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Les 4 Alarm, een worm!

presentAtieOpdrAcht 1 – hOe werken zOekmAchines?

U gaat voor uw medecursisten een presentatie geven van 5 minuten over de werking van zoekmachines. U kunt de 

volgende punten in uw presentatie verwerken:

•	 Welke zoekmachines zijn er?

•	 Hoe werken ze? (beperkt u zich tot twee of drie zoekmachines)

•	 Wat zijn de voor- en nadelen van verschillende technieken (keywords, vermelding op andere pagina’s, 

enz.)?

•	 Hoe kun je zorgen dat je zo hoog/laag mogelijk op een pagina met zoekresultaten komt?

•	 Hoe werken robots/spiders?

Zoek informatie op websites als Wikipedia.

presentAtieOpdrAcht 2 – GrAmeens AppLAb

U zoekt donoren (= mensen die geld geven) voor het project Grameen Applab, dat de smartphone gebruikt als 

hulpmiddel in ontwikkelingslanden. U geeft aan mogelijke donoren een presentatie van 5 minuten over dit 

project. Maak duidelijk wat het project inhoudt en overtuig uw publiek van het belang van dit project, zodat ze 

geld willen geven.

Informatie over Grameens Applab:

- hulp aan boeren in Uganda door middel van smartphones

- personen krijgen een smartphone voor hulp aan eigen gemeenschap

- deze personen worden Gemeenschaps Kennis Werker (GKW) genoemd

- GKW gebruikt smartphone voor beantwoorden van vragen op allerlei gebieden 

- menugestuurde software brengt GKW naar antwoorden op vragen over ziekten bij dieren en mensen, 

voeding, vragen over landbouw etc.

- GKW brengt ook informatie uit de gemeenschap naar overheid en ontwikkelingsorganisaties in ruil voor een 

klein loon

presentAtieOpdrAcht 3 – crOwd sOurcinG

U gaat voor uw medecursisten een presentatie geven van 5 minuren over crowd sourcing. U kunt daarin vragen 

beantwoorden als:

•	 Wat is crowd sourcing?

•	 Hoe werkt het? (Geef enkele voorbeelden)

•	 Wat zijn de voordelen?

•	 Wat zijn de beperkingen?

Voorbeelden:

1 Het boek Duurzaam Denken Doen. Inspiratieboek over onze gezamenlijke toekomst. Geschreven door prof. dr. 

Jan Jonker samen met studenten, burgers en bedrijven in 2011

2 De rampenapp van Lucy Gunawan. Promotie aan de TU Delft; methode waarmee mensen in rampgebied 

met mobieltjes rampgebied in kaart brengen; daarna krijgen ze informatie terug via rampenapp: route-

aanwijzingen naar veilige gebieden of hulpposten. Kaart die via crowd sourcing wordt gemaakt is up-to-date, 

en kan mensen beter adviseren. (TU Delft 12 feb. 2013, NRC 11 feb 2013: http://www.tudelft.nl/current/

latest-news/article/detail/mensen-in-rampgebied-geen-hulpeloze-slachtoffers-maar-bruikbare-informanten/ )
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presentAtieOpdrAcht 4 – hOe sms’t een chinees? 

U gaat in een presentatie van 5 minuten aan uw medecursisten, die grotendeels nog nooit in een taal als het 

Chinees hebben gecommuniceerd, uitleggen hoe Chinezen communiceren via bijv. sms of what’s app. Beantwoord 

in uw presentatie de volgende vragen:

•	 Hoe kun je met 12 tekens duizenden karakters maken?

•	 Wat is Pinyin?

•	 Waarom kun je niet alleen Pinyin gebruiken?

•	 Hoe worden sms-woorden gevormd?

•	 Welke vormen van sms-taal worden gebruikt?

•	 Waarom wordt sms-taal gebruikt?

Deze informatie kunt u gebruiken:

- Chinezen gebruiken ook sms-taal; niet alleen om te sms’en, ook op internet

- Beïnvloed door het internet en cartoons (meestal Japanse) 

- Gebruik van afkortingen; niet in het Engels maar in Pinyin (= fonetische weergave in Romeins schrift van 

Chinees 

- Bijvoorbeeld, BT van biantai (Pinyin) van 变态 

- Gebruik van cijfers. Bijvoorbeeld, 88 in plaats van baibai (Pinyin) van 拜拜: de uitspraak van 8 en 拜 lijken 

op elkaar

- Gebruik van andere karakters in plaats van de originele juiste karakters: bv. 稀饭 (xifan) in plaats van 喜欢

(xihuan); uitspraak is bijna hetzelfde 

- Leenwoorden uit andere talen: op basis van uitspraak vorming van nieuwe woorden

- Oude woorden krijgen nieuwe betekenis. Bijvoorbeeld, 打酱油 (dajiangyou): vroeger betekende dat alleen 

‘sojasaus kopen’, maar nu meer betekenissen, onder andere ‘toekijken’

- Gebruik van woorden uit dialecten

- Redenen om sms-taal te gebruiken: korter, sneller; ook een politieke reden: sommige woorden zijn 

verboden op het internet. De overheid oefent controle uit
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