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Plan prezentacji 

1. European Summer School for Scientometrics.  

2. Narzędzia:  Bibexcel i Pajek.  

3. Przygotowanie danych z indeksu cytowań, eksport danych z bazy Web 

of Science (WoS). 

4. Analiza danych w Bibexcel’u: 

• tworzenie  plików różnego typu (.out), w zależności od 

analizowanych danych z rekordu, 

• analiza relacji (pliki .coc), tworzenie plików do graficznej 

prezentacji. 

5. Tworzenie map w programie Pajek. 

6. Indeks h w Bibexcel’u. 

7. Przygotowanie danych z indeksu cytowań, eksport danych z bazy 

Scopus. 

8. Wykorzystane źródła. 

 



European Summer School for Scientometrics (ESSS)  

 Wiedeń 2011 r. 
 

 

• Wyjazd szkoleniowy Erasmus: ESSS (Europejska Letnia Szkoła Bibliometrii). 

 

• Tygodniowe warsztaty poświęcone głównym aspektom ilościowej analizy 

dorobku naukowego oraz metodom i narzędziom bibliometrycznym.  

 

• ESSS powstała dzięki współpracy  Uniwersytetu Wiedeńskiego, 

Uniwersytetu Humboldta w Berlinie oraz Katolickiego Uniwersytetu w Leuven. 

 

• Pierwsze warsztaty bibliometryczne – Berlin, 2010 r. 

 

• Drugie szkolenie – Wiedeń, 2011 r. 

 

• Trzecie - Leuven, Belgia, lipiec 2012 r.  

 



Bibexcel jest to narzędzie, 

stworzone przez szwedzkiego naukowca Olle Perssona, 

służące do analiz bibliometrycznych.  

 

Bibexcel umożliwia importowanie danych pobranych  

z baz Scopus lub Web of Science w formie plików tekstowych.  

Dzięki temu możliwe jest dokonywanie przekształceń i tworzenie różnego typu 

zestawień, a następnie ich wizualizacja w programach do analizy sieci 

społecznych np. Pajek.  

Bibexcel umożliwia także eksport danych do Excela, jest kompatybilny  

z systemami Windows i Linux. 

 

Bibexcel to bezpłatny program, dostępny online. 

Bibexcel 

Źródło zdjęcia: http://www.scientometrics-school.eu/lecturers2011.html 

Link do strony dot. Bibexcel’a 



Pajek 
 

Pajek to narzędzie, służące do analizy i graficznej prezentacji sieci, 

tworzenia map np. naukowych.  

Autorami  programu są Vladimir Batagelj i Andrej Mrvardo pochodzący  ze 

Słowenii.  

Pierwsza wersja programu powstała w grudniu 1996 roku. 
 

Program jest darmowy i można go ściągnąć ze strony: 

 

 

 

 

Strona zawiera opis programu, jego możliwości i sposoby wykorzystania,  

a także zbiory danych, które można samodzielnie analizować. 

 

Link do programu Pajek 



Przygotowanie i import danych z WoS 

Wyszukiwanie przez nazwisko autora. 





Wybieramy konkretny dokument z listy publikacji. 
Na cytowaniach tego dokumentu będziemy 

pracować  w Bibexcel’u. 



Zaznaczamy listę dokumentów cytujących, 
aby później je eksportować.   



Tworzymy „Marked List”. 



W „Marked List” zaznaczamy dane, 
które chcemy eksportować . 



Zapisujemy plik z danymi do analizy bibliometrycznej. 



 

Rozpoczynamy przekształcenia pliku  

w programie Bibexcel. 

 



Pobieramy plik tekstowy z danymi z bazy WoS. 

Przekształcamy plik .txt w plik o formacie tx2, w tym celu wpisujemy nową 

nazwę pliku. 



Kilka kroków prowadzących do utworzenia pliku o rozszerzeniu .tx2, 

czytelnego dla Bibexcel’a.  





Powstał plik o rozszerzeniu .tx2, niezbędny do 

stworzenia pliku wyjściowego o rozszerzeniu doc. 



Plik o rozszerzeniu .tx2 konwertujemy na plik „dialog format” 

 o rozszerzeniu doc. 



| - rozdzielenie pól, 

; - rozdzielenie elementów pola, 

|| - koniec rekordu. 

Dwuliterowe oznaczenia pól. 

Podgląd pliku. 

Powstał plik wyjściowy do analiz w Bibexcel’u.  



Wpisujemy oznaczenie pola 

Tworzymy plik o rozszerzeniu out. 

Na tym etapie decydujemy, który element opisu bibliograficznego 

będziemy analizować: 

analiza, selekcjonowanie danych z pól AU (author). 



nr publikacji cytującej 

Savedrecs.out zawiera nazwiska autorów cytujących. 



Obróbka stworzonego pliku – np. ujednolicenie opisów przez 

ograniczenie do pierwszego inicjału imienia autora. 



Po zmianie powstaje plik o nowym rozszerzeniu .1st.  



Otrzymujemy wykaz autorów według ilości cytowań, od najczęściej cytującego; 

powstaje plik o rozszerzeniu .cit. 



Dodatkowo: możemy wybrać reprezentatywną listę autorów cytujących 

(np. od 21 do 3 cytowań)… 



… i pracować na wyselekcjonowanym wykazie autorów cytujących. 



Przechodzimy do analizy relacji co-occurrence. 
 

W tym przypadku analizujemy współautorstwo (co-author) co pozwoli nam 

stworzyć plik do graficznej prezentacji sieci. 



Przykłady różnych analiz współwystępowania (co-occurrence) 

np. współautorstwa, współcytowania. 
W wyniku tego powstają różne typy plików  z rozszerzeniem .coc 

Źródło: http://www8.umu.se/inforsk/Bibexcel/ollepersson60.pdf 



Powstał plik o rozszerzeniu .coc przedstawiający pary autorów, 

piszących razem. 



Tworzymy plik z rozszerzeniem .net do graficznej prezentacji  

w programie Pajek. 



 

Tworzymy wizualizację sieci  

w programie Pajek. 

 



Pobieramy plik z rozszerzeniem .net do programu Pajek. 





Rysujemy mapę w programie Pajek. 





Istnieje możliwość zmiany układu graficznego. 





W programie Bibexcel tworzymy plik o rozszerzeniu .vec,  

pozwoli on graficznie przedstawić intensywność wzajemnego cytowania 

poszczególnych autorów. 





Import pliku o rozszerzeniu .vec do programu Pajek. 



Rysujemy mapę w programie Pajek. 







 

Analiza publikacji prof. Byszewskiego  

w programie Bibexcel. 
 



Tworzymy „Marked List”. 



Wybieramy  potrzebne informacje,  
Importujemy jako Plain Text 



Powstał plik wyjściowy do analiz w Bibexcel’u.  

Podgląd pliku 
| - rozdzielenie pól 

; - rozdzielenie elementów pola 

|| - koniec rekordu 

Dwuliterowe oznaczenia pól 



Praca na publikacjach cytowanych – analiza, selekcjonowanie danych z pól 

CD (cited documents) 

Wpisujemy oznaczenie pola 

Tworzymy plik o rozszerzeniu out. 

Na tym etapie decydujemy, który element opisu bibliograficznego 

będziemy analizować. 



Savedrecs.out zawiera dokumenty cytowane. 



Zmiana wielkości liter. 



 Po zmianie powstaje plik o nowym rozszerzeniu .low 

 

Przechodzimy do analizy danych bazując na pliku z rozszerzeniem .low. 

Analizujemy cytowania malejąco. 



Publikacje w układzie od najwyższej liczby cytowań. 



Analiza współwystępowania (co-occurrence).  

Tworzymy plik z rozszerzeniem .coc.  

Powstają relacje między dokumentami cytowanymi – analiza 

współcytowań. 



Powstał plik z rozszerzeniem .coc.  

Plik możemy użyć do stworzenia mapy w programie Pajek. 



Tworzymy plik z rozszerzeniem .net 



Plik .net wykorzystujemy do stworzenia wizualizacji  

w postaci mapy-sieci. 



W programie Pajek rysujemy mapę poprzez opcję Draw. 







Rysujemy mapę w programie Pajek z wykorzystaniem pliku 

o rozszerzeniu .vec 





 

Wyliczanie indeksu h w programie Bibexcel. 
 



W  tym celu wybieramy plik o rozszerzeniu .doc  

z publikacjami prof. Byszewskiego z WoS.   



Skrót pola „times cited” (tc) 



Otrzymujemy trzy kolumny: 

nr dokumentu + autor + liczba cytowań. 



Ograniczamy liczbę kolumn z 3 do 2. 



Ostatni krok: wybieramy Analyze/h-index. 



Program Bibexcel wyliczył indeks h dla prof. Byszewskiego. 



 

Eksportowanie pliku z bazy SCOPUS  

do programu Bibexcel. 
 



Tworzymy „Marked List”. 







Pobieranie pliku tekstowego z danymi z bazy Scopus do programu Bibexcel. 



http://www8.umu.se/inforsk/Bibexcel/ 
http://www8.umu.se/inforsk/Bibexcel/ollepersson60.pdf 
http://sna.pl/dbatorski/warsztatPajek.pdf 
http://sna.pl/dbatorski/SeminariumBadawcze.html 
http://www.scientometrics-school.eu/index.html 
http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/default.htm 
http://www.ebib.info/2008/99/a.php?osiewalska 
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