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Classificació dels sistemes 
d’organització 
de continguts

(SOC)

Miquel Centelles Velilla

Quins criteris es poden aplicar 
per a la creació de SOC?

a) Criteris d’agrupació dels continguts. 
– Se’n deriva un conjunt de categories.

b) Criteris d’establiment de relacions entre les 
categories.
– Se’n deriva un equema de categories 

relacionades entre elles. 

c) Criteris de presentació del soc. 
– Se’n deriva el sistema d’organització de 

continguts

Criteris d’agrupació 
dels continguts 

• Temes, matèries...
• Persones físiques
• Entitats
• Audiència (grups d’usuaris)
• Processos, tasques o funcions
• Tipus de documents
• etc.

Criteris d’establiment de 
relacions entre les categories

• Combinació de diferents criteris:
– Es desaconsellen els criteris híbrids perquè 

dificulten als usuaris la construcció d’un model 
mental de l’espai informatiu i poden produir 
desorientació.

– Alternatives:
• Aplicació de criteris en paral·lel.
• Aplicació de criteris de forma jerarquitzada.

Criteris d’establiment de 
relacions entre les categories /2

• Criteris exactes:

– Alfabètic i numèric

– Cronològic

– Geogràfic

Criteris d’establiment de 
relacions entre les categories/3 

• Criteris ambigus:
– Lineal o seqüencial
– Associatiu
– Jeràrquic

• Monojeràrquic o enumeratiu
• Polijeràrquic, analítico-sintètic o facetat

– Aleatori
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Criteris de presentació del soc 

• Pel que fa al codi utilitzat:
– Presentació textual
– Presentació gràfica (real o metafòrica)

• Pel que fa a les dimensions de l’estructura  
que es presenten:
– Unidimensional
– Pluridimensional (arbòria o en xarxa)
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SUMARI 

a) Criteris d’agrupació dels continguts. 
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c) Criteris de presentació del soc. 

a) Criteris d’agrupació dels continguts. 
  

Persones 
(físiques) 

Goshen College. Personal pages. http://www.goshen.edu/cgi-
bin/ldapppage 

Tate collections. http://www.tate.org.uk/collections/default.htm. 
Opció: "General collections"

Entitats 
(persones 
jurídiques)

Parks Victoria. http://www.parkweb.vic.gov.au. Opció: "Parks and 
rivers"/"Select a park by name".

Grups 
d'usuaris  
(audiència)

Dell. http://dell.com. 

The George Washington University. http://www.gwu.edu.  

Temes o 
matèries 

About. http://www.about.com.  

Sosig. http://www.sosig.ac.uk.  

http://www.goshen.edu/cgi-bin/ldapppage
http://www.goshen.edu/cgi-bin/ldapppage
http://www.tate.org.uk/collections/default.htm
http://www.parkweb.vic.gov.au/
http://dell.com/
http://www.gwu.edu/
http://www.about.com/
http://www.sosig.ac.uk/
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Processos, 
tasques o 
funcions 

Autobytel.com. http://autobytel.com.  

Ebay. http://www.ebay.com.  

MIT Sloan School of management. http://mitsloan.mit.edu.  

Yarra Valley Water. http://www.yvw.com.au/corp_index.html. 
Opció: "I need to..." 

Tipologia 
documental 
o 
d'informació 

Sosig. http://www.sosig.ac.uk/environmental_sciences_and_issues/  

BUB. Recursos sobre Biblioteques escolars. 
http://www.bib.ub.es/www5/5bd5.htm 

Combinació 
de criteris

Confusió de criteris: [Benvinguts a la biblioteca] sorcw23a.htm

Criteris en paral·lel: Dell. http://dell.com.

Criteris jerarquitzats: Sosig. http://www.sosig.ac.uk. Environmental 
Sciences and Issues> Ordenació per regions, i per tipus de 
documents.

[sumari] 

b) Criteris d’establiment de relacions entre les categories. 
  

Alfabètic

Michigan Comnet. http://comnet.org/search.html. 

Microsoft. Research. People. 
http://research.microsoft.com/research/people. 

Tate collections. 
http://www.tate.org.uk/collections/default.htm. Opció: 
"General collections ".  

http://autobytel.com/
http://www.ebay.com/
http://mitsloan.mit.edu/
http://www.yvw.com.au/corp_index.html
http://www.sosig.ac.uk/environmental_sciences_and_issues/
http://www.bib.ub.es/www5/5bd5.htm
http://dell.com/
http://www.sosig.ac.uk/
http://comnet.org/search.html
http://research.microsoft.com/research/people
http://www.tate.org.uk/collections/default.htm
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Cronològic

Emory University. http://events.cc.emory.edu.  

Goshen College Press Archive. 
http://www.goshen.edu/news/parch.html. 

Timeline: Ancient Rome. 
http://www.exovedate.com/ancient_timeline_one.html.  

Geogràfic

Mennonite.com. http://www.mennonite.net. Opció: "Browse 
geographic regions for: Congregations".  

Viajes.com. http://www.viajes.com. 

Lineal 
BUB. Com obtenir llistats de cerques. 
http://www.bib.ub.es/bub/llistats.htm 

Associatiu
Visita per la Biblioteca. 
http://www.upf.es/bib/visitants/visita.htm. 

Jeràrquic

Monojeràrquic, un sol criteri de divisió: SOSIG. LLeis. 
http://www.sosig.ac.uk/law/ 

Facetat, diversos criteris simultàniament: Wine. 
http://www.wine.com 

Aleatori, 
criteri 
totalment 
personal 

[Benvinguts a la biblioteca] sorcw23a.htm 

[sumari] 

c) Criteris de presentació del soc. 
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Presentaciós 
gràfiques 
metafòriques  

Bianca Shack. 
http://shack.bianca.com/shack/shackmap.html. 

Map.net. http://maps.map.net/start 

UCMP Subway. 
http://www.netteach.com/courses/001/images/ucmp.gif 

Presentacions 
unidimensionals 
(textuals) 

Administración.es: portal del ciudadano. Áreas 
temàticas http://www.administracion.es 

Amb tendència bidimensional. Business.com 
http://www.business.com 

Presentacions 
pluridimensionals 

Arbòria i textual. BUB. Mapa del web. 
http://www.bib.ub.es/bub/sitemap.htm 

En xarxa i gràfica. Programari VizServer d'Inxight 
Software, Inc. 
http://www.inxight.com/products/vizserver.

Kartoo. http://www.kartoo.com/flash04.php3 

Barreja textual i gràfica. WebBrain. 
http://www.webbrain.com/html/default_win.html

[sumari] 
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Sistema d'organització híbrida de la informació

  

Benvingut a la nostra 
biblioteca

  

Per a adults Ciències socials

Arts decoratives Joves

Centre d'Informació a la Comunitat 
Universitària

Arts

Com sol·licitar documents en préstec Casals de barri

Coneix la nostra biblioteca Macroeconomia

Ciència Suggeriments
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