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Samenvatting

Heden ten dage bestaan veel websites uit honderden, duizenden of zelf honderd-
duizenden pagina’s. Met de informatie op deze pagina’s kunnen vele vragen wor-
den beantwoord, maar tegelijkertijd maken de grote hoeveelheden pagina’s het ook
moeilijk om de relevante pagina’s binnen een site te vinden. Websites proberen hun
gebruikers te helpen in hun zoektocht door het aanbieden van verschillende navigatie-
middelen, zoals links in de tekst en site-zoekmachines. In dit proefschrift onderzoeken
wij één van de oudste en meest gebruikte navigatiemiddelen: hiërarchische menu’s.
We onderzoeken, hoe hiërarchische menu’s automatisch zo kunnen worden aangepast
dat navigatie door de menu’s zo efficiënt mogelijk wordt.

Menu’s kunnen verschillende soorten informatiebehoeften ondersteunen. De mees-
te menu’s zijn ontworpen voor gebruikers die op zoek zijn naar specifieke stukjes in-
formatie. Het doel van dit type menu’s is om mensen te helpen de gezochte informatie
zo snel mogelijk te bereiken. Er zijn echter ook menu’s voor gebruikers die niet pre-
cies weten welke informatie zij nodig hebben. Deze probleem-georiënteerde menu’s

begeleiden gebruikers stap voor stap door de site. De menu’s tonen de gebruikers
eerst pagina’s met algemene informatie. Wanneer de gebruikers weten, wat zij precies
nodig hebben, worden zij naar meer specifieke pagina’s geleid.

Menu’s bestaan uit twee onderdelen: de structuur van de menuboom en de be-
schrijvingen van de menu-items. Beide onderdelen beïnvloeden de efficiëntie van de
navigatie. De structuur bepaalt, hoeveel navigatiestappen er nodig zijn om bepaalde
pagina’s te bereiken. Slecht gestructureerde menu’s, waarin bijvoorbeeld populaire pa-
gina’s diep in de hiërarchie zijn verborgen, zorgen dat gebruikers onnodig veel stappen
moeten maken. De beschrijvingen worden door de bezoekers gebruikt om te bepalen
welke items zij zullen openen. Adequate beschrijvingen stellen bezoekers in staat om
te bepalen onder welk item de gezochte informatie zich bevindt. Als beschrijvingen
echter onduidelijk zijn, kunnen de bezoekers geen goede keuzes maken en zullen zij
vaak verkeerde items openen.

Tot nu toe richtte menuoptimalisatie zich alleen op menu’s voor gebruikers met
specifieke vragen en dan met name op de structuur van deze menu’s. Dit proef-
schrift vult dit werk op een aantal punten aan. We laten zien dat bestaande methoden
voor menuoptimalisatie onder bepaalde omstandigheden niet tot de meest efficiënte
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menu’s leiden en we bespreken manieren om deze methoden te verbeteren. Bovendien
richten we ons op nieuwe taken, zoals het automatisch construeren van probleem-
georiënteerde menu’s en de optimalisatie van beschrijvingen van menu-items.

Verschillende informatiebronnen kunnen worden ingezet om te bepalen, hoe me-
nu’s moeten worden aangepast. De meest gebruikte bronnen zijn de inhoud van de
pagina’s (de woorden), annotaties die handmatig aan de pagina’s zijn toegevoegd, en
logbestanden waarin gegevens over het gebruik van de website zijn opgeslagen. Alle
methoden die in dit proefschrift worden gepresenteerd beperken zich tot het gebruik
van logbestanden. Gebruiksgegevens hebben een aantal voordelen ten opzichte van
andere informatiebronnen. Ten eerste is er geen menselijke inspanning nodig om
deze gegevens te verzamelen. Bovendien kunnen gebruik-gebaseerde methoden ook
worden toegepast op websites die voornamelijk bestaan uit plaatjes of filmpjes, terwijl
inhoud-gebaseerde methoden beperkt zijn tot tekst. Tenslotte gebruiken methoden die
met inhoud of annotaties werken meestal specifieke eigenschappen van een bepaald
domein. Gebruik-gebaseerde methoden zijn domeinonafhankelijk.

De eerste hoofdstukken van dit proefschrift bouwen direct voort op bestaande lite-
ratuur op het gebied van menuoptimalisatie. In deze hoofdstukken richten we ons op
de optimalisatie van de structuur van menu’s voor gebruikers met specifieke vragen.
We ontdekken dat bestaande methoden die tot doel hebben om het gemiddeld aantal
navigatiestappen te minimaliseren, dit in feite niet doen. In plaats daarvan maximali-
seren zij in elke navigatiestap de kans dat de gebruiker in die stap de informatie vindt
die hij zoekt. We laten in theorie en praktijk zien dat dit niet altijd op hetzelfde neer
komt. Een andere tekortkoming van deze methoden is dat zij aannames doen over de
gebruikers zonder te controleren of deze aannames kloppen. Experimenten laten zien
dat dit een ernstige onvolkomenheid is, omdat verkeerde aannames in veel gevallen
leiden tot inefficiënte menu’s.

We maken een raamwerk waarin de verschillende aannames geordend worden.
Dit raamwerk laat duidelijk zien dat de verschillende methoden gebaseerd zijn op heel
verschillende aannames. Zo nemen sommige methoden aan dat gebruikers alle menu-
items lezen voor ze een keuze maken, terwijl andere ervan uitgaan dat gebruikers een
keuze maken zodra ze een relevant item vinden. In totaal onderscheidt het raamwerk
vijftien type aannames. We presenteren een methode om op basis van het raamwerk
de mogelijke aannames systematisch te toetsen. De methode maakt van elke mogelijke
combinatie van aannames een model, waarmee de navigatie van gebruikers voorspeld
kan worden. De voorspellingen van de modellen worden vergeleken met de navigatie
van de gebruikers die geregistreerd is in de logbestanden. Op deze manier kunnen
we voor iedere site het model vinden dat het meest consistent is met de gebruikers-
populatie.

Op basis van een model van de gebruikerspopulatie kan een menu worden geopti-
maliseerd. We demonstreren een methode om een menu in een aantal stappen gelei-
delijk te verbeteren. In elke stap probeert de methode verschillende aanpassingen
uit op de huidige versie van het menu, hetgeen resulteert in een aantal alternatieve
menustructuren. Het gebruikersmodel wordt gebruikt om te voorspellen, hoe lang de
navigatie gemiddeld zal duren in elk van de alternatieve structuren. De beste structuur
wordt bewaard en vormt het startpunt voor de volgende aanpassingsstap. We evalu-
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eren deze methode in vier case studies. De resultaten zijn positief: de aanpassingen
blijken de voorspelde navigatietijd te reduceren, terwijl de coherentie van de menu’s
behouden blijft.

Probleem-georiënteerde menu’s leiden gebruikers in de juiste volgorde door de
pagina’s van de site. Om deze menu’s automatisch te construeren moeten we zo-
doende niet alleen weten welke pagina’s mensen willen bezoeken, maar ook in welke
volgorde zij de pagina’s willen lezen. We presenteren een model om de volgorde van
de pagina’s te beschrijven en ontwikkelen een methode om op basis van gebruiks-
gegevens het model in te vullen voor een specifieke site en gebruikerspopulatie. Ex-
perimenten op een tweetal sites laten zien dat we op deze wijze effectief kunnen
bepalen in welke volgorde mensen de pagina’s het beste kunnen lezen. Bovendien
blijkt dat we op grond van deze modellen adequate probleem-georiënteerde menu’s
kunnen genereren.

In het laatste deel van het proefschrift behandelen we de optimalisatie van be-
schrijvingen van menu-items. We beschrijven een model dat weergeeft, hoe mensen
navigeren in de context van menu-items met goede en minder goede beschrijvingen.
Door dit model te vergelijken met de navigatie van mensen op bepaalde punten in een
menu kunnen we bepalen of de beschrijvingen in het menu effectief zijn. We onder-
scheiden verschillende typen slechte beschrijvingen en voor elk type geven we een
aantal mogelijke oplossingen. In een evaluatiestudie werd deze methode toegepast op
de menu’s van een drietal websites. Beheerders van de websites oordeelden dat de
bevindingen van de methode heel nuttig waren voor het verbeteren van de menu’s.
Bovendien bleken de aanpassingen aan de menu’s die de beheerders kozen op grond
van deze bevindingen het aantal fouten keuzes significant te verlagen.

In dit proefschrift hebben we laten zien, hoe we op basis van gebruiksgegevens
modellen kunnen construeren waarmee de efficiëntie van hiërarchische menu’s ver-
beterd kan worden. Onze model-gebaseerde aanpak bleek goed te werken voor ver-
schillende aspecten van menuoptimalisatie en in verschillende domeinen. Er is echter
geen reden waarom deze benadering alleen toepasbaar zou zijn voor menu’s of zelfs
websites. We verwachten dan ook dat in de toekomst de model-gebaseerde aanpak
tevens zijn nut zal bewijzen voor de optimalisatie van andere soorten interfaces.
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