ontwikkeling van enige woordeboek. Uiteraard ontstaan ’n woordeboek nie van self
nie – daar is maande en/of jare se werk wat in enige woordeboekprojek ingaan en
eiesoortige en dikwels onvoorspelbare uitdagings of probleemareas duik as gevolg
hiervan op. Die beplanning- en ontwikkelingsproses word, byvoorbeeld dikwels deur
sosiale en ekonomiese faktore belemmer of bevorder. In hierdie hoofstuk word
enkele wesenlike probleemareas van selfoonwoordeboekontwerp in Suid-Afrika
kortliks onder die loep geneem. Algemene opmerkings sal ook gemaak word oor
faktore wat aangespreek moet word om ’n volhoubare woordeboekkultuur te vestig
en uit te bou.
5.1. Woordeboekkultuur
Suid-Afrika het nie ’n genoegsame woordeboekkultuur nie, dit wil sê dat die gebruik
van woordeboeke as naslaanbron nie vanselfsprekend as hulpmiddel geag word nie
(Prinsloo

2012:122).

Die

behoefte

is

veral

aan

ŉ

omvattende

gemeenskapswoordeboekkultuur, vergelyk Gouws (2013). Gouws en Prinsloo
(2005:42) stel voor dat talle sprekers in Suid-Afrika hulself in ’n prewoordeboekkultuuromgewing bevind. Verder beeld Gouws (2011b:15) die SuidAfrikaanse situasie uit deur te illustreer hoe gebruikers ongelukkig te dikwels na ’n
woordeboek “gryp” om woorde of betekenis na te gaan, sonder om te dink oor die
gepastheid van die spesifieke woordeboek vir die spesifieke situasie.
Weens Suid-Afrika se multikulturele bevolking is dit moeilik om ’n omvattende
woordeboekkultuur te kweek. Elke kultuurgroep het hul eie manier van dink, praat en
inligting naslaan. Daar is boonop ook talle onbetroubare woordeboeke beskikbaar en
onkundige gebruikers sal nie agterkom dat hierdie woordeboeke ongeskik is om hul
behoeftes te bevredig nie. Nog ’n kwelpunt is dat elke ampstaal nie toegang het tot
dieselfde tipe leksikografiese hulpbronne nie (Atkins in Gouws en Prinsloo, 2005:42).
Dit is veral ’n probleem onder die Afrikatale. Die meeste sprekers van die inheemse
Afrikatale het min of geen woordeboekkennis of -opleiding nie (Prinsloo 2012:122).
160

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

Interessant

genoeg

is

dat

daar

wel

nou

ŉ

nuwe

tendens

van

skoolwoordeboekontwikkeling in die Suid-Afrikaanse leksikografie ontstaan (Nkomo,
2015:2). Nkomo (2015:2) dui verder aan dat oor die afgelope paar jaar menige goeie
skoolwoordeboeke uitgegee is wat onderrig deur Engels as hulptaal ondersteun.
Ongelukkig word hierdie toename in woordeboeke nie weerspieël in die
implementering van ŉ volhoubare woordeboekkultuur nie (Nkomo, 2015:2). Dit is dus
die eerste area wat dringend aandag kort.
Die aanleer en slyp van woordeboekvaardighede is van kardinale belang (Klein,
2007:417), maar die feit dat daar nie plek is vir genoegsame woordeboekonderrig in
die skoolsillabus nie maak hierdie taak besonders moeilik (Van der Merwe,
2009:301). Nkomo (2015:5) bewys byvoorbeeld dat die Nasionale Kurrikulum- en
Assesseringsbeleidverklaring (KABV), algemeen bekend as CAPS (Curriculum and
Assessment Policy Statement), se dokumente vir die hele onderwysstelsel,
inkonsekwent

is

oor

die

belang

en

toepassing

van

woordeboeke

en

woordeboekvaardighede. Vandaar is dit vanselfsprekend dat die skep van ’n
woordeboekultuur relatief kwesbaar is. Organisasies soos PanSAT en die Nasionale
Leksikografiese Eenhede moet saam met die Departement Kuns en Kultuur, die
Departement van Onderwys en die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding
werk om ’n woordeboekultuur te vestig en te laat deursyfer na alle sosio-ekonomiese
en ouderdomsvlakke. Daar sal ook aandag geskenk moet word aan die bevordering
van voorheen benadeelde tale sodat alle sprekers bemagtig kan word. Prinsloo
(2012:122) dui aan dat daar ’n tendens is onder Afrikataalsprekers om slegs
woordeboeke te gebruik om Engels te kan dekodeer, en hoewel dit belangrik is,
moet die woordeboek- en taalvaardighede van daardie sprekers in hul moedertaal
eerder as prioriteit gestel word. Daar sal verdere ondersoek ingestel moet word oor
die woordeboekgebruik onder hierdie gemeenskappe om sodoende ’n raamwerk te
skep vir die implementering van ’n woordeboekultuur.
Verder, het die voorafstudie vir my honneursskripsie, vergelyk Du Plessis (2013),
aangedui dat jongmense in Suid-Afrika ander bronne soos Google of selfs net ’n
ouer persoon sal vra, eerder as om ’n woordeboek na te slaan om byvoorbeeld
spelling en betekenis na te gaan. Dit kan moontlik die sleutel inhou vir die
bevordering van ’n woordeboekultuur – as deel van ŉ breë naslaankultuur. Dit lyk of
skoliere, dié wat gelukkig genoeg is om woordeboeke as hulpbron te gebruik, nie
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woordeboeke

buite

hulle

skoolraamwerk

as

belangrik

ag

nie.

Talle

universiteitstudente trap ook in hierdie slaggat waar woordeboeke nie as
gesaghebbende naslaanbronne geag word nie. Universiteitsdosente neem ook
verkeerdelik aan dat studente die nodige woordeboekvaardighede het en bevorder
daardeur nie ’n woordeboekgebruikskultuur vir die werkspraktyk nie. Dit is dus nodig
om die belangrikheid van woordeboekgebruik op skool en universiteitsvlak te laat
insink by studente. Dit sluit aan by die blootstelling aan en bemarking van
woordeboeke. Van der Merwe (2009:305) stel voor dat die probleem soos volg
aangespreek moet word:
“Opvoeders, leerders en ouers moet bewus gemaak word van die groot
hoeveelheid nuttige inligting in woordeboeke. Woordeboeke is houers van
inligting,

en

kan

dus

effektief

gebruik

word

om

taal-

en

kommunikasieprobleme op te los. Reeds in die primêre fase moet leerders
bewus

gemaak

word

van

die

probleemoplossende

potensiaal

van

woordeboeke sodat woordeboeke lewenslank gebruik kan word. Sodoende
kan 'n woordeboekkultuur asook die ideaal van lewenslange leer gevestig
word.”

Hieruit

word

dit

weereens

duidelik

dat

woordeboekblootstelling

en

woordeboekonderrig by skole en universiteite broodnodig is vir die vestiging van ’n
woordeboekkultuur. Die aktiewe blootstelling en bemarking van woordeboeke hang
natuurlik hiermee saam. Alhoewel daar baie tyd en geld bestee word aan
woordeboekbemarking (Smith, 2013), blyk dit dat daar inkonsekwentheid van
gebruik is op sekondêre en tersiêre vlak, dit wil sê dat woordeboeke nie in alle
skole/vakke/omgewings (ewe effektief) gebruik word nie (Nkomo, 2015:7). Vanuit die
KABV-dokumente lei Nkomo (2015:7) af dat woordeboekgebruik in skole meestal op
die oplossing van kommunikatiewe probleme gerig is en derhalwe dat woordeboeke
meestal as ŉ taalhulpbron geag word. Dit is wel noemenswaardig dat die KABVsisteem in amper elke vakgebied vir elke skoolvlak (op skrif) voorsiening maak vir
die gebruik of implementering van woordeboeke wat in wese ŉ woordeboekkultuur
behoort te kweek (Nkomo, 2015:7-8). Taljard, Prinsloo en Fricke (2011) bewys egter
dat dit nie die geval is nie. Taljard et al. (2011:103) wys dat daar steeds talle
leerlinge is met rudimentêre woordeboekvaardighede en dat onderwysers self nie
toegewy is om woordeboekonderrig as ŉ prioriteit te stel nie. Die waarde van
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woordeboeke as ondersteunende leerhulpbronne moet nog by onderwysers
tuisgebring word (Taljard et al., 2011:103).
Die ideaal sal wees dat jongmense opgewonde sal raak oor die idee van
(elektroniese) woordeboeke wat hulle behoeftes bevredig. In die moderne
samelewing en in die toekoms sal die rol van selfoonwoordeboeke belangriker word
aangesien dit ’n medium is wat direk op tieners en studente gemik kan word. Naas
die implementering van gedrukte produkte is die beginpunt vir die vestiging van ’n
woordeboekultuur opgesluit in die blootstelling aan mediums waarvan die meeste
jongmense in elk geval kennis dra, naamlik die internet en slimfone. Klein (2007:418)
omskryf die implementering van ’n woordeboekkultuur soos volg:
“The development of a dictionary culture can roughly be divided into three
phases: (a) informing people that dictionaries are available, (b) teaching
people how to use dictionaries efficiently, and (c) accepting that the use of
dictionaries is something normal, i.e. an everyday activity children learn in
school as well as at home.”

Dit is wel makliker gesê as gedaan. Gouws (2011b:16) is van mening dat die onus
by leksikograwe lê om kwaliteitprodukte te lewer sodat gebruikers getrou bly aan hul
leksikografiese hulpbronne, terwyl Klein (2007:420) aandring op die opleiding van
alle onderwysers in woordeboekvaardighede sodat hulle vir hul studente kan leer om
woordeboeke effektief te gebruik in alle woordeboekgebruiksituasies.
Hoe dit ook al mag sy, dit is belangrik om hierdie kultuur te laat ontstaan. Die
uitdaging vir (elektroniese) leksikografie in Suid-Afrika is nie net om woordeboeke te
verbeter nie, maar ook woordeboekgebruikers te bemagtig en om hul vaardighede te
verbeter (Prinsloo, 2012:122). As ’n woordeboekkultuur gevestig raak, sal dit
deursyfer na ander generasies of dit sal ’n nuwe generasie woordeboekliefhebbers
kweek. In ’n ideale wêreld sal dit ook daartoe lei dat meer mense woordeboeke
gebruik, wat meer inkomste vir die Nasionale Leksikografiese Eenhede en uitgewers
besorg. Dit kan weer gebruik word om meer uitreiking na minderbevoorregte
gemeenskappe in te stel, wat later sal sorg vir ’n positiewe impak op geletterdheid.
Volgens Smith (2013) moet moderne elektroniese woordeboeke van so ŉ aard wees
dat dit deel vorm van die gebruiker se alledaagse lewe. Dit moet interessant wees,
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plesierig wees om te gebruik en moet gebruikers kan bemagtig op ’n sosiale en
linguistiese vlak. Daar is egter nog te veel ander sosiale faktore, bv. armoede en
ongelykheid, wat oorkom moet word voordat só ’n kultuur enigsins ’n werklikheid sal
word. Dit is wel belangrik om aandag te skenk aan die selfoon as nuwe hulpbron,
veral as dit mense talig kan bemagtig. Die faktore wat Van der Merwe (2009),
Prinsloo (2012) en Nkomo (2015) uitlig moet in gedagte gehou word wanneer hierdie
probleem aangepak word. Vergelyk ook Klein (2007), Beyer en Faul (2010) en
Nkomo (2014; 2015) vir meer inligting oor die toedrag van sake rondom ’n
woordeboekkultuur in (Suid-)Afrika.
5.2. Die internet en selfone
Suid-Afrika se internetvermoëns is nog nie op die standaard van ontwikkelde lande
soos die VSA s’n nie. Dit hou geweldige implikasies in vir die ontwikkeling van
elektroniese woordeboeke. Onder die breë kategorie van die internet as faktor vir
woordeboekontwerp

val

daar

drie

tersaaklike

probleemareas,

naamlik

internettoegang, internetkostes en roofgebruik.
Die internetgebruikersmark in Suid-Afrika is besig om baie vinnig toe te neem. In
2010 het 24 uit elke 100 mense internettoegang gehad (Die Wêreldbank, 2014). In
slegs twee jaar het hierdie syfer amper verdubbel. In 2012 het 41 uit elke 100 mense
internettoegang (Die Wêreldbank, 2014). Huidige statistiek toon dat daar nou 49 uit
elke 100 mense (sowat 25 miljoen mense) internettoegang het. Hoewel hierdie
statistiek nie aandui presies waar gebruikers toegang kry tot die internet nie, is dit
steeds ’n belangrike aanwyser van die rol wat die internet as naslaanbron in SuidAfrika kan speel. Die geweldige toename in internetgebruikers wys ook dat SuidAfrikaners al hoe meer tegnologies vaardig word. Die probleem hier is dat baie
gebruikers nie betroubare, volhoubare en/of goedkoop internettoegang het nie, hetsy
deur Wi-Fi, ADSL of selfoonnetwerke. Dit kan die ontwikkeling en implementering
van gevorderde naslaanbronne ontwrig. Al het die internetkostes in die laaste paar
jaar gedaal, het Suid-Afrika nog steeds relatiewe duur internetpryse, bv. Telkom se
goedkoopste ADSL-pakket kos R1412 om te installeer en R165 p.m. om te gebruik
(Telkom, 2015). Selfoonnetwerke is ook nie altyd ’n goedkoper alternatief nie, bv.
Vodacom (2015) se goedkoopste data-pakket werk uit op ongeveer R45 p.m. vir
500MB data p.m., terwyl Telkom opsies het soos R15 vir 30 minute se Wi-Fi of ’n
eenmalige bedrag van R139 vir 2GB se data wat binne 30 dae verval (Telkom
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Mobile, 2015). Baie van hierdie pakkette het ander bepalings en voorwaardes wat
internetkostes kan laat toeneem soos bv. “out of bundle”-kostes wat vir gebruikers
data voorsien sou die gebruiker sy/haar data opgebruik maar teen dubbel die prys,
of gebruikers moet self ekstra data aankoop teen ’n effens duurder prys. Dit kan
beteken dat gebruikers huiwerig sal wees om toepassings af te laai wat dataintensief is. Vir leksikograwe is dit belangrik om dus nie produkte te skep wat gedurig
gebruikers se internetkostes opjaag of data opgebruik nie.
Dit is duidelik dat daar ’n tekort aan volhoubare internettoegangstrukture in SuidAfrika is. Hierdie tekort lei daartoe dat veral gebruikers in lae sosio-ekonomiese
gebiede beperkte internettoegang het. Daar is reeds bepaal dat die trefkrag van
selfone as leksikografiese hulpbron nie misken kan word nie. Van Zyl (2015) toon
dat Suid-Afrika in 2014 reeds 19 miljoen slimfoongebruikers gehad het. In 2015
staan hierdie getal naby aan 23 miljoen (Van Zyl, 2015) Hierdie syfer, net soos met
internetgebruikers, is dus besig om eksponensieel toe te neem. Daar is veral ’n
beduidende groei in selfoongebruik in lae sosio-ekonomiese omgewings – 75% van
mense wat onder die armoedegrens lewe het ’n selfoon, en die implementering van
goedkoop Android-gedrewe slimfone veroorsaak dat hierdie gebruikers ook nou
toegang het tot slimfone (Peyper, 2013; Van Zyl, 2015). Tog beskik 98% van hierdie
gebruikers oor voorafbetaalde SIM-kaarte wat problematies is omdat hierdie tipe
gebruikers nie noodwendig data-kostes kan of wil dek sonder ’n maandelikse dataplan nie (Peyper, 2013). Hoewel die slimfoon-era sterk op dreef is onder alle
gebruikers, is daar steeds talle gebruikers wat uitgedateerde selfone het of net
genoeg lugtyd/data het om die basiese funksies, soos om te bel of om te SMS, te
verrig. Dit beteken dat hierdie gebruikers nie toegang sal kan kry tot ’n
selfoonwoordboek nie, mits die produk goedkoop en toeganklik is vir die
meerderheid selfoongebruikers.
Verder is selfoonnetwerke nie oral ewe toeganklik of betroubaar nie. Sekere
selfoonnetwerke het beperkte ontvangs in sekere gebiede. Hoewel dit nie vir
leksikograwe ’n direkte probleem is met die ontwikkeling van elektroniese
woordeboeke nie, kan dit vir gebruikers problematies wees sou die betrokke
woordeboek internettoegang nodig hê om af te laai, of vir opdaterings, eksterne
aanlyn gebaseerde inligting of selfs as dit ’n aanlyn woordeboek is. Leksikograwe
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moet hierdie gegewens in gedagte hou wanneer selfoonwoordeboeke ontwikkel
word sodat alle bepaalde gebruikers toegang kan kry tot die bepaalde woordeboek.
Volgens Smith (2013) kan selfoonwoordeboeke in Suid-Afrika nie winsgewend en
volhoubaar wees tot en met internetgeriewe meer bekostigbaar word nie. Vir
gebruikers wat self lugtyd of data moet koop, kan dit te duur raak om
internetwoordeboeke te gebruik. Uit die bostaande gegewens kan die volgende
situasie ’n werklikheid word vir sekere gebruikers: Gestel die gebruiker wil die Oxford
Dictionary of English-selfoontoepassings aanskaf, kan hierdie toepassing gratis
afgelaai word maar onbeperkte internettoegang is dan nodig en dit bevat
advertensies wat internetdata vereis. Daar is ook internetskakels in die woordeboek
waarop die gebruiker kan klik wat weereens data-kostes kan opjaag. Hierdie kostes
is bykomend tot die R231,73 wat die gebruiker moet betaal as hy/sy die woordeboek
wil koop (MobiSystems, 2015). Gebruikers verwag dat elektroniese woordeboeke nie
so duur soos gedrukte woordeboeke moet wees nie (Smith, 2013); daarom mag
hierdie woordeboek as buitensporig duur bestempel word deur sekere gebruikers.
Verder, sal hierdie toepassing ook geneig wees om soms te wil opdateer. Daar is
weereens netwerkkostes hieraan verbonde.

Hoe dit ook al sy, ongeag wat die

gebruiker doen, kos dié woordeboek vir die gebruiker geld.
Daar kan dus aanvaar word dat gebruikers ’n naslaanbron nodig het wat nie gedurig
geld kos nie en gerieflik is. Selfoonwoordeboektoepassing moet van so ŉ aard wees
dat dit op die meeste ’n enkele aflaai- en toegangsfooi het en wat nie gedurig die
internet benodig nie. Opdaterings van so ’n toepassing sal ook beperk moet wees.
Die grootste struikelblok om mense te bemagtig met hierdie tipe hulpbron, is die
ontwerp van ’n toepassing wat op verskillende tipes selfone kan werk en wat ook
bruikbaar is op ouer tegnologie.
Laastens dui Smith (2013) aan dat die ontwikkeling van elektroniese woordeboeke
tot roofgebruik van data en gebruikersinligting lei. Daar is ’n paar moontlikhede van
roofgebruik wat neerslag vind in elektroniese leksikografie. Dit is moontlik dat die
programmatuur binnegedring kan word en dat gebruikersname en -wagwoorde
gesteel kan word. Dit is ’n algemene internetgevaar. ’n Elektroniese woordeboek sal
moet verseker dat sy gebruikers veilige toegang het tot die woordeboek. Hieroor

166

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

word nie verder uitgebrei nie, juis omdat dit voor die hand liggend is en omdat dit
verdere insae van kenners uit die Inligtingstegnologie-sfeer nodig het.
5.3. Vooruitgang van tegnologie
’n Probleem van die digitale era is die toenemende vooruitgang van tegnologie. Daar
moet rekening gehou word met die voortdurende verandering in die tegnologiese
wêreld. Daar is telkens nuwe rekenaars en selfone wat vinniger en meer gevorderd
is as hulle voorgangers. Die vooruitgang van programmatuur en hardeware hou
egter implikasies in vir leksikografie, en veral selfoonwoordeboeke. Soos genoem,
sal dit die ideaal wees om ’n toepassing te ontwerp wat op nuwe en ouer selfone kan
werk. Dit sal tog moeilik wees aangesien die programmatuur en rekenaars waarmee
die toepassings en woordeboeke ontwerp word, so gevorderd raak. Dit beteken dat
gebruikers wat uitgedateerde selfoonmodelle het, heel moontlik nie bemagtig sal kan
word deur ’n volwaardige selfoonwoordeboektoepassing nie. Aangesien Android- of
iOS-gedrewe slimfone die mark oorheers (Van Zyl, 2015), sal gebruikers wat nie ’n
slimfoon besit wat met hierdie bedryfstelsels werk nie, moontlik sonder
kwaliteitprodukte gelaat word. Dit is reeds te sien met die BlackBerry-bedryfstelsel
wat nie toegang het tot erkende uitgewers se selfoonwoordeboektoepassings soos
Merriam-Websters, Oxford of Collins nie (BlackBerry Word, 2015). Enige
uitgedateerde selfoon sal ook nie kan inskakel by die huidige slimfoontegnologiese
moontlikhede nie. Dit is dus belangrik om verdere navorsing te doen oor die
vooruitgang van tegnologie en die implikasies wat dit vir woordeboekontwerp inhou,
veral vir die ontwikkeling van selfoonwoordeboeke in ’n land soos Suid-Afrika waar
daar ’n polariteit van selfoongebruikers bestaan. In Suid-Afrika moet die mobiliteit
van tegnologie weliswaar nog ontgin word en daar is nog talle eienskappe van
selfoontegnologie wat ter sake is vir leksikografie wat onder die loep geplaas moet
word.
Daar is egter nie net ’n negatiewe kant aan die vooruitgang van tegnologie nie.
Gevorderde rekenaars en slimfone maak dit moontlik vir leksikograwe om meer
gevorderde woordeboeke te maak. Vanuit die praktiese leksikograaf se oogpunt kan
gevorderde tegnologie die saamstel en benutting van korpusmateriaal, die
ontwikkeling en programmering van woordeboeke en die bestuur van ontwikkelde
produkte vergemaklik en vereenvoudig. Dit beteken dat daar hoë gehalte produkte
ontwikkel kan word wat verskillende tegnologiese elemente ten volle kan benut om
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alle gebruikers se behoeftes te bevredig. Dit kan ook daartoe lei dat woordeboeke ’n
virtuele leerruimte word waarna gebruikers hulle meer sal wend om verskillende
kognitiewe, kommunikatiewe en alledaagse probleme op te los. Dit is ongelukkig nog
nie verwesenlik in die Suid-Afrikaanse praktyk nie. Botha (2014) dui aan dat tegniese
dienslewering, leksikografiese data en rekernaardatatipes nog nie voldoende
versoen word nie.
5.4. Uitgewerskostes
Die ontwikkeling en publisering van woordeboeke betrek talle duur hulpbronne.
Volgens Smith (2013) moet enige woordeboek wat deur ’n uitgewer gepubliseer is
winsgewend wees. Pharos het hulle selfoonwoordeboek aan die mark onttrek omdat
die produk nie meer as winsgewend geag is nie. Volgens Smith (2013) is daar ook te
veel eksterne kostes, bo en behalwe die uitgewerskostes, wat gedek moet word
voordat die produk bemark en verkoop kan word. Daar is byvoorbeeld,
bedienerskostes en programmatuurkostes wat geweldig hoog kan raak. Die
ontwikkelingskostes, bv. leksikograwe se salarisse, bemarkingskostes en die
grafiese ontwerpkostes moet ook ingereken word. Dit is dus nodig om hierdie kostes
in gedagte te hou wanneer ’n selfoonwoordeboek ontwikkel word. Dit beteken dat die
ontwikkeling van toekomstige selfoonwoordeboeke van so ŉ aard moet wees dat dit
nie buitensporige kostes inhou nie en dat die produk, van ’n uitgewersperspektief,
winsgewend sal wees.
Instansies soos die Nasionale Leksikografiese Eenhede kan regeringsubsidies
gebruik om nuwe toeganklike elektroniese woordeboeke te skep, hoewel dit ook nie
altyd genoeg inkomste of kapitaal verseker nie. Dit is onder meer die geval by die
eenheid van die Dictionary of South African English waar daar skaars genoeg
befondsing is vir die aanstelling van 3 personeellede (Van Niekerk, 2015). Ander
inisiatiewe soos dié wat die WAT ingestel het, kan ook ’n positiewe bydrae maak tot
die uitgewer se kapitaal. Die WAT maak gebruik van amptelike borge soos banke en
ander instansies of skenkings, asook projekte soos “borg ’n woord” waar die publiek
en instansies R100 per woord of R5000 vir alleenborgreg kan betaal om ’n bepaalde
woord in die woordeboek te “borg” (Botha 2014). Hoewel dit vir kapitaal sorg, meen
Botha (2014) dat finansiële onderhoud van ’n woordeboek geen maklike taak is nie
en

dat

sonder

’n

volhoubare

infrastruktuur

’n

woordeboekuitgewer

nie

kwaliteitprodukte sal kan lewer nie. Dit hou ook verband met woordeboekverkope.
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Sonder innoverende bemarking en bewusmaking, sal ’n uitgewer nie die produk kan
verkoop om hierdie kostes te dek nie.
5.5. Kragkostes
In die moderne era is dit amper onmoontlik om nie op ’n rekenaar te werk nie. SuidAfrika het geweldige hoë kragkostes en die kragtoevoer is nie betroubaar nie. SuidAfrika se grootste kragvoorsiener, Eskom, het in 2008 en weer in 2015 beurtkrag
ingestel. Daar word beweer dat die huidige kragsituasie tot 2018 sal duur (Ntingi,
2015).

Alhoewel

kragkostes

of

beurtkrag

dalk

nie

’n

direkte

effek

op

woordeboekontwerp of -gebruik het nie, kan dit die vooruitgang van elektroniese
woordeboeke belemmer. Kragkostes en die ekonomiese impak van beurtkrag moet
oorweeg word wanneer ’n elektroniese woordeboek beplan word, om sodoende ’n
winsgewende en volhoubare produk te lewer. Dit hou egter groter implikasies in vir
die gebruikers wat toegang tot hierdie woordeboeke wil verkry, veral vir die lae
sosio-ekonomiese klas. ’n Selfoonwoordeboek wat volhoubaar is, sal hierdie kostes
ook in ag moet neem. Nie almal het selfs toegang tot krag nie, maar dit is makliker
en goedkoper om selfone te laai as ander elektroniese toestelle. Dit is dus belangrik
om ’n toepassing van so ’n aard te ontwerp dat dit die batterylewe van die selfoon
effektief kan benut of nie baie krag trek nie, sodat dit volhoubaar gebruik kan word.
5.6. Bruikbaarheidstoetsing
Soos genoem, hoewel daar reeds navorsing gedoen is oor die bruikbaarheid van
elektroniese woordeboeke, sien bv. Bank (2010), Heid (2011), Heid en Zimmeran
(2012), is daar te min teoretiese en praktiese navorsing hieroor, veral in (Suid)Afrika. Daar moet meer aandag gegee word aan gebruikersgerigte toetsing sodat
gebruikers self vir leksikograwe kan aandui hoe hulle oor ’n leksikografiese produk
voel of hoe hulle dit ervaar. Hieruit kan leksikograwe meer leer oor gebruikersgedrag
en -behoeftes en met meer sekerheid leksikografiese hulpbronne skep wat die
teikengebruiker tevrede sal stel. Dit is veral belangrik in die (Suid-)Afrikaanse
konteks omdat daar ’n reeks gebruikers is wat geweldig verskil van mekaar en ook
beïnvloed word deur sosio-ekonomiese of ander sosiale faktore. Dit beteken dat
hierdie

gebruikers uiteenlopende behoeftes het

leksikografiese

hulpbronne

stel.
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die
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ontwikkelingsfase, kan vooroordele oor hul leksikografiese behoeftes vermy word.

169

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

Hoofstuk 6. Slot
6.1. Die elektroniese leksikografie
Leksikografie as wetenskap is by ’n kruispad. Die vooruitgang van tegnologie en die
koms van die digitale gebruiker veroorsaak dat leksikograwe al hoe meer moet
aandag skenk aan elektroniese woordeboeke. Die verskuiwing van die praktiese
leksikografie se fokus na ŉ nuwe omgewing, te wete die elektroniese sfeer en die
gevolglike behoefte aan ŉ ooreenstemmende aanpassing in die teoretiese
leksikografie is ŉ belangrike komponent van moderne leksikografiese navorsing. Die
ontwikkeling van woordeboeke as elektroniese produkte vestig daarom nou die
aandag op ’n leemte in die metaleksikografie. Dit beteken dat, hoewel daar tans nie
’n omvattende teorie vir e-leksikografie bestaan nie, bestaande teorieë van gedrukte
woordeboeke aangepas word en nog verder aangepas moet word vir die doeleindes
van e-leksikografie. In hierdie studie word daar veral aandag aan hierdie aspek
gegee. Verder kan die aanvraag na selfone as leksikografiese hulpbron nie misken
word nie.
Dit blyk uit die gegewe navorsing dat daar ’n toename in die aanvraag na en
belangstelling in e-woordeboeke, veral selfoonwoordeboeke, is. Dit beteken dat die
moderne woordeboekgebruiker se behoeftes van kardinale belang is vir beide metaen praktiese leksikograwe. In ’n era waar gebruikers afhanklik is van selfone en
ander elektroniese toestelle, moet daar fokus geplaas word op hierdie gebruikers se
behoeftes aan ’n vinnige, toeganklike en gespesialiseerde elektroniese woordeboek.
Hierdie studie poog om die gegewens rondom die tendense binne die e-leksikografie
bloot te lê en ondersoek in te stel na die gebruik en toestand van
selfoonwoordeboeke. Dit vind plaas binne die Suid-Afrikaanse en Afrikaanse konteks
juis omdat daar min navorsing hieroor gedoen is.
Deur die benutting van ’n gepaste teorie en die praktiese analise van die selfoonWAT het hierdie studie gepoog om voorstelle vir die verbetering van hierdie
woordeboek

en

ander

Suid-Afrikaanse

e-woordeboeke,

spesifiek

selfoonwoordeboeke, saam te stel.
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6.2. Bevestiging van die navorsingsdoelwit
Die twee geïdentifiseerde navorsingsprobleme, naamlik die tekort aan ’n teoretiese
raamwerk vir die analisering en evaluering van e-woordeboeke en die onvoldoende
aard van Afrikaanse selfoonwoordeboeke, is ondersoek. Daar is gewys hoe die
huidige leksikografieteorieë afsonderlik geskik is vir die analisering van elektroniese
naslaanbronne nie. Daar is gewys dat leksikograwe op die kundigheid van
rekenaarwetenskaplikes en bruikbaarheidspesialiste moet steun. Die aanspreek van
hierdie navorsingsprobleem lei tot die saamstel van ’n geïntegreerde teorie waaraan
elektroniese woordeboeke getoets word. Die toetsing van die selfoon-WAT, Pharos
Klein Woordeboek/Little Dictionary en die VivA-app, lei daartoe dat die tweede
navorsingsprobleem aangespreek word. Hierdie toetse wys dat die huidige
Afrikaanse selfoonwoordeboeke nie voldoende is nie en nie as volwaardige
selfoonwoordeboeke geag kan word nie.
Die selfoon-WAT is nie ’n baie effektiewe produk nie. Die analise wys daarop dat
daar te veel tekortkominge is om dit as ’n volhoubare en bruikbare elektroniese
naslaanbron te beskou. Die feit dat die gebruiker se behoeftes nie as prioriteit gestel
is nie, die strukturele struikelblokke en die feit dat die woordeboek nie die
tegnologiese moontlikhede wat beskikbaar is, aangryp nie, veroorsaak dat daar
steeds ’n leemte in die mark is vir ’n volwaardige funksionele Afrikaanse
selfoontoepassing.
Die PKWLD, hoewel dit aan die mark onttrek is, is ietwat meer funksioneel en is
redelik effektief om die meeste van die teikengebruikers se behoeftes tevrede te stel.
As die eerste Suid-Afrikaanse selfoonwoordeboek, is hierdie produk ’n baanbreker.
Die PKWLD het ’n paar kwessies wat die bruikbaarheid daarvan belemmer, soos die
beperkte mediostruktuur en die onvermoë om gebruikersfoute te kontroleer. Hierdie
woordeboek het ook gewys dat dit moontlik is om van die gedrukte weergawe na ’n
selfoonweergawe te beweeg.
Oor die VivA-app moet daar nog heelwat navorsing gedoen word. Dis is voorlopig
bevind dat hierdie woordeboekportaal nie bestaande leksikografiese beginsels
genoegsaam betrek nie, wat daartoe lei dat die gebruiker se behoeftes nie bevredig
word nie. Daar is veral probleme met die woordeboeke wat betrek word en die wyse
waarop gebruikers toegang tot hierdie woordeboeke se data kry. Die VivA-app wys
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egter dat dit moontlik is om Afrikaanse selfoonwoordeboektoepassing te vervaardig
wat tegnologies gevorderd is.
Hoewel daar nie gebruik gemaak is van gebruikerstoetse nie, is die kritiese analise
van die gegewe produkte vanuit ’n gebruikersperspektief voldoende: Die ondersoek
en toepassing van ’n geïdentifiseerde teoretiese raamwerk op e-woordeboeke,
naamlik die drie selfoonwoordeboeke, ontbloot dus gapings in die sfeer van eleksikografie wat ruimte skep vir die daarstelling van ’n nuwe grondslagmodel vir die
ontwikkeling en ontwerp van elektroniese woordeboeke, veral selfoonwoordeboeke.
Hierdeur word die navorsingsdoelwit bewys.
Die gegewe ondersoek het ook die ruimte geskep om aanbevelings en opmerkings
oor die verbetering van selfoonwoordeboeke te maak. Hierdie aanbevelings is op
bruikbaarheid, gebruikseffektiwiteit en gebruikersbehoeftes geskoei, asook die
belang van weldeurdagte woordeboekstrukture en die aangryping van die
beskikbare tegnologiese moontlikhede. Daar is bepaal dat hierdie aanbevelings nie
op elke selfoonwoordeboek van toepassing kan wees nie, maar dat hierdie
voorstelle minstens in ag geneem moet word met die ontwikkeling van
selfoonwoordeboeke. Die afgehandelde studie en die voorstelle wat daaruit stam,
dien as die grondslag vir die daarstelling vir ’n model of modelle vir die ontwerp en
ontwikkeling van selfoonwoordeboeke.
6.3. Verdere navorsingsmoontlikhede
Hierdie studie het verskeie wesenlike probleme uitgelig wat die ontwikkeling van
volhoubare elektroniese woordeboeke in Suid-Afrika kan belemmer. Daar is aandag
gegee aan verskeie aspekte, maar die rol wat selfone as leksikografiese hulpbron in
die moderne Suid-Afrika speel, moet verder ondersoek word. Daar moet ook meer
aandag gegee word aan die implementering van ’n woordeboekkultuur en die rol wat
elektroniese woordeboeke hierin kan speel. Die gebruik van ander elektroniese
hulpbronne soos palmwoordeboeke moet ook onder die loep geneem word. Dit kan
gepaard gaan met verdere navorsing oor die implementering van toeganklike
elektroniese naslaanbronne vir die voorheenbenadeelde tale in Suid-Afrika.
Hierdie studie het ten doel om die ruimte te skep vir die ontwikkeling van teoretiese
sowel as praktiese modelle vir die ontwikkeling, ontwerp of verbetering van
selfoonwoordeboeke. Derhalwe moet daar opvolgstudies hieroor gedoen word.
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Selfoonwoordeboeke as inligtingsinstrumente verdien meer aandag en daar moet
vanuit verskillende leksikografiese invalshoeke hieroor besin word. Hierdie studie
wys ook daarop dat dit nodig is om verdere ondersoek in te stel na die teoretiese
beginsels vir die evaluering, ontwerp en daarstelling van elektroniese woordeboeke.
Hieruit

blyk

die

belang

van

die

bruikbaarheidsbenadering,

asook

informasietegnologie vir leksikografie. Die rol wat hierdie dissiplines nou en in die
toekoms vir leksikografie kan speel, moet so spoedig moontlik onder die loep
geneem word. Dit is ook van kardinale belang dat daar navorsing gedoen word oor
die

implementering

van

gebruiker-

of

prototipetoetse

as

deel

van

die

ontwikkelingsfase van woordeboekproduksie om te verseker dat effektiewe
gebruikersgerigte en gebruikersvriendelike produkte geskep kan word.
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