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De paper beschrijft de manier waarop bepaalde zaken op een kaart kunnen weergegeven worden als 
men enkel maar een kleine ruimte (mobiel apparaat) ter beschikking heeft. 
 
De bedoeling het is het voorstellen van symbolen op een kaart.  De symbolen zullen verwijzen naar 
geografische elementen (bijvoorbeeld hotels, …) die ook nog verschillende attributen kunnen bevatten 
(bv aantal sterren van een hotel, parkeermogelijkheden, kamerinformatie, …). 
 
Wanneer men natuurlijk zomaar die symbolen op een kaart gaat plaatsen, krijgt men een wirwar aan 
symbolen. Er moet dus gefilterd worden. Daarvoor kan een zogenaamde relevantiefunctie gebruikt 
worden. Zo kunnen minder relevantie zaken weggelaten worden van de kaart. 
Maar zolang de objecten niet uniform verdeeld zijn over de kaart, kan men nog altijd onoverzichtelijk 
beeld krijgen.  Daarvoor kan met aggregatie gebruiken: het samennemen van symbolen tot één 
symbool. 
 
Andere manieren om de relevantie van een icoon voor te stellen, zijn het gebruik van een verticale bar 
naast het icoon dat aangeeft hoe relevant het object is of het gebruikt van doorschijnendheid. Hoe 
doorschijnender, hoe minder relevant het object is. 
 
Wanneer symbolen gaan overlappen, kan men ze samen nemen. Er moet dan wel een extra 
aanduiding komen dat het hier om meerder symbolen gaat.  Door bijvoorbeeld een + teken aan te 
brengen. 
 
Het symbool dat samengenomen symbolen gaat voorstellen, zou bijvoorbeeld uit kleinere versies van 
de verschillende symbolen kunnen bestaan.  Wanneer er te veel verschillende zijn, zou men de 
bijvoorbeeld de 4 meest voorkomende kunnen nemen. 
 
Ook de grootte van een symbool moet afgewogen worden.  Ze mogen niet te klein zijn zodat er nog 
interactiviteit mogelijk is (gebruiker moet bijvoorbeeld nog op het symbool kunnen klikken), maar ze 
mogen niet te groot zijn, dat ze te veel plaats in nemen en de kaart te veel bedekken. 
 

 
 
 
Dit werk word verder gezet in 1 en in 2 . 
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Relevantie voor de thesis: 
In de thesis zullen zeker bepaalde zaken als symbolen voorgesteld moeten worden op een kaart. Het 
gaat hier wel over een desktop-applicatie, maar zelfs daar moet er voor gezorgd worden dat symbolen 
het beeld niet verbrodden en dat alles overzichtelijk blijft.  De aangehaalde mogelijkheden om een 
chaos van symbolen te vermijden, kunnen zeker gebruikt worden in de thesis. 


