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a) Jak GS gromadzi dane o publikacjach.

b) Jak GS prezentuje dane.

c) Najważniejsze zalety i wady GS.

2. Repozytorium akademickie jako pomoc w

dostarczeniu danych do Google Scholar.

3. Co my sami możemy zrobić, by pomóc.
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Crawler – robot przeszukujący Internet

Indeks – spis stron internetowych przygotowywanych

przez flotę crawlerów

Ranking – dowolna hierarchia na zawartości indeksu
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Google Scholar ma trzy źródła indeksowanych 

stron.

1. Harvestery.

Google decyduje, dla kogo ustawia.

2. Konta naukowców.

Warto o nie zadbać.

3. Crawlery.

Główne źródło danych.
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- czyta robots.txt i stosuje się do niego

- jeśli jest w repozytorium, znajduje browse

- jeśli to nie repo, musi skanować cały serwis

- artykuły to liście drzewa, po którym się wspina

- kształt drzewa zależy od segregacji zasobów
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Internet z punktu widzenia crawlera

- crawler odnajduje stonę z rekordem

- crawler stara się odczytać metadane

GS ma swoje preferencje odnośnie do metadanych

Odradza:

Dublin Core (dc.creator)

https://scholar.google.com/intl/en/scholar/inclusion.html#indexing
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a) Ogromny corpus tekstów

E. Orduna-Malea i in., About the Size of Google Scholar (…) (2014)

https://arxiv.org/abs/1407.6239

160 milionów tekstów naukowych (+/- 10%) w 2014

+ 3 mln w 2015, + 6 mln w 2016 i + 3 mln w 2017

ok. 170 - 180 milionów tekstów naukowych

https://arxiv.org/abs/1407.6239
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[ryc 7 – wykres liczby publikacji naukowych w skali 

czasu w GS, WoS i starym MAS (dane z 2014)]

Źródło: E. Orduna-Malea i in., About the Size of Google Scholar (…) 
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(o ile może rozpoznać tożsamość)

- przeprowadza deduplikację autorów

- automatyczna detekcja cytowań

- wylicza h-index, prezentuje statystyki
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e) powszechnie używany

A. Martin-Martin i in., Back to the past: on the 

shoulders of an academic search engine giant.

Scientometrics 107.3 (2016): 1477-1487

GS może być odpowiedzialny za trend częstszego

cytowania starszych artykułów.
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a) ok. 175 mln tekstów naukowych

b) nadreprezentacja najnowszych tekstów

c) brak nadreprezentacji tekstów w języku angielskim

(inaczej niż WoS i Scopus)

d) działa tak, jak w teorii agregator działać powinien

e) powszechnie używany

f) za darmo
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a) kłopoty z inkluzją artykułów

- niekiedy zbyt trudno dostać się „na indeks”

- niekiedy zbyt łatwo dostać się „na indeks”

b) całkowity brak ludzkiego nadzoru

c) brak wyszukiwania semantycznego -

tylko słowa kluczowe

d) za darmo...
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- metadane

c) Rozpowszechniać publikacje z pomocą social media



Co można zrobić osobiście?

a) Założyć konto w Google Scholar

- możliwość wskazywania tekstów crawlerom

- widać rezultat przetworzenia danych przez GS

b) Odpowiednio przygotowywać deponowane pdfy

- metadane

c) Rozpowszechniać publikacje z pomocą social media

- większość social media jest dość wysoko w

rankingach Google. Zawiadamiamy więc nie tylko

kolegów i koleżanki, ale także i roboty.



Dziękuję za uwagę.

t.lewandowski@icm.edu.pl
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