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Izvleček
Webometrija, kvantitativna analiza in raziskovanje fenomena svetovnega spleta, je
področje, ki ga sestavljajo prispevki s področja bibliotekarske in informacijske znanosti in tudi drugih znanosti. Metodologija in tudi nekatera teoretična izhodišča so
naslonjena predvsem na bibliometrijo. Pričujoči pregledni članek predstavlja novejše
trende na tem področju in opozarja knjižničarje in druge informacijske strokovnjake
na možnosti, ki jih webometrijski pristopi prinašajo za področje evaluacije, tako znanstvenega objavljanja kot tudi različnih bibliotekarskih storitev.
Ključne besede: webometrija, bibliometrija, svetovni splet

Review article
UDC 025.45:004.738.52

Abstract
Webometrics, the quantitative research and study of Web phenomena, is a field encompassing contributions from library and information science and other sciences. Its
methodology and also some theoretical basis draws especially from bibliometrics. This
review article presents new contributions in this field and alerts librarians and other
information experts to the possibilities webometric approaches have for the evaluation purposes of scientific publishing and also different library services.
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1

Uvod

Bibliotekarska in informacijska znanost je danes sicer v družboslovju utemeljena znanstvena disciplina, a z zelo širokim, interdisciplinarnim pristopom, ki se
odraža tako v predmetu proučevanja kot tudi v raziskovalnih metodah. Predmet
proučevanja, ki je bil v začetku vezan na knjižnice kot ustanove in dejavnost, ki
jo opravljajo, se je širil skladno s širitvijo obojega, ustanov in dejavnosti. Največjo širitev je dosegla s splošno uveljavitvijo svetovnega spleta (malce ponesrečen, a danes kljub vsemu uveljavljen prevod za World Wide Web – WWW).
Svetovni splet je tako informacijsko-komunikacijsko orodje kot tudi dejavnost,
ki je zajela vse segmente družbe in »ustanove« ter je virtualno prisotna v večini
domov in zavesti sodobnih ljudi (žal z izjemo tistih, ki so tudi socialno ali drugače deprivilegirani).
Podobno je tudi z raziskovalnimi metodami. Te uporabljamo in razvijamo v bibliotekarski in informacijski dejavnosti zato, da z njimi raziskujemo obstoječe,
to bolje razumemo in hkrati iščemo boljše rešitve ter si odstiramo bodočnost.
Razumljivo je, da je svetovni splet, s tem ko je postal del naše vsakdanjosti, postal
zanimiv tudi kot predmet raziskovanja. Pri raziskovanju je predvsem pomembno kakšne metode uporabljamo, da bi dosegli optimalne rezultate pri raziskovanju svetovnega spleta. Ker gre v tem primeru za nove načine in pristope k objavljanju, je eden od možnih načinov raziskovanja te oblike objavljanja tudi
uporaba bibliometrijskih metod.
Bibliometrijske metode so danes pomembne in uveljavljene metode znotraj bibliotekarske in informacijske znanosti ter predstavljajo tudi eno izmed najbolj
aplikativnih znanstvenih disciplin na tem področju. Predmet njenega raziskovanja so kvantitativni aspekti znanosti, saj spremlja razvoj znanstvene dejavnosti
in vrednoti njeno uspešnost. Nastala je kot statistična bibliografija, torej kot del
bibliografije, te najstarejše bibliotekarske raziskovalne metode. Njeno najbolj
znano in uporabljano orodje je analiza citiranja. Le-ta se bolj ali manj veže na
objavljanje oziroma različne vrste publikacij. S scientometrijo, znanostjo o znanosti, se slednje prenese na proučevanje znanosti kot celote; poleg tega imajo v
sklopu scientometrije pomembno vlogo tudi študije komunikacije v znanosti ter
znanstvene politike.
Termin informetrija se je kot sinonim za združitev meta-koncepta bibliometrije
in scientometrije začel pojavljati v osemdesetih letih 20. stoletja. Na kratko lahko
definiramo informetrijo kot proučevanje kvantitativnih aspektov informacij v
kakršnikoli obliki (Tague-Sutcliffe, 1992). Le-to zajema merjenje oseb, skupin,
institucij, držav; publikacij in drugih virov informacij; disciplin in področij ter
procesov iskanja informacij. Informetrijo tako ločujejo od svojih matičnih disciplin nova področja, navezujoča se na merjenje in značaj informacij ter predvsem merjenje in proučevanje sistemov za iskanje informacij (information retrieval
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– IR). Vendar so tudi te v osnovi vezane na isto področje raziskovanja, to so objave. Scientometrijo in informetrijo sicer veže skupni interes, ki ga vidita v znanstvenih publikacijah, čeprav sta predvsem statistično in matematično orientirani, ne izključujeta uporabe kvalitativnih metod, seveda tam, kjer je njihova uporaba smiselna.
Svetovni splet torej ponuja s svojo raznolikostjo in ogromno količino informacij
nov, zanimiv objekt za različne raziskave in analize bodisi na področju bibliometrije, scientometrije ali informetrije, pri čemer se lahko poslužujemo različnih raziskovalnih metod. Hkrati ponuja bibliometrija, kot znanstvena disciplina kvantitativnih
metod proučevanja znanstvene literature, s svojimi starimi in sedaj tudi novimi,
spremenjenimi okoliščinami ter prilagojenimi metodami, dober vpogled tudi v
boljše razumevanje pomena iskanja informacij, ki je z razmahom elektronskih
medijev postalo še aktualnejše in za nekatere nedvomno tudi privlačnejše.
Svetovni splet je programska oprema in hkrati mreža dokumentov, ki so dostopni preko HTTP (HyperText Transfer Protocol) protokola. To je protokol, ki danes
prenese daleč največ podatkov na internetu. Ekvivalent klasični obliki dokumenta,
kot na primer knjigi, članku ali patentu, sedaj predstavlja spletni dokument oziroma spletna stran. Spletni dokument ali stran je osnovna enota informacij na
svetovnem spletu, grafične ali nadbesedilne lastnosti pa omogoča označevalni
jezik. Dokument je identificiran z enoličnim krajevnikom vira oziroma URL
naslovom (Uniform Resource Locator), ki predstavlja nekakšno referenco, na katero postavljamo kazalce. Njegovi elementi (domene) ustrezajo klasičnemu geografskemu naslovu in pa sami organizacijski strukturi omrežja.
Uporabnost bibliometrijskih metod v spletnem okolju verjetno ničesar bolj ne
simbolizira, kot jih simbolizira uspeh spletnega iskalnika Google. Ko je Google
za osnovo svojega iskanja prevzel bibliometrijski princip, štetje spletnih povezav kot ekvivalent klasičnemu citiranju in rezultate iskanja razvrstil po tem principu, je bil uspeh zagotovljen, Google je namreč »pometel« z vso svojo konkurenco. Ekvivalent klasični povezavi med dvema dokumentoma, katero poznamo kot
povezavo referenca – citat, so namreč povezave mesto – mesto, ki jih omogoča
svetovni splet s svojim nadbesedilnim sistemom. Povezava na določeno mesto
indicira, da mesto predstavlja določen informacijski vir. Število nadbesedilnih
povezav pa naj bi bilo merilo vpliva, ugleda ali avtoritete mesta. Za iskanje informacij to pomeni tudi najpomembnejšo informacijo.

2

Webometrija in sorodna področja

Študije svetovnega spleta, ki so vsebovale merjenje, sta Almind in Ingwersen
(1997) poimenovala z »webometrics«. V slovenskem jeziku bi to področje najbliže
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oziroma najlažje označili z »webometrijo«, glede na to, da so se termini, kot so
biblio-/sciento-/infor-metrija že dodobra uveljavili. Poleg termina webometrija
je v tem kontekstu zanimiv tudi izraz spletometrija1, vendar je tudi jezikovno
sporen. Mnogi slovenisti namreč oporekajo skovankam, ki so rezultat mešanice
slovenske besede in tujke, v primeru spletometrije pa bi šlo ravno za to. Omeniti
je potrebno tudi, da je bila razširitev bibliometrije z merjenjem oziroma uporabo svetovnega spleta v Sloveniji že zgodaj omenjena (Južnič, 1999) in predlagano poimenovanje (webometrija) pri nas že uporabljeno (Bartol, 2002; Južnič,
2005; Mur, 2005).
Same študije so se začele pojavljati v sredini devetdesetih let prejšnjega stoletja,
osredotočene so bile predvsem na naravo, strukturo in vsebino Svetovnega spleta.
Sprva so bile uporabljene le klasične metode, kasneje pa aplicirane modernejše
bibliometrijske/informetrijske metodologije. Najbolj zanimiva področja za
proučevanje so bila prostranost oziroma množičnost rabe in vsebine spleta, strukture povezav in iskalni stroji (iskalniki).
V istem letu, ko je bil podan termin webometrics (1997), je pričela izhajati elektronska revija »Cybermetrics«, ki jo je osnoval španski inštitut CINDOC (Centro
de Información y Documentación Científica) iz Madrida. Cybermetrija (cybermetrics)
je za razliko od webometrije termin, ki povezuje informetrijo s celotnim Internetom, ne le svetovnim spletom. Samo področje revije je usmerjeno k raziskovanju v bibliometriji, scientometriji in informetriji, s posebnim poudarkom na
njihovi povezavi z internetom, evalvaciji elektronskih revij na svetovnem spletu
in aplikaciji informetrijskih tehnik v spletnem komuniciranju (Wilson, 1999).
Izraz se ni toliko »prijel« kot izraz webometrija in ni malo avtorjev, ki ju kar
izenačujejo. Ti so namreč mnenja, da gre pri obojih za spletno aplikacijo bibliometrijskih metod.
Slika 1 ponazarja odnos med posameznimi metrijami. Webometrijo bi v takšnem
razmerju lahko bolj natančno opredelili kot raziskovanje kvantitativnih pogledov ustvarjanja in uporabe informacijskih virov, strukture in tehnologije svetovnega spleta, zasnovane na bibliometrijskih in informetrijskih izhodiščih ter
metodah. Cybermetrijo pa lahko opredelimo kot raziskovanje kvantitativnih
pogledov ustvarjanja in uporabe informacijskih virov, strukture in tehnologije
celotnega interneta, zasnovane na bibliometrijskih in informetrijskih izhodiščih
ter metodah (Björneborn in Ingwersen, 2004). Res je, da so danes vse bolj zabrisane
razlike med svetovnim spletom in internetom, predvsem zaradi praktičnih razlogov ju pogosto celo ne ločujemo več. To je tudi problem ločevanja med webometrijo in cybermetrijo, zato ju, kot smo že poudarili, nekateri avtorji izenačujejo. To
bo manj ali več prisotno tudi v tem besedilu.
1

Avtorja članka bi se rada zahvalila recenzentu, ki je izpostavil problem in ustreznost prevoda
angleškega termina webometrics.
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Slika 1: Odnos med različnimi področji bibliotekarske in informacijske znanosti, infor-/biblio-/sciento-/cyber-/webo-metrijo. Obseg posameznih disciplin ne
predstavlja dejanske velikosti, ampak je osnovni namen zgolj v preglednosti
(Bjorneborn in Ingwersen, 2004). (Izrazi so ostali neprevedeni, torej v originalnem jeziku, angleščini)
Webometrija ima torej veliko skupnega s študijami, ki uporabljajo bibliometrijske metode, toliko se strinjajo vsi avtorji. Analogijo najdemo v enostavnih štetjih
spletnih strani ali analizi vsebine le-teh, kar lahko primerjamo z analizo klasičnih publikacij (knjig, člankov, patentov ipd.). Podobnost strukturiranosti povezav, njihovega štetja in ostalih analiz, vidimo v klasični analizi citatov in referenc. Povezava na spletu je v bistvu referenca, ki določeno spletno stran ali
spletišče povezuje z drugim spletnim mestom.
Poznamo dve vrsti povezav. Vzemimo za primer neko spletno stran oziroma
spletišče. Vse povezave, ki kažejo na druge spletne strani so izhodne (outlinks),
povezave, ki kažejo na to določeno spletno stran, pa so vhodne (inlinks). Analogijo izhodnih in vhodnih povezav lahko vidimo v referencah in citatih v znanstvenih
člankih oziroma drugih znanstvenih publikacijah. Zlasti termin sitation, s katerim
je Rousseau (1997) predstavil koncept citata v spletnem okolju, se navezuje na
klasično analizo citiranja, saj izhaja iz termina za spletišče (website → sitation).
Tako kot velja za klasično okolje citatov, imamo tudi v primeru povezav na svetovnem spletu več razlogov za njihovo ustvarjanje. Tu niso zanimive le tiste
povezave, katere lahko enačimo s citati v klasičnem smislu, ampak tudi tiste, ki
so drugačne narave. Motivi, zaradi katerih nastanejo klasični citati, so veliko bolj
zapleteni, kot se nam zdi na prvi pogled (Južnič, 2000). Tudi pri spletnih povezavah so ti motivi lahko precej različni, nastanejo lahko bodisi iz navigacijskih
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razlogov, v oglaševalske namene ali pa preprosto nosijo pečat nestrinjanja
(Chakrabarti et al, 1999). Zadnji primer poznamo tudi v klasičnem okolju znanstvenih objav, četudi je praviloma redek.
Če želimo torej umestiti bibliometrijsko metodologijo v okolje svetovnega spleta,
moramo določiti vire in predmete ter ugotoviti njihovo povezovalno funkcijo. Iz
dosedanjih izkušenj, ki se vežejo na fizični medij informacij, vemo, da le-to ni
tako težko, ker obstajajo določeni standardi. Če vzamemo za primer znanstveni
članek, le-tega navadno napiše eden ali več avtorjev in ga objavi/-jo v določeni
reviji. Na svetovnem spletu pa slednje ni vedno tako evidentno. Avtorji spletnih
strani pogosto niso znani, poleg tega pa uporabo spletnih strani ni tako lahko
meriti. Ostale povezave na nivoju vir – predmet, tu dobijo svoj pomen v smislu
proučevanja spletnih strani in njihove velikosti ter številu povezav, ki jih lahko
primerjamo s klasičnimi referencami v člankih.
Prav tako poznamo t.i. samopovezave (self-links), ki ustrezajo samocitatom v klasičnem okolju, vendar se le-te uporabljajo v precej širšem obsegu v primerjavi s
samocitati. Samopovezave lahko znotraj posamezne spletne strani kažejo iz enega dela strani na drugega, samopovezave spletišča pa navadno služijo za navigacijo med posameznimi stranmi znotraj spletišča. Zavedati se je potrebno tudi
dejstva, da zaradi dinamičnosti in distribucijske narave splet pogosto simultano
povezuje spletne strani med seboj, kar se v klasičnem okolju ne more zgoditi
(Björneborn in Ingwersen, 2001). Tovrstne recipročne povezave niso vedno
simetrične, saj se lahko zgodi, da je v določeno smer gostota povezav večja. Takšna recipročnost ni nujno samodejna, lahko je rezultat dogovora med avtorji
spletišč, med drugim tudi zaradi tega, da si zagotovijo višje rangiranje v iskalnikih, katerih algoritem upošteva štetje vhodnih povezav (Björneborn in Ingwersen,
2004). Če si tudi na tem mestu dopustimo analogijo, potem lahko rečemo, da
tudi v primeru znanstvenih člankov v revijah poznamo tovrstno prakso.
Eden izmed glavnih (metodoloških) problemov je vsekakor vprašanje uporabnosti in veljavnosti bibliometrijskih metod in zakonov v okolju svetovnega
spleta. Dejstvo je, da z uporabo na Svetovnem spletu le-ti postanejo »webometrijski«; pri tem se postavlja vprašanje, ali gre še vedno za isti pojav. Tu bi seveda
morali odpreti širšo razpravo, ali se svetovni splet in njegove značilnosti, vezane na naravo ter dinamiko uporabe, zelo razlikujejo v primerjavi s tradicionalnimi mediji? Obstaja vrsta argumentov za in proti, a bi to nedvomno presegalo namen in obseg tega besedila. Gledano s stališča knjižnične in informacijske
dejavnosti, trenutno še obstajajo razlike, ki so manj vezane na tehnične pogoje
delovanja in bolj na družbeno-ekonomske omejitve (avtorske pravice, različne
oblike monopolov, stopnja informacijske pismenosti ipd.).
Primerjava klasičnih, se pravi bibliografskih citatov, in spletnih citatov člankom
v 46 revijah s področja bibliotekarske in informacijske znanosti (Vaughan in Shaw,
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2003) je za dobro polovico revij (57 %) pokazala visoko korelacijo med številom
bibliografskih citatov (iz indeksov citiranja – SSCI) in spletnimi citati. Ugotovljena je bila tudi velika rast spletnih citatov. Seveda pa se s tem odpre tudi veliko
število problemov, predvsem tistih, povezanih s kvaliteto spletnih citatov in
nameni citiranja.
Do danes so se v webometriji izoblikovale različne smeri raziskovanja, ki se
nanašajo tako na zgradbo kot tudi uporabo svetovnega spleta. Te smeri lahko
sistematiziramo kot: analize vsebin spletnih strani, analize struktur spletnih
povezav, analize uporabe Spleta ter analize spletne tehnologije. Posebno pri zadnjih dveh, študije s področja webometrije pogosto označimo za hibridne, saj
vključujejo oziroma kombinirajo več različnih oblik analiz, na primer proučevanje vsebin spletnih strani in njihovo uporabo. Posamezna področja pa vključujejo
tudi longitudinalne študije, navezujoče se na spremembe in dinamično strukturo
spleta. Le-te posledično seveda vplivajo na strukturo povezav na spletu, vsebino
spletnih strani, vzorce uporabe in nenazadnje tudi na izboljšave oziroma gradnjo novih spletnih tehnologij.

3

Metode zbiranja podatkov

Kvaliteta podatkov je pri vsakem raziskovanju in analizi njen najpomembnejši
del. Od le-teh je odvisen uspeh celotne raziskave ali analize, saj na osnovi nezanesljivih, pomanjkljivih ali drugače nekvalitetnih podatkov, ni mogoče pričakovati kvalitetnih oziroma veljavnih rezultatov. Webometrija torej vključuje
proučevanje spletnih dokumentov, spletnih mest ter njihovih medsebojnih povezav. Vsekakor je zbiranje podatkov eden izmed najpomembnejših aspektov v
procesu webometrijskih analiz Svetovnega spleta. Pri tem največ težav povzroča
predvsem obsežnost, že pregovorna nestabilnost in neurejenost.
Almind in Ingwersen (1997) sta že pred skoraj desetletjem opozarjala na dva
problema. Orodja, ki so nam na voljo, niso dovolj zmogljiva oziroma ne uporabljajo pravih metodologij iskanja (algoritmov). Kot drugo pa velja, da, ne glede
na to, kakšno strategijo bomo uporabili pri pridobivanju podatkov, bodisi ročno
ali uporabo spletnih indeksov, bo vedno ostal določen segment nenajdljivih (tudi
neindeksiranih) spletnih strani. Zanimivo, da se je malo spremenilo v zadnjem
desetletju in da ta dva ugovora še vedno držita. Najbolj pogosto se za zbiranje
podatkov uporabljajo iskalniki (search engines) ter spletni pajki (web crawlers), ki
uporabljajo različne tehnike in so pri tem tudi različno uspešni.
Spletni pajek je program, ki se uporablja za avtomatičen prenos strani s spleta s
sledenjem povezav. Pajek obišče določeno spletno stran, iz nje izvleče povezave
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in jim sledi. Iskanje začnemo navadno tako, da določimo posamezen URL naslov
oziroma seznam naslovov. Program te naslove nato obišče in ob vsakem prenosu posamezne spletne strani izvleče njene povezave in jih doda v seznam URL
naslovov za nadaljnje iskanje. Dobra stran takšnega iskanja je nedvomno v prepoznavanju dvojnikov, saj program med procesom izključuje tiste strani, ki so
že bile prenesene, natančnost pa je seveda odvisna od specifičnih parametrov, ki
jih pajek vsebuje (Thelwall, 2004). Slaba stran je ta, da pajek običajno lahko obišče
le tiste strani, katerih URL naslovi so bili v začetnem spisku, oziroma tiste, ki so
bile naknadno izvlečene iz že pregledanih strani. Poleg tega ne moremo biti sigurni, da bodo vse strani, ki imajo ustvarjene povezave na začetni niz strani tudi
dejansko najdljive, oziroma bodo najdene, ne pa tudi pregledane. Možni razlogi
so denimo v obliki povezave, katero pajek ne prepozna (na primer JavaScript),
zaščiti spletne strani (geslo) ali trenutni nedostopnosti strežnika (Thelwall,
Vaughan in Björneborn, 2005).
Iskalniki so za večino uporabnikov pravzaprav naravna izbira pri odločanju o
načinu zbiranja podatkov s svetovnega spleta, saj so daleč najbolj uporabljana
orodja, zaradi tega pa tudi podvržena mnogim (tudi primerjalnim) študijam, kar
je seveda vzpodbudno in pričakovano. Treba je vedeti in poznati pozitivne ter
negativne lastnosti posameznih orodij, da bi lahko maksimalno izkoristili dane
možnosti, kar je v spletnem okolju še posebno pomembno.
Orodja za iskanje informacij so bila pred razvojem interneta večinoma osnovna,
saj so temeljila na iskanju z Boolovimi operatorji; ostale, razvitejše tehnike so
na primer vključevale rangiranje, razvrščanje v šope ali iskanje s povratno zanko.
Razvoj različnih modelov rangiranja je bil ključen, saj danes predstavlja podlago sistemom za iskanje informacij na svetovnem spletu. Na slednjem slonijo
tehnike današnjih spletnih pregledovalnikov, ki nam ob iskalni zahtevi namesto
neke določene serije zadetkov ponudijo rangirano listo dokumentov. Verjetno ni
potrebno posebej omenjati, da različni pregledovalniki uporabljajo različne tehnike rangiranja, ki so se izkazale za bolj ali manj uspešne.
Tradicionalno so evalvacijske študije sistemov za iskanje informacij uporabljale
dva kriterija: natančnost (precision) in spomin (recall). Natančnost merimo z
deležem dokumentov, ki so dejanski relevantni, medtem ko spomin predstavlja
delež relevantnih dokumentov, ki so bili pridobljeni (Vorhees in Harman, 2001).
Slednje je v spletnem okolju izredno težko meriti, če ne celo nemogoče, že zaradi
same narave spleta, tako da so se najpogosteje uporabljali drugi načini merjenja,
na primer pokritost določenih iskalnikov ali njihov odzivni čas. Natančnost
iskalnikov lahko na primer izmerimo s preverjanjem vzorca spletnih strani, da
ugotovimo, ali ustrezajo oziroma vsebujejo elemente, izražene v iskalni zahtevi.
Pokritost posameznih iskalnikov pa na drugi strani precej težje preverimo, že
zaradi tega, ker nobeden iskalnik ni zmožen indeksirati vseh strani, kar pomeni,
da nimamo optimalne primerjalne osnove.
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Obsežno študijo 11 iskalnikov2 sta opravila Lawrence in Giles (1999). Osredotočila sta se na odzivne čase iskalnih zahtev in relativno pokritost iskalnikov, ki
se lahko precej razlikuje od relativnega števila indeksiranih strani posameznega
iskalnika. Nobeden izmed iskalnikov ni pokrival več kot 16 % svetovnega spleta,
prekrivanje med iskalniki je bilo relativno nizko. Ena izmed zanimivih teorij, ki
sta jih predstavila v zvezi z nizko pokritostjo spleta, naj bi izvirala iz
ekonomičnosti; tudi izboljšave v pokritosti ali pravočasnosti imajo namreč svojo skrajno točko. Kombinirane metode z več iskalniki precej izboljšajo pokritost, saj je v tem primeru pokritost znašala približno 42 %, v primerjavi z ocenjenim skupnim številom spletnih strani. Izboljšanje metode dosežemo z uporabo metaiskalnikov, na primer MetaCrawlerjem, ki kombinira rezultate
posameznih iskalnikov. Avtorja sta ugotovila, da je vsem iskalnikom skupen zelo
močan trend, ki se kaže v majhni verjetnosti indeksiranja spletišč z zelo malo
povezavami in obratno. Vsekakor ne moremo reči, da je trend presenetljiv, marveč kvečjemu sledi logičnih posledicam.
Vaughan (2004) vpeljuje nov način merjenja, tj. stabilnost, ki si še ni pridobil
potrebne veljave, čeprav bi si jo zaslužil. Rezultati iskalnikov so lahko precej
nestabilni, le-ti pri ponovljivosti iskanja pogosto odstopajo, v veliki meri pa je
slednje posledica nestabilnega okolja, v katerem delujejo. Stabilnost iskalnikov
je zagotovo izredno pomemben aspekt za izvajanje webometrijskih analiz. Prav
je, da so raziskovalci osveščeni, katere iskalnike je smiselno uporabiti za
posamezne študije, da bodo le-te zagotavljale potrebno zanesljivost pridobljenih
rezultatov.
Obstajajo tudi alternativne strategije, denimo uporaba več iskalnikov in izračun
povprečne pokritosti, katero predlagajo Thelwall, Vaughan in Björneborn (2005),
vendar tudi to ni idealna rešitev, resda povzroči povečanje teoretične pokritosti,
ampak na račun večje pomembnosti tistih strani, ki so indeksirane s strani več
iskalnikov, in zatorej štete več kot le enkrat. Takšna strategija zahteva tudi precej
dolgotrajnejše procese ugotavljanja metodologije, natančnosti in pokritosti
posameznih iskalnikov. Komercialni iskalniki lahko po drugi strani pokažejo celo
nacionalno pristranskost v pokrivanju spletnih strani, na kar sta opozorila Vaughan
in Thelwall (2004). Primerjalna študija štirih držav je pokazala, da so ameriške
spletne strani s strani treh večjih iskalnikov (Google, AltaVista in AllTheWeb)
precej bolje pokrite v primerjavi s stranmi Kitajske, Tajvana oziroma Singapurja. Avtorja na podlagi rezultatov zaključita, da pristranskost v pokrivanju nima
načrtne podlage, ampak je prej posledica efekta kumulativne prednosti ameriških
strani na spletu.

2

Uporabljeni iskalniki: AltaVista, EuroSeek, Excite, Google, HotBot, Infoseek, Lycos, Microsoft,
Northern Light, Snap in Yahoo.
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Že omenjeni uspeh iskalnika Google se v veliki meri skriva v njegovem iskalnem
algoritmu, ki seveda predstavlja srce samega iskalnika. Zakaj je temu tako? Page
in Brin (1998) sta bila prva, ki sta se pri razvoju orodij za iskanje informacij uprla
na strukturo povezav na svetovnem spletu. Razvila sta algoritem PageRank, ki
temelji na predpostavki, da je na kvalitetne spletne strani usmerjenih več povezav, kot na nekvalitetne ter da so vhodne povezave teh strani koristnejše oziroma pomembnejše v primerjavi s povezavami povprečnih spletnih strani. V tem
smislu algoritem predstavlja boljši indikator vrednosti kot bi ga enostavno štetje
vhodnih povezav. Slabost pa predstavljajo samopovezave znotraj spletnega mesta,
ki služijo za navigacijo, vseeno pa naj bi bil PageRank najuspešnejši in najvplivnejši IR algoritem preteklih petih let (Thelwall, 2003). Algoritem Pagerank predstavlja začetni tovrstni iskalni algoritem in iskalnik Google lahko upravičeno imenujemo za prvi iskalnik 2. generacije.
Približno v istem času, ko sta Page in Brin razvila algoritem PageRank, je Kleinberg (1999) predstavil algoritem HITS (Hyperlink Induced Topic Search). Model algoritma razlikuje med dvema vrstama spletnih strani in uvaja t.i. zvezdišča (hubs)
in avtoritete (authorities). Avtoritete predstavljajo spletne strani s kvalitetnimi
informacijami, torej strani, na katere so ustvarjene povezave z mnogih kvalitetnih lokacij, medtem ko so zvezdišča strani s seznami povezav oziroma viri
pomembnih povezav. Če si dopustimo analogijo s članki v znanstvenih revijah,
potem avtoritete lahko enačimo z visoko-citiranimi članki, zvezdišča pa s članki, ki citirajo več visoko-citiranih člankov. Kleinberg je razvil algoritem za prepoznavanje zvezdišč in avtoritet, metoda pa deluje sledeče: s pomočjo iskalnika
strukturiramo poizvedbo na določeno temo in dobimo serijo zadetkov, tj. spletnih strani. Začetna serija se poveča s stranmi, ki imajo ustvarjene povezave na
začetno serijo dokumentov, in s stranmi, na katere kažejo povezave dokumentov
začetne serije, kar sovpada z idejo so-citiranja in bibliografske povezanosti. Ponavljajoč se proces tehtanja med dokumenti rezultira v seriji avtoritet in seriji
zvezdišč. Algoritem se v bistvu naslanja na strukturo povezav hipertekstnega
sistema in ne temelji na kakršnikoli lingvistični karakteristiki.
Če algoritem primerjamo z Googleovim, ugotovimo, da so avtoritete similarne
stranem, ki so visoko rangirane s strani algoritma Pagerank, vendar le-ta ignorira
zvezdišča. Spletne strani, ki povezujejo k mnogim stranem, ki so tematsko
pomembne, so pri iskanju na določeno temo vsekakor lahko zelo uporabne (Thelwall, 2004). Prav iz tega vidika ne smemo zanemariti vloge zvezdišč, ki jih sicer
PageRank ne upošteva, pri strategiji iskanja z uporabo algoritma HITS. Osnovna
razlika med obema algoritmoma je torej v tem, da HITS identificira tako dobre
vire kot tudi dobre cilje oziroma tarče, medtem ko PageRank identificira le dobre
tarče. Nekaj podobnega HITS algoritmu je nedavno predstavil tudi Ask.com, ki
predstavlja združitev bivšega iskalnika Teoma in Ask Jeeves. Uporablja Teomin
algoritem, imenovan ExpertRank (prej Subject-Specific Pupularity). Algoritem naj
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bi rangiral rezultate na podlagi povezav s strani, ki so tematsko sorodne iskalni
zahtevi (Ask.com, 2006).

4

Aplikacija in uporabnost klasičnih
bibliometrijskih metod in analiz v spletnem
okolju

Rekli smo, da se spletne povezave že po sami naravi razlikujejo od referenc oziroma citatov. S konceptualnega stališča je citiranje v klasičnem smislu enosmerno, enosmerna povezava (Egghe, 2000). Če je na primer članek B citiran v članku
A, članek A ne more biti citiran v članku B. V revijah in ostalih tradicionalnih
medijih so datumi objav praviloma določeni. Citiranje pomeni uporabo starejšega dela, dokumenta, ki je že izšel, na katerega se neko, praviloma raziskovalno
delo naslanja in torej slednja povezava ne more biti obrnjena. V bistvu ne moremo navesti nekaj, kar še ni bilo napisano. Po drugi strani zgradba povezav
omogoča, da spletno mesto A usmeri povezavo k spletnemu mestu B in obratno.
Mednje lahko štejemo tudi recipročne povezave, razlika izhaja predvsem iz dejstva, da se spletna mesta lahko posodablja, kar onemogoča stabilen oziroma
nespremenljiv datum objave.
Če želimo izvedeti, koliko oziroma katere povezave kažejo na našo stran, vzemimo za primer domačo stran določene knjižnice, si pri tem lahko enostavno pomagamo s komercialnimi iskalniki. Večina iskalnikov zagotavlja potrebno funkcijo, ki omogoča pridobivanje seznamov URL naslovov v svojih podatkovnih
zbirkah, ki povezujejo na določen URL naslov ali spletišče. Google na primer
dovoljuje iskanje po vseh straneh, ki imajo ustvarjene povezave na določen URL
naslov. Druga orodja, kot je denimo AltaVista, imajo zmogljivejše iskalne strategije, ki dovoljujejo iskanje po vseh straneh, ki povezujejo na določeno spletišče,
kar nam nedvomno skrajša in optimira iskanje za celotno spletišče. Pri tem nam
AltaVista na primer omogoča tudi izključitev samopovezav, tj. povezav spletnih
strani znotraj spletišča. Moramo pa se zavedati dejstva, da je pokritost iskalnih
orodij omejena, zaradi tega so seveda tudi informacije, ki jih pridobimo, nepopolne. Pogosto pa je takšno iskanje možno opraviti le za tiste strani/spletišča, ki
jih iskalnik dejansko indeksira.
Druga možnost, če imamo še vedno v mislih merjenje »popularnosti« določene
spletne strani oziroma spletišča, je štetje števila obiskov, seveda s strani objektivnega telesa, saj med slednje ne moremo prištevati avtomatičnih števcev na
spletnih straneh. Takšno možnost nudijo razni servisi, precej poznan je bil ne-

133

Knjižnica 50(2006)1-2, 123-143

koč denimo Direct Hit3, ki je razvil lastno tehnologijo (Direct Hit technology).
Tovrstna tehnologija spremlja, katera spletišča uporabniki navadno izbirajo iz
nabora zadetkov, koliko časa porabijo na teh straneh ipd. Možno je tudi spremljanje pozicije določenega spletišča glede na sorodne lokacije. To pomeni, da so
tista spletišča, ki se ekstenzivneje uporabljajo tudi višje rangirana in obratno.
Po omenjeni metodologiji je opravljena krajša analiza citiranja na primeru domače
strani revije Library Trends; iskalnik AltaVista je našel 14 strani, ki imajo ustvarjeno povezavo na domačo stran revije, Hotbot le šest, medtem ko je Google našel kar 129 takšnih strani. Podobno iskanje, tokrat navezujoče se na domačo stran
revije JASIS (Journal of American Society for Information Science), je rezultiralo v
226 povezavah, najdenih preko iskalnika AltaVista, 160 preko Hotbota in 245
povezavah, ki jih je javil Google (Bar-Ilan in Peritz, 2002). Iz teh dveh primerov
jasno vidimo, da se ne moremo zanašati na iskalnike v smislu zanesljivosti in
vizibilnosti podatkov, vseeno pa je potrebno dodati, da je šlo v omenjenih dveh
primerih le za pridobivanje informacij, ki niso bile naknadno ovrednotene. Evalvacija poizvedbe bi nam v bistvu omogočila dejanski vpogled v število relevantnih povezav.
Cui (1999) je analiziral spletne strani 19 medicinskih šol, ki so bile objavljene v
seznamu 25 najboljših medicinskih šol v Združenih državah Amerike. Ugotovil
je, da med URL naslovi, citiranimi s strani izbranih medicinskih institucij, več
kot 90 % vrhnjih domen predstavljajo domače domene, kot so na primer .edu,
.com, .gov in .org. Manj kot deset procentov jih pripada Veliki Britaniji, Švici,
Kanadi, Nemčiji, Avstraliji in Nizozemski. Distribucija sicer sledi rezultatom
rangiranja 30 držav glede na število citatov na članek, ki ga je leta 1997 objavil
Inštitut za znanstveno informiranje (Institute for Scientific information – ISI) v reviji Science Watch. Prvi nivo domen sledi distribuciji Bradfordovega zakona4. Jedro
sestavlja 78 medsebojno povezanih spletišč s področja medicinskih znanosti, ki
predstavljajo široko in kvalitetno ponudbo informacij.

3

Direct Hit danes ni več samostojno orodje, ampak je vključen v nabor orodij Ask.com, ki med
drugim združuje iskalnika Teoma in Ask Jeeves. Več na spletni strani: http://sp.ask.com.

4

Spomnimo: v vsakem znanstvenem področju najdemo določeno število znanstvenih revij, ki predstavljajo nukleus objav. V tem naboru revij najdemo večino člankov, poleg tega obstaja še manjši
nabor člankov v revijah, ki ne sodijo v slednji izbor niti v izbrano znanstveno področje. Bradfordov zakon torej sloni na tem, da so objave določene znanstvene discipline razpršene po različnih
revijah/disciplinah. Objavljeno V Bradford, S. C. (1934). Sources of information on specific
subjects. Engineering, 137, 85-86.
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4.1

Avtonomno indeksiranje citatov

Osnovni principi indeksiranja citatov, ki jih je razvil Eugene Garfield (1979), so
bili temelj za marsikatero novo metodo indeksiranja, ki je bila preizkušena na
svetovnem spletu. Lawrence, Giles in Bollacker (1999) so ubrali drugačen pristop k analizi citiranja na svetovnem spletu. Namesto da bi upoštevali povezave
kot analogije klasičnim citatom, so iskali prav to, namreč citate v klasičnem
smislu, in pri tem razvili svoj sistem avtonomnega indeksiranja oziroma t.i.
Autonomous Citation Indexing (ACI). Le-ta omogoča avtomatsko izdelavo indeksa
citiranja literature v elektronskem formatu. Sistem avtonomno poišče članke,
izvleče njihove citate ter identificira tudi citate, ki so citirali dotične dokumente,
vendar so v drugih formatih. Zagotavlja nam primeren kontekst, statistiko citiranja in povezave k citiranih člankom. V primeru člankov s celotnim tekstom
prikaže točno določeno referenco, seznam citatov in referenc, sorodne dokumente
na podlagi tekstovne sorodnosti in sorodne dokumente glede na so-citiranje.
Iskanje dokumentov lahko poteka bodisi po svetovnem spletu, s spremljanjem
različnih forumov in skupin oziroma z direktno povezavo do založnika.
Razvoj projekta avtonomnega indeksiranja citatov je kasneje pripeljal do razvoja CiteSeer5, ki deluje kot digitalna knjižnica znanstvene literature (večinoma računalniških in informacijskih znanosti) in iskalnik obenem. Slabe strani klasičnih
indeksov citiranja oziroma njihove omejitve v veliki meri izhajajo iz dejstva, da
zahtevajo ročen napor, kar rezultira v selekciji literature, ki jo indeksirajo, ker
enostavno ni mogoče indeksirati vsega (Lawrence, Giles in Bollacker, 1999). Kot
vemo, selekcija nikoli ni popolna, slednje potrjuje tudi dejstvo, da Web of Science
zajema predvsem (zgolj) članke iz znanstvenih revij in izhaja iz empirično dokazane trditve, da relativno majhno število revij producira večji del pomembnejših znanstvenih rezultatov. Avtorji ACI menijo, da slednje izhaja delno iz preobilice informacij, saj znanstveniki enostavno ne zmorejo spremljati vsega, ampak berejo majhen nabor revij in zatorej zgrešijo pomembne rezultate, ki so bili
objavljeni drugod.
V primerjavi z Web of Science ima ACI še eno pomembno prednost. Citati določenega dokumenta imajo navadno precej različne formate, v primeru ACI je zadeva
bolje rešena, saj z uporabo določenih modelov pripišejo posamezne citate v različnih formatih istemu dokumentu. Vsekakor velja, da CiteSeer lahko prištevamo k novi generaciji orodij za indeksiranje citatov, ki prinaša nove, sveže ideje,
katere zagotavljajo izboljšave v funkcionalnosti, uporabnosti, hitrosti, dostopnosti in nenazadnje tudi ceni, saj ne smemo pozabiti dejstva, da CiteSeer ni podrejen nikakršnim komercialnim oviram in zatorej prosto dostopen, za razliko
od Web of Science, ki mu prav slednje zagotavlja obstoj. Trenutno je seveda njego5

Več na spletni strani: http://citeseer.ist.psu.edu

135

Knjižnica 50(2006)1-2, 123-143

va največja ovira prav ta, da je zaenkrat omejen le na tiste dokumente in revije, ki
so prosto dostopne na svetovnem spletu.

4.2

Analiza so-citiranja

So-citiranje je nadgradnja bibliografske povezanosti (bibliographic coupling), zato
jo bomo najprej na kratko predstavili, ker je v strokovni javnosti še vedno relativno malo znana. To je uporabna tehnika, s katero merimo število referenc, ki so
skupne dvema publikacijama za testiranje njune medsebojne povezanosti in
sorodnosti. Članki z eno ali več istimi referencami namreč nosijo pomembno
sorodnost. Z avtomatizacijo bibliometrijskih metod in razvojem elektronskega
hranjenja informacij, se je uporabnost bibliografske oziroma bibliometrijske
povezanosti še povečala. Če slednje prenesemo v okolje svetovnega spleta, lahko
rečemo, da sta dve spletni strani s stališča bibliometrijske povezanosti sorodni
takrat, ko imata ustvarjeno eno ali več povezav na isto lokacijo.
Medtem ko z bibliografsko povezanostjo merimo podobnost dveh publikacij, ki
imata eno ali več istih referenc, pri so-citiranju ugotavljamo povezanost dveh
referenc, ki sta citirani skupaj v nekem delu. So-citiranje namreč izhaja iz predpostavke, da je dvojica referenc citiranih skupaj v določeni publikaciji medsebojno povezana. Pogosteje ko sta citirani skupaj, večja je njuna so-citirajoča moč.
Vidimo, da je razlika med obema metodama v tem, da je pri bibliografski povezanosti pozornost osredotočena na publikacije, ki predstavljajo vire, medtem ko
so-citiranje meri povezanost med citiranimi dokumenti (Kotar, 2005).
V spletnem okolju primer so-citiranja ali so-povezovanja predstavljata dve spletni
strani, na kateri sta ustvarjeni povezavi z neke določene spletne strani. Larson
(1996) je med prvimi preizkusil aplikativnost analize so-citiranja na spletu.
Aplikacija metode je pokazala, da so se izoblikovale posamezne gruče spletnih
mest, katerim so bile skupne tematske similarnosti. Larson zaključi z mnenjem,
da izbrana metoda prav tako deluje z uporabo povezav, in sicer v precej podobnem smislu kot deluje z uporabo revij ali so-citiranjem avtorjev določene znanstvene discipline.
Za razliko od Larsona sta Dean in Henzinger (1999) aplicirala tehnike so-citiranja, da bi našla sorodne strani na spletu. Za sorodno je štela tista spletna stran, ki
se je lotevala iste teme kot začetna spletna stran. Avtorja sta razvila algoritem, ki
deluje na principu so-citiranja in išče strani, ki imajo ustvarjene povezave na
dano stran in predpostavlja, da bližnje povezave kažejo na strani s podobno vsebino. Algoritem nato zbere spletne strani, izračuna stopnje so-citiranosti in najbolj primerne zadetke, tiste z najvišjo stopnjo ujemanja, prikaže kot najbolj so-
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rodne strani. Izdelani algoritem se je pokazal za zanesljivejšega v primerjavi z
Netscapeovim servisom »What’s related«.
Poleg analiz, ki temeljijo na osnovi so-citiranja, je sorodnosti možno iskati tudi
v samem tekstu. Lahko uporabimo sorodne termine oziroma besede, bodisi s
semantičnim ali pragmatičnih namenom in na podlagi tega ugotavljamo sorodnost teksta, ta pa je odvisna tudi od pogostosti pojavljanja besed oziroma terminov v tekstu. Tovrstno so-besedno analizo sta s pomočjo iskalnika AltaVista
opravila Leydesdorff in Curran (2000) ter na primeru Brazilije in Nizozemske
ugotavljala trende odnosa med univerzo, industrijo in vlado, imenovanim tudi
»Triple Helix«.

4.3

Spletni dejavnik vpliva

Izračun dejavnika vpliva (impact factor – IF) je za tiskane medije precej enostavnejši
v primerjavi z izračunom dejavnika vpliva za svetovni splet, tj. spletnega dejavnika
vpliva (web impact factor – WIF). Vrednosti dejavnikov vpliva za znanstvene revije redno objavlja Institut za znanstveno informiranje (ISI) v svojih posebnih letnih poročilih Journal Citation Reports (JCR). Izračuna se za vsako revijo in vsako
leto po posebnem ključu. Če poenostavimo, je izračunavanje dejavnika vpliva
revije za določeno leto sledeče: število citatov, ki jih v določenem letu dobijo
objavljeni dokumenti v tej reviji v obdobju zadnjih dveh let, deljeno s številom
dokumentov, ki veljajo za potencialno citirajoče.
Prvi resnejši poizkus študije in definicije spletnega dejavnika vpliva je objavil
Ingwersen (1998). Želel je testirati, ali so podobne ocene dejavnikov vpliva v
izbranem naboru znotraj nacionalnega, zasebnega in institucionalnega nivoja na
svetovnem spletu izvedljive in zanesljive. V kontekstu svetovnega spleta so bili
citati zamenjani z zunanjimi spletnimi stranmi, ki vsaj enkrat kažejo (povezujejo) na spletišče, za katerega merimo spletni dejavnik vpliva. Samocitate pa so
zamenjale interne spletne strani, ki vsaj enkrat povezujejo na spletišče (samopovezave). Definicija spletnega dejavnika vpliva je torej »logična vsota števila strani,
ki imajo ustvarjene povezave (izhodne ali samopovezave) na določeno spletišče
ali državo, deljeno s številom najdenih strani v spletišču ali državi, v točno
določenem času« (Ingwersen, 1998, str. 237). Števec tako sestavlja število povezujočih spletnih strani in ne število povezav, kar pomeni, da intenzivnost povezav ni upoštevana, kar velja za klasični dejavnik vpliva. Pri slednjem je poleg
števila različnih člankov, ki citirajo revijo, upoštevana tudi pogostost števila
citatov reviji in pogostost, najdena v teh člankih.
To pomeni, da je vrednost klasičnega dejavnika vpliva možno umetno zvišati s
samocitati, tako v primeru posameznika (avtorja) kot tudi revije. Definicija splet-
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nega dejavnika vpliva ima v tem primeru varovalo, saj mora za novo štetje samopovezava prihajati iz spletne strani, ki se do sedaj še ni povezovala do spletišča.
Tako se števec in imenovalec povečata za vrednost 1. V bistvu lahko spletni dejavnik vpliva naraste z rastjo števila zunanje povezujočih se spletišč. Glede na
rezultate študije je Ingwersen (1998) ugotovil, da je analiza spletnih dejavnikov
vpliva zanesljiva v nacionalnih, zasebnih in večjih spletnih segmentih, za manj
zanesljive so se podatki izkazali na nivoju manjših institucionalnih spletišč.
Razlike med obema konceptoma so vidne, poleg tega moramo vzeti v zakup tudi
naravo obeh medijev. Svetovni splet s svojo dinamiko prispeva k precej večji
variabilnosti vrednosti dejavnikov vpliva, kar za znanstvene revije ne moremo
reči. S časom število citatov pri večini člankov navadno ostaja stabilno oziroma
je v rahlem porastu, v primeru spletišč pa obstaja možnost drugačnega trenda,
spletni dejavnik vpliva lahko s časom tudi upade, saj je možno, da se število
povezav na določeno spletišče bodisi zaradi ukinjanja bodisi prestrukturiranja
spletnih mest zmanjša.
S svojo študijo je Ingwersen sprožil razmišljanja in dvome v pravilno definicijo
spletnega dejavnika vpliva. Thelwall (2000) meni, da je kalkulacija problematična, ker zajema strani, ki povezujejo na druge strani znotraj istega spletišča. Prednost imajo tista mesta, ki uporabljajo močno povezovalno navigacijo. Egghe
(2000) dvomi v pravilnost prevoda klasičnega dejavnika vpliva v spletno okolje.
Vprašljivo naj bi bilo upoštevanje števila spletnih strani namesto števila povezav. Prevedeno v klasično okolje znanstvene revije slednje pomeni, da citati v
reviji A na primer dvema člankoma v reviji B štejejo kot en sam citat. Vseeno pa
avtor priznava, da je boljša metoda še vedno odprt problem.
Thelwall (2000) je opravil študijo in ugotovil, da so podatki za spletne dejavnike
vpliva nezanesljivi, kar velja tudi za »najboljše primere« spletišč, tj. kompaktne
skupine spletišč z vsaj enim prehodnim mestom (gateway site), kot so na primer
spletišča različnih univerz. Največji problem se kaže prav v omejeni pokritosti
znotraj posameznih strani. Zaključi z mnenjem, da zanesljive vrednosti dejavnikov vpliva, izračunane na podlagi pridobljenih podatkov komercialnih iskalnikov, zaenkrat niso mogoče.
Ingwersen (1998) je pri študiji spletnih dejavnikov vpliva uporabil tedaj nestabilno verzijo AltaViste, kar je posledično rezultiralo v nezanesljivosti podatkov.
Podobno velja za pravkar omenjeno študijo Thelwalla (2000), v kateri avtor podvomi v pravilnost postavljene metodologije; tudi slednja je temeljila na nestabilni verziji. Björneborn in Ingwersen (2001) v kasnejšem pregledu nakazujeta,
da bi v tem smislu lahko razlike v izračunih spletnih dejavnikov vpliva funkcionirale kot indikatorji »kvalitete« posameznih iskalnikov.
Že omenjena španska skupina z inštituta CINDOC iz Madrida tako na posebni
spletni strani že ponuja izračunane webometrijske indikatorje, na osnovi kate-
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rih rangira univerze s celega sveta. Če si pobliže pogledamo najnovejše rezultate, ugotovimo, da je ljubljanska univerza na primer na 93. mestu v Evropi oziroma na 285. mestu v svetovnem merilu (Webometrics, 2006). Rangiranje je zasnovano na kombiniranih kazalcih, ki upoštevajo število publikacij na svetovnem
spletu, vidnost in odmevnost spletnih strani, kot jih merijo njihove medsebojne
povezave.

5

Uporabnost webometrije

Pregled razvoja webometrije nam sicer zaenkrat še ne zagotavlja kakšnih posebno spodbudnih rezultatov. Ne moremo se znebiti vtisa, da nam nekaj manjka ter
da smo po drugi strani nekaj od vsega tega že slišali. Obeti, da bo internet (in
kasneje svetovni splet), popolnoma spremenil način znanstvenega informiranja
in komuniciranja ter seveda, ustrezno temu, vplival na način delovanja knjižničnoinformacijske dejavnosti, so zelo stari. Napovedi o tem, kdaj se bo to zgodilo, so
bile optimistične, a če na to gledamo danes, so še vedno (vsaj v polnosti) neuresničene. Knjižnice se sicer združujejo v konzorcije, dogovarjajo z založniki o
pogojih dostopa do različnih informacijskih virov, pomembnih za svoje uporabnike, a spremenil se je le način dostopa, ki je pač vse bolj elektronski. Zato danes
redko najdemo nekoga, ki bi si upal napovedovati, kdaj bodo resnične spremembe
zaživele, na primer kdaj bo princip »odprtega dostopa« zamenjal sedanji sistem
založnikov in licenciranja. Odmevna pobuda Google Scholar, odmevna seveda
zato, ker za njo stoji najbolj uspešen ponudnik spletnega iskalnika, je zaenkrat le
pobuda.
Namen tega besedila je seveda v tem, da podamo kratek pregled dogajanja in
predvsem raziskovanja na področju webometrije. A vendar je poleg tega cilj tudi
opozoriti na to, da moramo informacijski strokovnjaki skrbno spremljati, kaj se
dogaja z informacijskimi viri in načini njihove uporabe. Nove metode, ki se nam
ta trenutek mogoče zdijo še brez prave aplikacije, lahko hitro postanejo osnovne
raziskovalne metode. Bibliotekarska in informacijska znanost je primarno aplikativna disciplina, enako velja za bibliometrijo in informetrijo. Vse v tekstu
naštete in uporabljene metrije, ki izhajajo iz tega, nosijo seveda tudi podobno
aplikativno/uporabno nalepko. Kaj je v tem uporabnega za osnovno knjižnično
dejavnost, omogočanje dostopa do različnih informacijskih virov ter njihovo
vrednotenje, mora biti vedno eden naših primarnih interesov.
Po drugi strani je namreč vse bolj pogosta in aktualna uporaba raznih metod, ki
jim lahko najširše rečemo kar e-metrija (e-metrics). Gre za nove metode, ki izhajajo iz klasičnih metod merjenja in vrednotenja informacijskih virov, ki jih ima
določena knjižnica ali sorodna ustanova. Vendar so te usmerjene v elektronske
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vire, ki vse bolj prevladujejo (zaenkrat v specialnih in visokošolskih knjižnicah,
a opravičeno lahko pričakujemo, da ne bo ostalo samo pri teh tipih knjižnic). Emetrija uporablja pravzaprav enake metode, kot jih razvija webometrija, le da so
vezane na uporabo informacijskih virov v določeni knjižnici ali skupini knjižnic.
Poenostavljeno povedano, odnos, ki se vzpostavlja med webometrijo in
knjižnično-informacijskim delom, je podoben tistemu, ki smo ga v bližnji preteklosti vzpostavili med bibliometrijo in knjižnično-informacijskim delom. Za
evaluacijo našega lastnega dela in storitev (predvsem nabave in posredovanja
informacijskih virov) smo uporabljali tudi bibliometrijske metode. Ker smo kot
knjižničarji – informacijski strokovnjaki te metode dobro poznali, smo svoje
analize in raziskave še razširili na obdelavo serijskih publikacij ter tudi pripravo podatkov za ocenjevanje kvalitete/odmevnosti raziskovalnega dela.
Relativno »skromni« rezultati dosedanjega webometrijskega raziskovanja naj nas
ne motijo preveč. Tudi začetki bibliometrije so bili skromnejši, in potrebnega je
bilo veliko časa, da se je širša, predvsem znanstvena javnost začela zavedati
pomembnosti in možnosti, ki jih prinašajo bibliometrijske metode, analize, indikatorji in podobno. Pomembno je, da se v knjižnicah, predvsem specialnih in
visokošolskih, zavedamo, da je bodočnost naših storitev v omogočanju dostopa
do elektronskih virov. Knjižnice, ki omogočajo dostop do elektronskih virov, bi
zato morale v svoj »opis del in nalog« nujno vgraditi tudi spremljanje uporabe
teh virov. Analogijo med bibliometrijo in webometrijo torej lahko razširimo in
predvsem naredimo uporabno pri svojem lastnem delu in vrednotenju naših
storitev.
Priročnik z naslovom E-metrija za knjižnične in informacijske strokovnjake (White in
Kamal, 2006), ki ga je pred kratkim izdalo profesionalno združenje Velike Britanije – CILIP, ki združuje knjižničarje in druge informacijske strokovnjake, poda
prav praktične primere različnih oblik oziroma metod webometrije, primernih
za evaluacijo lastnih elektronskih informacijskih virov v knjižnicah in drugih
podobnih organizacijah.
Tudi v Sloveniji smo se lotili podobnih analiz. Pri primerjavi e-metrijskih podatkov o dejanski uporabi revij s področja kemije, ki jih ponuja servis Science
Direct založbe Elsevier s podatki o dejavnikih vpliva posameznih revij (kot jih
navaja Poročilo o citiranju revij JCR in je del indeksov citiranja), smo tako ugotovili korelacijo med uporabo (merjeno s številom poizvedovanj po posameznem
članku iz določene revije) in dejavnikom vpliva. Višji ko je bil dejavnik vpliva
revije, pogosteje so uporabniki v Sloveniji iskali članke iz teh revij6.
Pri tem ni toliko pomembno, katera od oblik dostopa do informacijskih virov v
znanstvenem informiranju in komuniciranju bo prevladala. Torej ali bo pobudam
6

Analizo sta naredila P. Južnič in M. Žaucer na osnovi podatkov za leto 2004.
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odprtega dostopa uspelo prevladati sedanji monopol velikih založnikov oziroma ali bo možen nekakšen kompromis. Dejstvo je, da je spletni dostop, globalni
bodisi lokalni, do naših informacijskih virov, vsaj za specialne in visokošolske
knjižnice že dejstvo in mu bo treba prilagoditi tudi naše metode in analize. Webometrija, kot del širšega področja e-metrije in kot nadaljevanje »uspešne poti
bibliometrije«, je tu, in njene metode bo treba začeti uporabljati namesto klasičnih, vezanih zgolj na tiskane medije.
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