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Artikler
35 artikler.

Dansk:

entitet

Generel definition: hvad der kan erkendelses
Kommentar:

Entiteter kan være:
- eksisterende (fx en reol, rengøring), tidligere eksisterende (fx en dinosaur, et afladsbrev), eller
endnu ikke eksisterende (fx en marsraket, teleportering)
- materielle (fx en maskine, et stykke papir) eller immaterielle (fx en konversionsrate, en
projektplan)
- og virkelige (fx en væltepeter, en rumraket, rød) eller forestillede (fx en enhjørning, en trold).

Dansk:

konsekvens

Generel definition: entitet, der følger af en aktivitet
Kommentar:

Eksempel: Politiet gør en indsats for at fange en tyv. Resultatet er at tyven bliver fanget, men
samtidig forstuver en betjent foden under jagt på tyven. Dette er en konsekvens, men ikke et
resultat.

Dansk:

resultat

Generel definition: konsekvens, der er en følge af en indsats

Dansk:

faktor

Generel definition: entitet, der påvirker en aktivitet og dens eventuelle konsekvens
Kommentar:

Eksempel: Faktorer der kan påvirke aktiviteten fodboldkamp og dens resultat: træningstilstand,
vejrlig, publikum.

Dansk:

aktivitet

Generel definition: entitet, der er forandring
Kommentar:

Udgangspunktet for definitionen er, at aktivitet er 'noget der sker' og objekt er 'noget der er' .
Aktivitet er defineret med inspiration fra begrebet 'perdurant' i DOLCE (A Descriptive Ontology for
Linguistic and Cognitive Engineering).
Definition af perdurant i DOLCE:
Also known as occurrent, accident or happening. Perdurants are those entities for which only a part
exists if we look at them at any given snapshot in time. When we freeze time we can only see a part
of the perdurant. Perdurants are often what we know as processes, for example 'running'. If we
freeze time then we only see a part of the running, without any previous knowledge one might not
even be able to determine the actual process as being a process of running. Other examples include
an activation, a kiss, or a procedure.
Kilde:
http://www.loa-cnr.it/DOLCE.html
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Dansk:

begivenhed

Generel definition: aktivitet, der er en enkeltstående helhed
Kommentar:

En begivenhed foregår på en bestemt tidspunkt og på et bestemt sted.

Dansk:

handling

Generel definition: begivenhed, der er hensigtsstyret

Dansk:

indsats

Generel definition: handling, der er koncentreret og rettet mod et resultat
Kommentar:

En indsats indebærer, at der over et afgrænset tidsrum anvendes (ekstra) ressourcer med henblik
på at opnå et resultat.

Dansk:

hændelse

Generel definition: begivenhed, der ikke er hensigtsstyret
Kommentar:

En hændelse finder sted, uden at nogen bevidst har gjort noget for at den skal finde sted.

Dansk:

forløb

Generel definition: aktivitet, der består af faser
Kommentar:

Et forløb kan være ordnet, men er det ikke nødvendigvis. Fx kan faserne i nogle uddannelsesforløb
følge en bestemt rækkefølge og andre vælges frit.

Dansk:

proces

Generel definition: forløb, hvor hver fase er en følge af den foregående

Dansk:

objekt

Generel definition: entitet, der ikke er forandring
Kommentar:

Udgangspunktet for definitionen er, at objekt er 'noget der er' og aktivitet er 'noget der sker' .
Objekt er defineret med inspiration fra begrebet 'endurant' i DOLCE (A Descriptive Ontology for
Linguistic and Cognitive Engineering).
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Definition af endurant i DOLCE:
Also known as continuant, or in some cases 'substance'. Endurants are those entities that can be
observed-perceived as a complete concept, at no matter which given snapshot of time. Were we to
freeze time we would still be able to perceive/conceive the entire endurant. Examples are material
objects, such as an apple or a human, and abstract 'fiat' objects, such as an organisation or the
border of a country.
Kilde: http://www.loa-cnr.it/DOLCE.html

Dansk:

aktør

Generel definition: objekt, der deltager i en aktivitet
Kommentar:

Der er ikke alle objekter, der kan være en aktør, fordi ikke alle objekter kan siges at deltage. Nogle
objekter vil fx i stedet indgå som redskaber i en aktivitet.

Dansk:

redskab

Generel definition: objekt, der bruges til at udføre en handling

Dansk:

struktur

Generel definition: objekt, der består af mindst to entiteter med en indbyrdes ordning
Kommentar:

'System' kan opfattes som et overordnet begreb for 'en afgrænset del af universet', mens 'struktur'
er et 'objekt' med en indre orden.
Et eksempel på en struktur er den alfabetiske ordning i en ordbog, dvs. ordbogen har en alfabetisk
ordning.
Et mønster er et eksempel på en struktur, der ikke nødvendigvis er afgrænset, men kan udstrækkes
endeløst.

Dansk:

område

Generel definition: struktur, der har en ramme
Kommentar:

Fx geografisk område, interesseområde, etisk område.
Hvis fx sundhed ses i et økonomisk perspektiv, taler man om 'sundhedsområdet'. Ses det i et fagligt
perspektiv, er der tale om 'sundhedsdomænet'.

Dansk:

ramme

Generel definition: struktur, der udgør en afgrænsning

Dansk:
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Generel definition: objekt, der udgøres af en afgrænset samling af entiteter og relationer mellem disse
Kommentar:

'System' kan opfattes som et overordnet begreb for en afgrænset del af universet, mens 'struktur' er
en indre orden.

Dansk:

gruppe

Generel definition: system, hvis entiteter har fælles egenskaber

Dansk:

målgruppe

Generel definition:

gruppe, hvis medlemmer en indsats er rettet imod

Formidlingsversion: En målgruppe er en gruppe, hvis medlemmer en indsats er rettet imod.

Dansk:

gruppe af individer

Generel definition: gruppe, hvis medlemmer er individer

Dansk:

samfund

Generel definition: større gruppe af individer, der lever sammen på en indbyrdes organiseret måde
Kommentar:

Et samfund kan udgøres af en gruppe af mennesker eller andre levende væsner fx myrer
(myresamfund).

Dansk:

samfundssektor

Generel definition: del af samfund, der løser samfundsmæssige opgaver inden for et bestemt område
Kommentar:

Fx: Socialsektoren, transportsektoren, miljøsektoren, uddannelsessektoren, landbrugssektoren etc.

Dansk:

individ

Generel definition: objekt, der er levende
Kommentar:

Fx dyr, menneske.

Dansk:

person

Generel definition:

individ, der er et menneske
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Kommentar:

En person er pr. definition levende.

Relaterede søgeord: menneske
Formidlingsversion: En person er et individ, der er et menneske.

Dansk:

borger

Generel definition: person, der har pligter og rettigheder i forhold til en kommune, region eller stat

Dansk:

model

Generel definition: objekt, der repræsenterer en entitet ved at besidde en ægte delmængde af dennes egenskaber
Kommentar:

En model kan ligne originalen til forveksling, men den er ikke originalen. En model af Vor Frue Kirke
kan have samme form som originalen, men afviger i fx materiale og størrelse.
Til forskel har en kopi samme egenskaber som originalen.

Dansk:

tegn

Generel definition: entitet, der tolkes som henvisende til noget andet
Kommentar:

Eksempel: Slipømhed er et tegn på blindtarmsbetændelse.

Dansk:

information

Generel definition: tegn som giver mening
Kommentar:

Eksempel: Kileskriften blev skrevet som information. I lang tid kunne denne information ikke
afkodes og gav derfor ingen mening for nogen. Dermed var det blot tegn - ikke information. I dag
kan kileskriften læse og fortolkes. Den giver dermed information.

Dansk:

dokumentation

Generel definition: information, der indsamles og organiseres med henblik på nyttiggørelse eller bevisførelse
Kommentar:

Dokumentation af en sag, et projekt el. lign. kan foretages med forskellige formål, fx styring,
vidensproduktion, bevisførelse, læring m.m.

Dansk:

formål

Generel definition: hensigt med en aktivitet
Kommentar:

'Formål' kan fx være at forebygge, at helbrede, at foretage en begrebsafklaring, at formidle eller at
opnå viden.
'Formål' siger hvorfor, 'mål' siger hvad.
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Dansk:

adfærd

Generel definition: måde som et individ eller en gruppe af individer udfører en aktivitet på
Kommentar:

Adfærd skal her forstås som aktiviteter, der kan iagttages af udøveren selv og/eller andre, og som er
bunden til en bestemt situation. Vrede, som en person føler, er ikke adfærd. Vredesudbrud er
adfærd.

Dansk:

viden

Generel definition: overbevisning, der gennem en eksplicit eller implicit begrundelse er sandsynliggjort sand

Dansk:

metode

Generel definition:

struktureret måde at udføre en handling på

Formidlingsversion: En metode er en struktureret måde at udføre en handling på, som er italesat og tilstrækkelig
tydelig og konkret til at handlingen kan reproduceres.

Dansk:

intervention

Generel definition: handling, der har til formål at ændre en tilstand eller hindre en igangværende udvikling
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