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Περίληψη
Κάθε δημοσιευμένη επιστημονική εργασία περιλαμβάνει αναφορές στις προηγούμενες επιστημονικές εργασίες στις οποίες έχει βασιστεί. Το πλήθος των μετέπειτα εργασιών που αναφέρονται στο έργο ενός ερευνητή θεωρείται ενδεικτικό της επιστημονικής του επιρροής και υπάρχουν
ήδη αυτή τη στιγμή πολλά συστήματα που στόχο έχουν την καταγραφή αυτών των αναφορών. Συστήματα όπως το Google Scholar καταγράφουν τις αναφορές των δημοσιευμένων εργασιών και
συνθέτουν συγκεντρωτικές καταστάσεις για κάθε ερευνητή. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας
είναι η χειρονακτική εξεύρεση των αναφορών για ερευνητές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και η σύγκρισή τους με τις αναφορές που εντοπίζονται για αυτούς από το Google
Scholar, ώστε να αξιολογηθεί η αξιοπιστία του.

Abstract
Each published scientific work includes references to earlier scientific works on which it has
been based. The number of subsequent works referencing to the work of a researcher is considered
indicative of his scientific influence and there are already at this moment many systems which
have as target the tracking at this influence. Systems such as Google Scholar track references of
published works and prepare aggregated reports for each researcher. The objective of this work
is the manual compilation at comprehensive citation records of the researchers at the Department
of Informatics and Telecommunications and compare them with the reports that are prepared for
them by Google Scholar, in order to assess its reliability.

Αφιερώνεται σε όσους με βοήθησαν
σε αυτή την εργασία.
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή
Σε κάθε επιστημονικό κλάδο υπάρχουν διάφοροι ερευνητές που μελετούν θέματα σχετικά με
αυτόν, κάνουν έρευνα από την οποία προκύπτουν διάφορα αποτελέσματα και με βάση αυτά εξάγουν κάθε φορά σχετικά συμπεράσματα. Όλη αυτή η δουλειά συνήθως αποτυπώνεται σε μια
δημοσίευση από έναν ή περισσότερους συγγραφείς. Αυτά τα κείμενα υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιηθούν στο κείμενο κάποιου βιβλίου, σε κάποιο σεμινάριο ή και να παρουσιαστούν αυτόνομα. Όλα αυτά είναι μορφές δημοσίευσης, μέσα από τις οποίες το κείμενο γίνεται διαθέσιμο στους
ενδιαφερόμενους επιστήμονες. Έπειτα η εκάστοτε δημοσίευση μπορεί να αποτελέσει τη βάση για
να προκύψει ένα νέο έργο. Σ’ αυτό το νέο έργο δεν θα χρησιμοποιηθεί αυτούσια η δημοσίευση,
κυρίως για να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση κάποιων εννοιών ή για να επεκταθεί. Έτσι
λοιπόν, όταν μία δημοσίευση χρησιμοποιείται από μία άλλη τότε υπάρχει αναφορά της δημοσίευσης που χρησιμοποιείται. Οι αναφορές είναι σημαντικές διότι μ’ αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται
η λογοκλοπή, γίνεται διαθέσιμη η εκάστοτε πηγή για περαιτέρω μελέτη και επίσης οι αναφορές
αποτελούν μέσο αξιολόγησης του επιστήμονα και του έργου που έχουν αναφερθεί.
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η χειρονακτική εξεύρεση των αναφορών για ερευνητές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και η σύγκρισή τους με τις αναφορές
που εντοπίζονται για αυτούς από το Google Scholar, ώστε να αξιολογηθεί η αξιοπιστία του. Το
Google Scholar είναι μία βάση δεδομένων επιστημονικού περιεχομένου. Περιέχει δημοσιεύσεις
έργων, τις αναφορές που έχουν γίνει για κάθε έργο, δίνει την δυνατότητα πρόσβασης σε διάφορες πηγές και προφίλ ερευνητών. Ακόμα, μαθαίνουμε και τη βαθμολόγηση άρθρων με βάση τις
αναφορές που υπάρχουν για αυτό σε άλλα άρθρα.
Το πρόβλημα του Google Scholar είναι ότι για κάθε έργο, εμφανίζει το σύνολο των αναφορών
που βρίσκει. Δηλαδή, μπορεί να εμφανίζει αναφορές του ίδιου του συγγραφέα από ένα έργο του
σε ένα άλλο, ή ακόμα μπορεί να εμφανίζοται αναφορές από συνεργάτες του συγγραφέα προς το
συγκεκριμένο άρθρο. Έτσι οι αυτοαναφορές είναι ένα πρόβλημα που εμφανίζει το Google Scholar.
Σκοπός λοιπόν της εργασίας μας είναι η αξιολόγηση της πληρότητας/ποιότητας της λίστας αναφορών που δίνει το Google Scholar.
Από άποψη δοµής, η εργασία αποτελείται από έξι κύρια µέρη. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται
μία αναλυτική περιγραφή για το τι είναι οι αναφορές και ποιες οι μετρικές τους, τι είναι το Google
Scholar και τέλος γίνεται παρουσίαση του Publish or Perish. Στο τρίτο μέρος αναλύεται ο στόχος
της εργασίας και γίνεται περιληπτικά μία περιγραφή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήσαμε. Στο
επόμενο κεφάλαιο, γίνεται ανάλυση του τρόπου που εργαστήκαμε για την ολοκλήρωση αυτής της
έρευνας και των µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν. Έπειτα, στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση στατιστικών στοιχείων , ανάλυση των ευρυμάτων και συζήτηση σχετικά με την αξιοπιστία
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του Google Scholar για τη μέτρηση των αναφορών και την αξιολόγηση των ερευνητών. Στο έκτο
μέρος γίνεται μία ανακεφαλαίωση της εργασίας και προτείνονται συγκεκριµένες εναλλακτικές
προτάσεις και κάποιες προτάσεις βελτιστοποίησης. Στο τελευταίο µέρος της πτυχιακής εργασίας
παρατίθενται η ξένη και η ελληνική βιβλιογραφία.

Κεφάλαιο 2

Ανασκόπηση
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία λεπτομερής περιγραφή των εργαλείων καθώς και των εννοιών
που θα χρησιμοποιηθούν στην έρευνα αυτή. Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση του Google
Scholar, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει η περιγραφή αυτού, καθώς και των εννοιών
που το αποτελούν. Σ’ αυτή την αξιολόγηση μας είναι χρήσιμο να δούμε τι είναι το Google Scholar,
τι είναι το Publish or Perish, τον ορισμό των αναφορών και των παραπομπων, την διαφορά μεταξύ
αυτών των δύο εννοιών, τις μετρικές και των βαθμό επιρροής αυτών.
Όλα τα παραπάνω είναι επιθυμητό και ευνόητο πως θα πρέπει να περιγράφονται με τέτοιο
τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η κατανόησή τους. Κατ’ αρχάς αναλύουμε τις αναφορές, τον σκοπό
τους, την σύνταξή τους και τις πιο ειδικές περιπτώσεις των αναφορών όπως είναι οι παραπομπές.
Περιγράφουμε τον σκοπό τους και τις διαφορές από τις υπόλοιπες αναφορές. Ύστερα, ορίζουμε τις
μετρικές, τον σκοπό τους και τους δείκτες παραθέσεων, όπως το Egghe’s g-index, τον σύγχρονο
h-index, τις τρείς παραλλαγές των ατομικών h-indices, την μέση ετήσια ανάπτυξη του ατομικού
h-index και την ανάλυση του αριθμού συντακτών ανά έγγραφο. Τέλος, δίνεται η περιγραφή του
Google Scholar και του Publish or Perish καθώς και η σύγκριση αυτών των δύο εννοιών.

2.1 Οι αναφορές
Ως αναφορά ορίζεται οποιαδήποτε ενέργεια δημόσιας γνωστοποίησης ενός συμβάντος, προσώπου ή αντικειμένου. Μία αναφορά μπορεί ναι γίνει με διάφορους τρόπους όπως π.χ. γραπτά
ή προφορικά κ.α. και έχει πάντα ως πρόθεση να γίνει γνωστό στον εκάστοτε αποδέκτη σε τι αναφέρεται και που στηρίζεται ένα έργο ή ένα μέρος αυτού. Στην περίπτωση των επιστημονικών
κειμένων, οι αναφορές δείχνουν τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν ώστε να γίνει η συγγραφή του
κειμένου.
Στην περίπτωση που κάνουμε βιβλιογραφική αναφορά χρησιμοποιούμε τον όρο παραπομπή.
Η παραπομπή είναι αναφορά σε κάποιο δημοσιευμένο ή αδημοσίευτο έργο. Αν σε οποιοδήποτε
κείμενο γίνεται αναφορά σε κάποια μορφή έκφρασης σκέψης ή δημιουργίας η οποία ανήκει σε
άλλον τότε πρέπει να γίνεται βιβλιογραφική αναφορά. Επίσης ακόμα και στην περίπτωση που ένα
ξένο δημιούργημα δεν παρουσιάζεται αυτούσιο μέσα σε ένα έργο, αλλά χρησιμοποιείται ως βάση
για περαιτέρω ανάλυση, θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε αυτό έχοντας ως σκοπό να διαφυλαχτεί
η επιστημονική ακεραιότητα. Έτσι λοιπόν, κάθε αναφορά σε άλλο έργο θα πρέπει να επισημαίνεται μέσα στο κείμενο όσο και στο τέλος της εργασίας. Μ’ αυτόν τον τρόπο, εκτός από το ότι
διασφαλίζονται τα πνευματικά δικαιώματα του συγγραφέα, δίνεται ιδιαίτερη σημασία και στον
σεβασμό προς το πρόσωπό του. Έπειτα, η χρήση των αναφορών εκτός από το να διασφαλίζει την
3
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λογοκλοπή, δίνει την δυνατότητα στον αναγνώστη να βρει το πλήρες κείμενο της αναφοράς και
να το μελετήσει εκτενέστερα.
Οι αναφορές που υπάρχουν σε ένα επιστημονικό κείμενο θα πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε
τον τίτλο του έργου, το όνομα του συγγραφέα καθώς και την χρονολογία δημοσίευσης του έργου.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι συγγραφής για μία αναφορά και εξαρτώνται από το είδος της πηγής.
• για βιβλίο: Επώνυμο συγγραφέα, όνομα,(έτος έκδοσης), Τίτλος βιβλίου, Εκδοτικός οίκος.
Π.χ. ”Forer, Lois G. 1987. A chilling effect: The mounting threat of libel and invasion of
privacy actions to the First Amendment. New York: W.W. Norton and Company.”
• για άρθρο: Επώνυμο συγγραφέα, όνομα,(έτος έκδοσης), Τίτλος άρθρου, Τίτλος περιοδικού, Τόμος, Σελίδα(-ες). Π.χ. ”Anderson, V.D. 1986. Migrant and motives: Religion and
the settlement of New England, 1630- 1640. New England Quarterly 58 (September): 359”
• για πηγή μέσω του διαδικτύου: Όνομα συγγραφέα,(Ημερομηνία συγγραφής του έργου), Τίτλος του έργου, [πρωτόκολλο και διεύθυνση][διαδρομή],ημερομηνία επίσκεψης στον συγκεκριμένο ιστότοπο. Π.χ. ”Toni Morrison 1999. In Contemporary Authors, Database on�line.
Gale Group. Accessed 2 December 1999.”
Κυρίως όμως οι αναφορές αποτελούν ένα μέσο αξιολόγησης της επιστημονικής παραγωγής.
Οι αναφορές είναι απαραίτητες για την απόδειξη της ποιότητας και την αναγνώριση της εργασίας.
Υπάρχουν σημαντικές εργασίες και έρευνες, οι οποίες δεσπόζουν στους επιστημονικούς τους κλάδους και οι οποίες αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους, είτε γενικότερα, είτε σε μια συγκεκριμένη
περίοδο της έρευνας. Οι βιβλιογραφικές αναφορές γίνονται ανάλογα με τον τύπο της δημοσίευσης
και συνεπώς με τα πρότυπα που διέπουν τον κάθε τύπο.
Η παράθεση αναφορών σε αυτές προσθέτει αξία στην εργασία που τις περιέχει, για τους εξής λόγους: Πρώτον, διότι αναφορές σε εργασίες ή μονογραφίες που δεσπόζουν σε έναν επιστημονικό κλάδο, δηλώνουν ότι ο συγγραφέας γνωρίζει σε βάθος το επιστημονικό αντικείμενο που
πραγματεύεται. Δεύτερον, ο ικανοποιητικός αριθμός πρόσφατων αναφορών, δηλώνει την στενή
παρακολούθηση του επιστημονικού κλάδου από τον συγγραφέα. Τρίτον, οι επίκαιρες και εύστοχες αναφορές δηλώνουν την κριτική ικανότητα του συγγραφέα να διαχειρίζεται την πληροφορία
του ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας και τέλος οι βιβλιογραφικές αναφορές αποτελούν ένα ακόμη μέσο για την διάδοση της επιστημονικής γνώσης, αφού μπορεί κάποιος μέσα από έναν
κατάλογο βιβλιογραφικών αναφορών να εξερευνήσει τον σχετικό επιστημονικό χώρο και να βρει
χρήσιμη πληροφόρηση.
Υπάρχουν εργασίες οι οποίες θεωρούνται πολύ σημαντικές για τον κλάδο στον οποίο ανήκουν. Η αναφορά σε τέτοιες εργασίες προσδίδει ένα κύρος στις εργασίες που τις περιέχουν, για
διάφορους λόγους: δηλώνει πως ο συγγραφέας γνωρίζει σε βάθος τον εκάστοτε επιστημονικό τομέα, δηλώνει εαν ο συγγραφέας έχει κατανοήσει πλήρως τον κύριο στόχο της έρευνάς του, δηλώνει
την ικανότητα του συγγραφέα να κρίνει τι είναι απαραίτητο για την έρευνά του και τι όχι και τέλος
δείχνει το κατά πόσον ο συγγραφέας παρακολουθεί την εξέλιξη του κλάδου του.

2.2 Οι μετρικές
Υπάρχουν διάφορες μετρικές των αναφορών, δείκτες που δείχνουν την απήχηση μιας εργασίας, ενός περιοδικού ή ακόμα και ολόκληρου του έργου κάποιου συγγραφέα. Ο βαθμός στον
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οποίο αυτοί οι δείκτες είναι αντιπροσωπευτικοί, είναι υπό συζήτηση και είναι αποδεκτοί από την
πλειοψηφία του ερευνητικού κοινού.
Ο βαθμός επιρροής (impact factor) υπολογίζεται από την διαίρεση του συνολικού αριθμού των
αναφορών που έγιναν στις εργασίες ενός περιοδικού μέσα στα δύο τελευταία χρόνια προς τον συνολικό αριθμό εργασιών που δημοσιεύτηκαν από το περιοδικό. Ο αριθμός που προκύπτει από την
παραπάνω διαδικασία είναι διαθέσιμος από το Journal Citation Report(JCR). Η συχνότητα με την
οποία χρησιμοποιείται ένα περιοδικό από ερευνητές του εκάστοτε κλάδου μπορεί να είναι φανερή
από τις αναφορές των άρθρων του. Τα στοιχεία αναφορών της υπηρεσίας JCR είναι διαθέσιμα
κάθε χρόνο σε δύο διαφορετικές εκδόσεις:
• JCR Science Edition, με στοιχεία από περίπου 5900 περιοδικά στις φυσικές και εφαρμοσμένες επιστήμες, στην τεχνολογία και στις επιστήμες υγείας.
• JCR Social Sciences Edition, με στοιχεία από περίπου 1700 περιοδικά στις κοινωνικές, ανθρωπιστικές και οικονομικές επιστήμες.

Σχήμα 2.1: JCR
Επίσης, υπάρχουν και άλλοι δύο αριθμοί σχετικοί με την μετρική ενοτήτων, o SJR (SCImago
Journal Rank) και ο SNIP (Source Normalized Impact per Paper). Ο SJR (Σχήμα 2.2) δηλώνει
κατά πόσον είναι σημαντικό ένα περιοδικό και τι απήχηση έχει, ανάλογα με τον συνολικό αριθμό
αναφορών που γίνονται για κάθε εργασία του από αξιολογημένα περιοδικά.
Τέλος, ο SNIP (Σχήμα 2.3) είναι ένας δείκτης που υπολογίζει την σημαντικότητα και την απήχηση ενός περιοδικού (σύμφωνα με υπολογισμούς που αφορούν τα τελευταία τρία χρόνια) ανάλογα με τις συνθήκες που επκρατούν σε διάφορα ερευνητικά πεδία (η βαρύτητα αλλάζει από πεδίο
σε πεδίο και για κάθε πεδίο αλλάζει το δυναμικό αναφορών σε κάποια βάση).
Οι μετρικές που αφορούν τους συγγραφείς, εξετάζουν τις συνολικές δημοσιεύσεις του κάθε
συγγραφέα. Τέτοιες μετρικές είναι διαθέσιμες μέσω δύο διαδικτυακών υπηρεσιών, το Microsoft
Academic Search και το Google Scholar. Το Microsoft Academic Search είναι μία υπηρεσία που
δημιουργήθηκε από την Microsoft και έχει ελεύθερη πρόσβαση ώστε να βοηθήσει ερευνητές, καθηγητές, φοιτητές και επαγγελματίες να βρουν όσο το δυνατόν ευκολότερα περιεχόμενοακαδημαϊκού ενδιαφέροντος. Επίσης άλλο ένα βασικό στοιχείο του είναι ότι δείχνει με ακρίβεια όλες τις
βασικές σχέσεις μεταξύ εργασιών και μεταξύ συγγραφέων. Έπειτα, το Google Scholar είναι μία
δωρεάν υπηρεσία της Google, που δίνει πρόσβαση σε βιβλιογραφικά στοιχεία και αναφορές άρθρων, βιβλίων και γενικότερα επιστημονικών τεκμηρίων στο σύνολο των επιστημονικών πεδίων.
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Σχήμα 2.2: SJR
Δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους, σε πολλούς εκδότες και
επαγγελματικές ενώσεις με ακαδημαϊκό ενδιαφέρον αλλά και πανεπιστήμια.
Ο πιο σημαντικός δείκτης για τους συγγραφείς θεωρείται ο h-index. Αυτός ο δείκτης μετρά
κατά πόσον είναι παραγωγικός ένας συγγραφέας αλλά και κατα πόσον είναι ποιοτικές οι εργασίες
του. Ο h-index υπολογίζεται όταν ένας συγγραφέας έχει x εργασίες, που η κάθε μία από αυτές έχει
x ή περισσότερες αναφορές. Ένα παράδειγμα μετρικών συγγραφέων φαίνεται στο (Σχήμα 2.4).

2.3 Google Scholar
Το Google Scholar είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή της Google, με ελεύθερη πρόσβαση, ιδέα
των Alex Verstak και Anurag Acharya, η οποία στηρίζεται σε μια βάση δεδομένων επιστημονικού
περιεχομένου. Πρόκειται για μια υπηρεσία, που λύνει τα χέρια σε χρήστες και ερευνητές, διότι
τους παρέχει μια πλήρη αναζήτηση ανά ερευνητή (Σχήμα 2.5), επιστημονικής και ακαδημαϊκής
βιβλιογραφίας, καθώς και ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλιογραφικά στοιχεία, άρθρα, αναφορές άρθρων, διατριβών, βιβλίων και γενικότερα επιστημονικών εργασιών.
Από την άλλη πλευρά, στους ερευνητές, πέρα από την αναζήτηση, παρέχει και έναν απλό τρόπο

2.3. Google Scholar
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Σχήμα 2.3: SNIP

Σχήμα 2.4: Μετρικές συγγραφέα

Σχήμα 2.5: Αναζήτηση στο Google Scholar
ταξινόμησης των άρθρων τους και των επιστημονικών έργων τους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον τίτλο, τα ονόματα των συγγραφέων, το έντυπο δημοσίευσης του έργου καθώς και το πλήθος των
αναφορών που έχουν γίνει σ αυτά . Η ταξινόμηση αυτή υλοποιείται με έναν αλγόριθμο σάρωσης,
ο οποίος λαμβάνει υπ’ όψιν του τις αναφορές που έχουν γίνει προς το άρθρο αυτό, και τα εμφανίζει
με βάση το πλήθος αυτό κατά φθίνουσα σειρά (Σχήμα 2.6).
Το μόνο αρνητικό της υπηρεσίας αυτής, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι η καταμέτρηση και των
αυτοαναφορών ή των στενών συνεργατών του συγγραφέα, διογκώνει τον αριθμό αναφορών των
άρθρων του συγγραφέα.
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Σχήμα 2.6: Ταξινόμηση του Google Scholar

2.4 Το Publish or Perish
Ο όρος Publish or Perish άρχισε να χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατά βάση
στον ακαδημαϊκό κόσμο, με σκοπό να δείξει την πίεση που αντιμετωπίζουν στις ΗΠΑ οι ακαδημαϊκοί ώστε η διαδικασία δημοσίευσης ακαδημαϊκών εργασιών ή η στήριξη της σταδιοδρομίας
κάποιου να γίνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα και εν συνεχεία. Όταν κάποιος ερευνητής τείνει
στο να δημοσιεύει έρευνές του ανά τακτά χρονικά διαστήματα, του δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσει το ακαδημαϊκό του ταλέντο καθώς και να προσελκύσει το ενδιαφέρον προς το πρόσωπό του
αλλά και προς το ίδρυμά του, έχοντας κάποιοες φορές ως όφελος συνεχή χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Από την άλλη μεριά, ερευνητές οι οποίοι δεν
δημοσιεύουν συχνά, δεν θεωρούνται ικανοί διεκδικητές στην απόδοση του κλάδου τους.
Το Publish or Perish εκτός από φράση είναι και το όνομα ενός προγράμματος λογισμικού, το
οποίο χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία. Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι μέσω την
λήψης μη επεξεργασμένων αναφορών, από το Google Scholar και το Microsoft Academic Search,
να τις αναλύσει και να παρουσιάσει τις ακόλουθες μετρικές:
• Συνολικός αριθμός εγγράφων και συνολικός αριθμός παραπομπών.
• Μέσος αριθμός παραπομπών ανά άρθρο, παραπομπών ανά συγγραφέα, εγγράφων ανά συγγραφέα και παραπομπών ανά χρόνο
• Hirsch’s h-index και σχετικές παράμετροι
• Egghe’s g-index
• Ο σύγχρονος h-index
• Τρείς παραλλαγές των ατομικών h-indices
• Η μέση ετήσια ανάπτυξη του ατομικού h-index
• Η ανάλογη αξία που παίρνει κάθε χρόνο η παραπομπή λόγω σημαντικότητας.
• Μια ανάλυση του αριθμού συντακτών ανά έγγραφο.

2.4. Το Publish or Perish
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Ένα τέτοιο παράδειγμα φαίνεται στο παρακάτω σχήμα(Σχήμα 2.7).

Σχήμα 2.7: Αποτέλεσμα μετρικών Publish or Perish
Ύστερα, το Publish or Perish δίνει την δυνατότητα σε ερευνητές, οι οποίοι δρουν μεμωνομένα,
να παρουσιάσουν τα ζητήματά τους για περαιτέρω έρευνα και ανάλυση. Η ανάλυση του Publish
or Perish μπορεί ακόμη να μας δώσει ένα σημαντικό στοιχείο για κάποιον ερευνητή:
Όσο καλύτερες μετρήσεις έχουν οι αναφορές των έργων του, τόσο πιθανότερο είναι να έχει
μεγαλύτερη απήχηση και να αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην εξέλιξη του εκάστοτε κλάδου.
Το αντίθετο όμως δεν πρέπει να οδηγεί στο συμπέρασμα πως ο ερευνητής δεν είναι εξίσου σημαντικός. Οι κακές μετρήσεις στις αναφορές των έργων του, μπορεί να οφείλονται στην έλλειψη
αντίκτυπου στον εκάστοτε τομέα, όμως μπορεί να ευθύνονται και σε άλλους παράγοντες όπως
ο μικρός τομέας εργασίας, η δημοσίευση του έργου σε διαφορετική γλώσσα εκτός της αγγλικής
αλλά και η δημοσίευση έργων σε βιβλία.
Όπως είναι γνωστό η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι η ευρέως διαδεδομένη σε ολόκληρο
σχεδόν τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, έργα γραμμένα σε διαφορετική γλώσσα από αυτή ίσως επηρεάσουν αρνητικά τις μετρικές παραπομπών τους. Τέτοια έργα υπάρχουν κυρίως στις Κοινωνικές
και στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, έχοντας ως συνέπεια την υποτίμησή τους. Έτσι λοιπόν η μη
χρήση της αγγλικής γλώσσας δημιουργεί πρόβλημα στο Google Scholar στην σύλληψη άρθρων
και αναφορών.
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Κεφάλαιο 3

Μεθοδολογική προσέγγιση
Μία σημαντική και βασική διαδικασία για την επίτευξη μίας εργασίας είναι η μεθοδολογική
προσέγγιση. Ως μεθοδολογική προσέγγιση, ορίζεται η διαδικασία έρευνας με διάφορες διαδικασίες
(ερευνητικές), τρόπους και τεχνικές διερεύνησης και χειρισμού στοιχείων κατά τα οποία αξιολογούνται διάφορα γεγονότα στην παροχή αληθών γνώσεων. Ουσιαστικά, πρόκειται για το σχέδιο
της εργασίας το οποία αποτελείται, στην παρούσα επιστημονική έρευνα, από τον καθορισμό του
στόχου, την μεθοδολογία, τη σύγκριση και τη συζήτηση των αποτελεσμάτων.
Τα παραπάνω στάδια υλοποίησης συγκροτούν τη δομή της εργασίας. Παρακάτω παρουσιάζεται ο στόχος της εργασίας καθώς και η μεθοδολογία στην οποία περιλαμβάνεται και η σύγκριση
και η συζήτηση των αποτελεσμάτων. Επίσης, στην μεθοδολογία περιγράφεται ο τρόπος εκπόνησης της έρευνας μέχρι την καταμέτρηση των αποτελεσμάτων. Περιγράφεται δηλαδή, η αναζήτηση
στο Google Scholar, η αναζήτηση στο Google, η καταγραφή του βασικού ενδιαφέροντός μας πληροφοριών. Τέλος, περιγράφεται και ο τρόπος εκπόνησης και συλλογής των αποτελεσμάτων και τα
τελικά συμπεράσματα.

3.1 Στόχος
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση της αξιοπιστίας του Google Scholar με
χειρονακτική αναζήτηση και καταγραφή των αναφορών που υπάρχουν για διάφορα έργα ερευνητών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, κατά κύριο λόγο σε Google Scholar και
Google. Στην συνέχεια, είναι η σύγκριση των παραπάνω καταγραφούμενων αναφορών με τις αναφορές που παρουσιάζονται για τους συγκεκριμένους ερευνητές στο Google Scholar, με στόχο το
αποτέλεσμα που θα προκύψει από τις συγκρίσεις που θα γίνουν ,με προκαθορισμένη μεθοδολογία,
να μας δείξει το ποσοστό αξιοπιστίας του Google Scholar.

3.2 Μεθοδολογία
Το δείγμα της έρευνας αυτής αποτέλεσαν 5 ερευνητές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών από την 1η Μαρτίου 2015 έως την 31η Αυγούστου 2015. Για την συλλογή των
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ειδικός πίνακας καταγραφής των πληροφοριών των αναφορών στο
Microsoft Excel, ο οποίος αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της συγκεκριμένης μελέτης. Πηγή πληροφοριών αποτέλεσαν τα επιστημονικά έργα των συγκεκριμένων ερευνητών, ενώ στις περιπτώσεις
που υπήρξαν ελλιπείς πληροφορίες στο Google Scholar, χρειάστηκε να αναζητήσουμε αυτές τις
πληροφορίες στο διαδίκτυο.
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Το ερευνητικό μας υλικό αποτελείται από τις δημοσιεύσεις του κάθε καθηγητή στο Google
Scholar, στοιχεία της κάθε δημοσίευσης στο Publish or Perish αλλά και στοιχεία για τις δημοσιεύσεις του κάθε καθηγητή από το Google και την προσωπική σελίδα του κάθε καθηγητή στο
διαδίκτυο. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε είναι τα έξής:
• Microsoft Excel για δημιουργία ειδικού πίνακα καταγραφής των αναφορών
• Microsoft Word για δημιουργία ειδικού πίνακα άθροισης των καταγραφούμενων αναφορών
Βασικό συστατικό για την επίτευξη της εργασίας είναι η εύρεση και η καταγραφή όλων αυτών
των δημοσιεύσεων και αναφορών που υπάρχουν για κάθε καθηγητή στο διαδίκτυο. Οπότε αρχικός
σκοπός είναι η εύρεση αναφορών και δημοσιεύσεων που αφορούν τον εκάστοτε ερευνητή. Για να
βρούμε τις δημοσιεύσεις ενός ερευνητή υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τρόποι. Ο πρώτος είναι
μέσω του Google Scholar (Σχήμα 3.1).

Σχήμα 3.1: Αναζήτηση ερευνητή

Πατώντας στην μπάρα αναζήτησης το όνομα του ερευνητή που μας ενδιαφέρει, μας εμφανίζει
μία λίστα με σχετικά αποτελέσματα. Συνήθως σ’αυτά τα αποτελέσματα το πρώτο που υπάρχει κάτω από την περιγραφή ”Προφίλ χρηστών για το ερώτημα Όνομα και Επώνυμο Ερευνητή ”,είναι
αυτό το οποίο ψάχνουμε όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3.2.

Στην συνέχεια αφού επιλέξουμε τον ερευνητή θα ανοίξει η σελίδα όπου αναγράφονται όλες
του οι δημοσιεύσεις (Σχήμα 3.3). Είναι φανερό πως στην σελίδα του ερευνητή δεν υπάρχουν μόνο
τα έργα που έχει δημοσιεύσει, αλλά υπάρχουν και άλλες πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο και τις
δημοσιεύσεις του. Αυτές οι πληροφορίες είναι αρχικά το όνομα του ερευνητή, τον πανεπιστημιακό
του βαθμό, το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο στο οποίο ασκεί την ιδιότητα του, τον τομέα του καθώς
και τον προσωπικό του ιστότοπο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου όπου εργάζεται.

3.2. Μεθοδολογία
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Σχήμα 3.2: Επιλογή ερευνητή

Επιπρόσθετα, οι πληροφορίες που μας παρουσιάζονται είναι και οι δείκτες παραθέσεων που αναλύσαμε στην ενότητα με τις μετρικές. Μας εμφανίζει δηλαδή δεξιά των επιστημονικών κειμένων
του συγγραφέα όλες τις παραθέσεις που έχει καταγράψει το Google Scholar, όλες τις μετρήσεις
του δείκτη h-index καθώς και όλες τις μετρήσεις του i10-index. Επίσης μας εμφανίζει τα παραπάνω 3 αποτελέσματα για έργα από το έτος 2011 και μετά καθώς και σε μορφή γραφήματος όλες τις
παραθέσεις ανά έτος από την αρχή δημοσίευσης των επιστημονικών κειμένων του κάθε συγγραφέα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση (Σχήμα 3.3) παρατηρούμε σαν παράδειγμα τα αποτελέσματα
του ερευνητή Νίκου Πλατή στο Google Scholar.
Επίσης, δίπλα από κάθε άρθρο μας εμφανίζει τον αριθμό των αναφορών του. Αυτό φαίνεται
στο Σχήμα 3.3 όπου κάτω από το «Παρατίθεται από» έχει έναν αριθμό ο οποίος είναι οι αναφορές και δίπλα το έτος δημοσίευσης. Αν πατήσουμε πάνω στο επιστημονικό έργο, θα ανοίξει μια
ιστοσελίδα (Σχήμα 3.4), όπου μας παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες του έργου. Αν πατήσουμε
πάνω σ’ αυτόν τον αριθμό, θα ανοίξει μια ιστοσελίδα (Σχήμα 3.5), όπου μας παρουσιάζονται όλες
οι αναφορές που έχει καταγράψει ο αλγόριθμος του Google Scholar.
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Σχήμα 3.3: Σελίδα ερευνητή

Σχήμα 3.4: Στοιχεία δημοσίευσης στο Google Scholar
Ακόμη, κάτω από τις παραθέσεις, παρατηρούμε ότι το Google Scholar μας παρουσιάζει τους
συν-συγγραφείς του ερευνητή (Σχήμα 3.6). Δηλαδή, εμφανίζει συγκεντρωτικά για όλα τα επιστημονικά κείμενα του ερευνητή, τους συγγραφείς με τους οποίους συνεργάστηκε ανεξαρτήτως
έργου, και πατώντας στην επιλογή «Προβολή όλων» παρουσιάζονται για τον εκάστοτε συγγραφέα
οι πληροφορίες του με τον ίδιο τρόπο που αναλύσαμε σε προηγούμενη παράγραφο (Σχήμα 3.7).

Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να βρούμε τις δημοσιεύσεις ενός ερευνητή είναι μέσω του προγράμματος Publish or Perish. Στην προκείμενη περίπτωση γράφουμε το όνομα
του ερευνητή στο ”Αuthor’s name” και εκτελούμε την αναζήτηση. Βλέπουμε πως το αποτέλεσμα
μοιάζει με την περίπτωση του Google Scholar, όπου και εδώ εμφανίζονται οι δημοσιεύσεις του

3.2. Μεθοδολογία
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Σχήμα 3.5: Έργα που ενδεχομένως αναφέρονται προς το έργο που εξετάζουμε
ερευνητή καθώς και κάποια στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες (Σχήμα 3.8).
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία αντιστοιχούν στο πόσες αναφορές γίνονται ανά άρθρο, πόσα
επιστημονικά έργα συγγράφονται ανά συγγραφέα καθώς και ποσοστό αναφορών ανά συγγραφέα
ανά έτος. Επιπλέον, μας δίνει συγκεντρωτικές πληροφορίες για τον ερευνητή, όπως τον συνολικό
αριθμό των επιστημονικών κειμένων του, τις συνολικές του αναφορές, τα έτη που ασχολείται με
την συγγραφή και δημοσίευση αυτών, καθώς και διάφορων μετρικών όπως τα h-index, g-index,
hc-index καθώς και hI,norm και hI,annual.
Επίσης, στον πίνακα των αποτελεσμάτων με τα έργα του ερευνητή, πέρα από τις βασικές
πληροφορίες εμφανίζει και μερικές επιπλέον που είναι χρήσιμες για έρευνες σαν αυτή. Οι βασικές
πληροφορίες είναι ο αύξων αριθμός, οι συγγραφείς, ο τίτλος του κειμένου, το έτος δημοσίευσης,
που δημοσιεύτηκε, ο εκδότης καθώς και το είδος του. Οι επιπλέον πληροφορίες που μας εμφανίζει
είναι οι αναφορές του κάθε επιστημονικού έργου και το ποσοστό των αναφορών που έχει το κάθε
έργο το χρόνο.
Βέβαια, και το Publish or Perish δεν είναι πλήρως αξιόπιστο καθώς εμφανίζει έργα τα οποία
δεν αντιστοιχούν στον ερευνητή Νίκο Πλατή που έχουμε σαν παράδειγμα, αλλά σε έναν συνώνυμό
του συγγραφέα. Αυτό παρατηρείται στο παράδειγμά μας στο πρώτο επιστημονικό έργο που μας
εμφανίζει και γι’ αυτό για λόγους αληθείας και αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων μας στην έρευνά
μας, τα διασταυρώνουμε με τα έργα που είναι δημοσιευμένα στην προσωπική ιστοσελίδα του κάθε
ερευνητή.
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Σχήμα 3.6: Απεικόνιση των συν-συγγραφέων του Νίκου Πλατή

Ο τρίτος τρόπος για να βρεθούν οι δημοσιεύσεις ενός ερευνητή είναι μέσω της προσωπικής του
ιστοσελίδας. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έχει δημοσιευτεί μία λίστα με τα έργα ενός ερευνητή
στην προσωπική του ιστοσελίδα ή από τον ιστότοπο ενός Πανεπιστημίου, αν ο εκάστοτε ερευνητής
εργάζεται σε κάποιο Πανεπιστήμιο (Σχήμα 3.9).
Μ’ αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να βρούμε τις δημοσιεύσεις και των πέντε ερευνητών τους
οποίους έχουμε ως βάση για την εκτέλεση της έρευνάς μας καθώς όλοι τους ανήκουν στον εκπαιδευτικό κλάδο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έτσι, μπαίνοντας, παραδείγματος χάριν, στην
προσωπική ιστοσελίδα του Νίκου Πλατή στον ιστόχωρο του Πανεπιστημίου παρατηρούμε ότι οι
δημοσιεύσεις του ερευνητή είναι κατανεμημένες και χωρισμένες σε κατηγορίες, ανάλογα με το
που έχουν δημοσιευτεί.
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Σχήμα 3.7: Προβολή όλων των συν-συγγραφέων του Νίκου Πλατή

Σχήμα 3.8: Αποτέλεσμα αναζήτησης στο Publish or Perish
Στον προσωπικό του ιστότοπο υπάρχουν και οι αναφορές καταγεγραμμένες για κάθε άρθρο του
εκάστοτε ερευνητή. Όπως απεικονίζεται και στο Σχήμα 3.9, πατώντας στην καρτέλα ”Αναφορές”
στα αριστερά της ιστοσελίδας, εμφανίζεται μια σελίδα (Σχήμα 3.10) με τον τίτλο του κειμένου και
από κάτω από κάθε τίτλο, αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό, εμφανίζονται οι αναφορές που έχει
το κάθε επιστημονικό έργο. Τα έργα αυτά βέβαια, είναι κι’ αυτά ταξινομημένα ανάλογα με το που
έχουν δημοσιευτεί όπως και στην προηγούμενη καρτέλα με τις δημοσιεύσεις. Βέβαια όλη αυτή
η διαδικασία έρευνας και ανάλυσης γίνεται για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων του Google
Scholar και την ορθή καταγραφή των πληροφοριών στους ειδικούς πίνακες καταγραφής.

Τέταρτος τρόπος εύρεσης αναφορών είναι αυτός μεσω του Google. Στα αποτελέσματα του
Google θα βρούμε αναφορές τις οποίες είχαμε βρει και προηγουμένως σε Google Scholar και σε
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Σχήμα 3.9: Σελίδα του πανεπιστημίου που δείχνει τις δημοσιεύσεις ενός ερευνητή

Σχήμα 3.10: Σελίδα του πανεπιστημίου που δείχνει τις αναφορές ενός ερευνητή
Publish or Perish καθώς και αποτελέσματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την αναζήτησή
μας. Σκοπός μας σ’ αυτήν την αναζήτηση είναι να βρούμε αναφορές οι οποίες δεν υπάρχουν στις
δύο πλατφόρμες που προαναφέρθηκαν. Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει μία διαλογή και να
επιλεχτούν οι αναφορές που αφορούν το εκάστοτε επιστημονικό κείμενο αλλά δεν έχουν προηγουμένως ανιχνευθεί σε Google Scholar και Publish or Perish. Για να γίνει η αναζήτηση στο Google
χρησιμοποιούμε εισαγωγικά ώστε να γίνεται η αναζήτηση ακρίβως στον τίτλο του έργου που ψά-

3.2. Μεθοδολογία

19

χνουμε (Σχήμα 3.11).

Σχήμα 3.11: Αναζήτηση στο Google

Επόμενο βήμα στην υλοποίηση της έρευνάς μας μετά την αναζήτηση και εύρεση των αναφορών είναι η καταγραφή αυτών. Για να γίνει αυτό χρησιμοποιήσαμε τον ειδικό πίνακα καταγραφής
που έχουμε δημιουργήσει στο Microsoft Excel. Ο πίνακας καταγραφής αποτελείται από οχτώ στήλες (Σχήμα 3.12).
Στην πρώτη στήλη καταγράφεται με πράσινο ή κόκκινο χρώμα αν το έργο αποτελεί πραγματική αναφορά του επιστημονικού άρθρου του ερευνητή ή όχι αντίστοιχα. Στην δεύτερη στήλη
καταγράφονται κατά αύξοντα αριθμό το πλήθος των αναφορών (Rank). Στην τρίτη στήλη καταγράφεται το όνομα των συγγραφέων (Authors). Στην τέταρτη στήλη καταγράφεται ο τίτλος του
έργου (Title). Στην πέμπτη στήλη καταγράφεται το έτος δημοσίευσης του έργου (Year). Στην έκτη
στήλη καταγράφεται το που δημοσιεύτηκε (Publication). Στην έβδομη στήλη καταγράφεται ο εκδότης του έργου (Publisher), και τέλος στην όγδοη στήλη καταγράφεται ο τύπος του έργου (Type),
δηλαδή αν είναι επιστημονικό άρθρο, βιβλίο, διατριβή, κλπ.

Σχήμα 3.12: Καταγραφή αναφοράς

Ύστερα, με τον τέταρτο τρόπο εύρεσης αναφορών (αναζήτηση στο Google), βρίσκουμε και
καταγράφουμε σε παρόμοιο πίνακα τις αναφορές που δεν έχουν βρεθεί στους υπόλοιπους τρόπους.
Ανοίγουμε την κάθε αναφορά για να ελέγξουμε αν την έχουμε καταγράψει και αν βρεθεί κάτι
καινούριο το καταγράφουμε για να βρούμε εν τέλει την αξιοπιστία του Google Scholar.
Στην συνέχεια, πρέπει να καταγραφούν οι σχετικές αναφορές που αφορούν το εκάστοτε έργο.
Για να γίνει περισσότερο σαφές, μας ενδιαφέρει να βρούμε ποια από τα έργα που αναφέρονται
έχουν κάνει αναφορά προς το έργο του ερευνητή τον οποίο μελετάμε. Το σύνολο των επιστημονικών έργων του ερευνητή που μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε, προβάλονται από το Google Scholar.
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Πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε ένα ένα τα έργα και να δούμε ποια από αυτά είναι αναφορές,
ποια είναι αυτοαναφορές, ποια δεν είναι αναφορές και αν υπάρχουν επαναλήψεις. Αυτές τς πληροφορίες μπορούμε να τις βρούμε πατώντας πάνω στον τίτλο ενός από τα έργα που αναφέρονται.
Έπίσης, όλες οι πληροφορίες εκτός του τύπου του έργου και του αν είναι αναφορά ή όχι, μπορούμε
να τις δούμε πατώντας στην ”Παράθεση”. Οι εικόνες (3.13) και (3.14) είναι ενδεικτικές.

Σχήμα 3.13: Τρόπος επιλογής έργου για προβολή των στοιχείων του

Σχήμα 3.14: Παράθεση έργου

Πατώντας πάνω στον τίτλο θα μας ανοίξει μία σελίδα όπου θα είναι εμφανή τα στοιχεία του
έργου που αναζητούμε. Το πιο σημαντικό κομμάτι της αναζήτησης αυτής είναι το σημείο των α-
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ναφορών. Πολλές φορές η αναζήτηση των αναφορών μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Ίσως
χρειαστεί να ανοίξουμε και κάποιο άλλο αρχείο που τυχών παρατίθεται στην σελίδα που έχουμε
ανοίξει προηγουμένως. Οι εικόνες (3.15) και (3.16) είναι ενδεικτικές.

Σχήμα 3.15: Στοιχεία έργου

Σχήμα 3.16: Αναφορές έργου

Στις αναφορές ελέγχουμε αν υπάρχει ο τίτλος του επιστημονικού έργου του ερευνητή που μελετάμε. Αν υπάρχει και το έργο στο οποίο περιέχονται οι αναφορές είναι άλλου συγγραφέα,τότε
πρόκειται περί αναφοράς, αλλιώς πρόκειται περί αυτοαναφοράς. Στην περίπτωση που στις αναφορές δεν υπάρχει ο τίτλος του έργου του ερευνητή που μελετάμε, τότε πρόκειται για λάθος στοιχεία
του Google Scholar. Στην περίπτωση που έχουμε επισυναπτόμενα αρχεία (Σχήμα 3.17), ανοίγουμε
κάποιο από αυτά και ψάχνουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαζόμαστε και είναι χρήσιμη.

Ύστερα, με την προϋπόθεση πως έχουμε βρει ένα έργο στο οποίο εξετάζουμε αν γίνεται αναφορά προς το έργο του ερευνητή που μελετάμε, γράφουμε τα στοιχεία του στον ειδικό πίνακα. Τα
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Σχήμα 3.17: Επισυναπτόμενα αρχεία
στοιχεία που χρειάζεται να εγγραφούν έχουν αναφερθεί παραπάνω και γίνεται όπως στην παρακάτω εικόνα, Σχημα (3.18).

Σχήμα 3.18: Τρόπος εγγραφής στοιχείων των έργων

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να γίνουν κάποιες διευκρινίσεις. Η στήλη ”Cities” γεμίζεται με πράσινο χρώμα στην περίπτωση που στο έργο γίνεται αναφορά προς το έργο του ερευνητή που μελετάμε. Αν δεν γίνεται αναφορά, τότε η στήλη αυτή γεμίζεται με κόκκινο χρώμα όπως φαίνεται στο
Σχήμα (3.19).

Σχήμα 3.19: Έργο στο οποίο δεν γίνεται αναφορά

Επίσης αν σε ένα έργο υπάρχει αναφορά προς το έργο του μελετητή που ερευνούμε και στο
έργο αυτό είναι συγγραφέας ο συγκεκριμένος ερευνητής, τότε πρόκειται για αυτοαναφορά Σχήμα
(3.20).

Σχήμα 3.20: Έργο στο οποίο γίνεται αυτοαναφορά
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Έπειτα, αν μία δημοσίευση έχει ξαναβρεθεί και ερευνηθεί προηγουμένως για το αν περιέχει
αναφορά προς κάποιο έργο τότε έχουμε επανάληψη Σχήμα (3.21).

Σχήμα 3.21: Έργο στο οποίο γίνεται επανάληψη
Μία ακόμη λεπτομέρεια βρίσκεται στην περίπτωση που κάποια δημοσίευση είναι πτυχιακή
εργασία, μεταπτυχιακή εργασία ή διδακτορικό. Σ’ αυτή την περίπτωση, στην στήλη του εκδότη(Publisher) αναγράφεται το όνομα του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο πραγματοποιήθηκε
η δημοσίευση αυτή και δεν χρειάζεται να αναγραφεί τίποτα στην στήλη της έκδοσης(Publication).
Ένα τέτοιο παράδειγμα φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα (3.22).

Σχήμα 3.22: Τρόπος εγγραφής πτυχιακής, μεταπτυχιακής ή διδακτορικής εργασίας

Ύστερα, μία ακόμη απαραίτητη αναζήτηση δημοσιεύσεων, στις οποίες έχει γίνει τυχών αναφορά προς το έργο ενός ερευνητή που μελατάμε, είναι η αναζήτηση στο Google. Σαν ερώτημα
στο πεδίο της αναζήτησης θέτουμε τον τίτλο του έργου ενός ερευνητή που μας ενδιαφέρει, με την
προϋπόθεση πως ο τίτλος που εισάγουμε είναι μέσα σε εισαγωγικά, όπως έχουμε αναφέρει και
παραπάνω. Η αναζήτηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα μία μεγάλη γκάμα αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα αυτά, αποτελούνται από το ίδιο το έργο που αναζητούμε, από άλλες δημοσιεύσεις που
τυχών αναφέρονται στον τίτλο που έχουμε θέσει προς αναζήτηση ή από διάφορα αποτελέσματα
τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ψάχνουμε.
Αυτό που μας ενδιαφέρει να βρούμε, είναι πιθανές δημοσιεύσεις στις οποίες γίνεται αναφορά
ο τίτλος που αναζητούμε αλλά δεν έχουν προηγουμένως βρεθεί άπό την αναζήτηση στο Google
Scholar. Έπίσης, αν σε κάποια από τις δημοσιεύσεις που βρεθούν γίνεται αυτοαναφορά προς τον
ερευνητή που μας απασχολεί, τότε δεν την καταγράφουμε στον πίνακα με τις δημοσιεύσεις που
είναι αποτέλεσμα αναζήτησης στο Google. Ο τρόπος συγγραφής αυτών των δημοσιεύσεων είναι ίδιος με τον τρόπο που γίνεται και η εγγραφή των δημοσιεύσεων που βρίσκονται στο Google
Scholar (Σχήμα 3.23).
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Σχήμα 3.23: Τρόπος εγγραφής δημοσιεύσευων από αναζήτηση στο Google
Ύστερα από όλη αυτή την διαδικασία, φτάνουμε στο στάδιο των αποτελεσμάτων. Γι’ αυτό,
χρειάστηκε να φτιάξουμε πίνακες οι οποίοι θα μας βοηθήσουν στα τελικά συμπεράσματα αυτής
της έρευνας. Με άλλα λόγια, δημιουργήσαμε πίνακες, οι οποίοι μας εμφανίζουν αριθμητικά τα
αποτελέσματα της καταγραφής των άρθρων (Σχήμα 3.24).
Σημειώσαμε δηλαδή για κάθε ερευνητή και για κάθε έργο του, πόσες είναι οι συνολικές αναφορές που μας εμφανίζει το Google Scholar, πόσες είναι οι συνολικές αναφορές που μας εμφανίζει
το Google, πόσες οι συνολικές αναφορές και των δύο, δηλαδή, και του google scholar και του
google μαζί με τα λάθη, πόσες είναι οι συνολικές σωστές αναφορές, δηλαδή, χωρίς τα λάθη, όπου
λάθη καταλογίζονται οι λάθος αναφορές και οι επαναλήψεις. Επίσης, σημειώσαμε πόσες αναφέρονται στο Google Scholar και είναι πραγματικές, (αυτές με το πράσινο χρώμα, βλέπε σχήμα 3.18),
πόσες αναφέρονται στο google scholar και δεν είναι πραγματικές, (αυτές με το κόκκινο χρώμα,
βλέπε σχήμα 3.19), τις αυτοαναφορές που μας εμφάνισε το Google Scholar καθώς και τoν αριθμό
που προκύπτει αφαιρώντας από τις πραγματικές αναφορές του Google Scholar τον αριθμό των
αυτοαναφορών.
Με την βοήθεια του πίνακα αυτού, βρίσκουμε τα ποσοστά των αναφορών που εμφανίζει το
google scholar σε σχέση με τις πραγματικές αναφορές, τα ποσοστά των αυτοαναφορών καθώς και
όποιο άλλο ποσοστό είναι απαραίτητο. Συγκρίνουμε τα ποσοστά που υπολογίστηκαν και προκύτουν τα συμπεράσματα. Με βάση τα ποσοστά και τα συμπεράσματα γίνεται η αξιολόγηση της
αξιοπιστίας του Google Scholar.

Σχήμα 3.24: Πίνακας αποτελεσμάτων
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Ανάλυση των Πινάκων αποτελεσμάτων
Οι παραπάνω πίνακες αποτελεσμάτων (Σχήμα 3.24) είναι σχεδιασμένοι στο Microsoft Word
και σκοπός τους είναι η συλλογή και η καταμέτρηση των αναφορών του κάθε επιστημονικού έργου
για την βοήθεια των τελικών αποτελεσμάτων. Είναι χωρισμένοι σε εννιά στήλες οι οποίες είναι:
τίτλος, συνολικές Google Scholar αναφορές, συνολικές Google, συνολικές, συνολικές σωστές, πόσες αναφέρονται στο google scholar και είναι πραγματικές, πόσες αναφέρονται στο google scholar
και δεν είναι πραγματικές, αυτοαναφορές και πραγματικές μείον τις αυτοαναφορές.
Αρχικά στον τίτλο αναφέρεται ο τίτλος του κάθε επιστημονικού έργου ενός συγκεκριμένου
ερευνητή. Στις συνολικές Google Scholar αναφορές είναι καταμετρημένες όλες οι αναφορές που
έχουν καταγραφεί μόνο από το Google Scholar χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι λάθος. Στις συνολικές
Google αναφορές έχουμε καταμετρημένες όλες τις αναφορές που βρήκαμε στο Google για κάθε
κείμενο. Στις συνολικές αναφορές έχουμε αθροίσει τις συνολικές Google Scholar αναφορές και
συνολικές αναφορές του Google.
Στις συνολικές σωστές αναφορές έχουμε αθροίσει αυτές που αναφέρονται στο Google Scholar
και είναι πραγματικές με τις συνολικές αναφορές του Google. Ως πραγματικές ορίζουμε τις αναφορές που είναι σωστές (πράσινο χρώμα Σχήμα 3.18) και μη πραγματικές το αντίθετο, αυτές που
είναι λάθος (κόκκινο χρώμα Σχήμα 3.19). Οπότε, στην στήλη με το πόσες αναφέρονται στο Google
Scholar και είναι πραγματικές, έχουμε τις συνολικές σωστές αναφορές του Google Scholar και
στην επόμενη στήλη με τις μη πραγματικές αναφορές του Google Scholar έχουμε τις λάθος αναφορές που μας εμφάνισε το Google Scholar. Επίσης, στην προτελευταία στήλη με τις αυτοαναφορές έχουμε συνολικά για κάθε έργο τις αυτοαναφορές που καταγράφησαν από το Google Scholar
και στην τελευταία στήλη έχουμε την αφαίρεση των πραγματικών αναφορών της διαδικτυακής
υπηρεσίας Google Scholar από τις αυτοαναφορές για καλύτερο και ορθολογικότερο υπολογισμό
των αποτελεσμάτων.
Τέλος, φτιάξαμε και τους τελευταίους πίνακες, έναν για κάθε έναν από τους πέντε ερευνητές, οι
οποίοι μας δείχνουν αθροιστικά τις καταγραφές. Tα στοιχεία που μετρήθηκαν είναι οι συνολικές
αναφορές του Google Scholar, οι αναφορές που βρέθηκαν με αναζήτηση στο Google, το σύνολο των αναφορών από Google Scholar και Google, οι πραγματικές και μη αναφορές του Google
Scholar, αριθμός αυτοαναφορών καθώς και οι επαναλήψεις αναφορών του Google Scholar και
επαναλήψεις αυτοαναφορών. Οι μετρήσεις αυτές παρουσιάζονται εκτενέστερα στο επόμενο κεφάλαιο ανάλυση και συζήτηση.
Στην συνέχεια, με την βοήθεια των παραπάνω μετρήσεων που προέκυψαν γίνεται η εξαγωγή
ορισμένων χρήσιμων ποσοστών, με βάση τα οποία γίνεται ο υπολογισμός για το ποσοστό αξιοπιστίας του Google Scholar. Τα ποσοστά που χρειάζεται να υπολογιστούν είναι τα εξής:
• Ποσοστά των αναφορών που βγάζει το Google Scholar σε σχέση με τις πραγματικές αναφορές.
• Αν σε δύο ερευνητές συγκρίνουμε τα ποσοστά λάθους, είναι παρόμοια;
• Ποσοστά αυτοαναφορών για κάθε καθηγητή.
Τέλος, με βάση τα τρία παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα που αφορούν στην αξιοπιστία του Google Scholar.
Για να είναι υλοποιήσιμος ο υπολογισμός του ποσοστού αξιοποστίας του Google Scholar, πρέπει να υπολογιστούν πρώτα κάποια απαραίτητα ποσοστά, όπως είπαμε και παραπάνω. Τα ποσοστά
που πρέπει να υπολογιστούν είναι τα εξής:
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1. Ποσοστό των σωστών αναφορών που βγάζει το Google Scholar σε σχέση με το συνολο
αναφορών του Google Scholar
2. Ποσοστό λάθους αναφορών του Google Scholar
3. Ποσοστό των αυτοαναφορών για το συνολο των δημοσιεύσεων του Google Scholar
4. Ποσοστό των αυτοαναφορών για το συνολο των σωστών αναφορών του Google Scholar
5. Ποσοστό αναφορών που βρέθηκαν από αναζήτηση στο Google σε σχέση με τον συνολικό
αριθμό αναφορών
6. Ποσοστο σωστων αναφορών του Google Scholar θεωρώντας τις αυτοαναφορές ως λαθος
7. Ποσοστο αναφορών που βρέθηκαν από αναζήτηση στο Google σε σχέση με τον συνολικό
αριθμό αναφορών Google θεωρώντας τις αυτοαναφορές ως λαθος
Για την εξαγωγή αυτών των ποσοστών γίνεται η εξής διαδικασία.
Για την εύρεση του ποσοστού των αναφορών που βγάζει το Google Scholar σε σχέση με τις
πραγματικές αναφορές γίνεται διαίρεση του πραγματικού αριθμού αναφορών με τον συνολικό
αριθμό αναφορών που εμφανίζει το Google Scholar.
• Ποσοστό σωστών αναφορών του google scholar: Πραγματικές αναφορές του google scholar
/ Συνολικές αναφορές του google scholar
Για την εύρεση του ποσοστού λάθους αναφορών που βγάζει το Google Scholar γίνεται διαίρεση
μεταξύ του αριθμού των λάθος αναφορών με τις συνολικές αναφορές που εμφανίζει το Google
Scholar.
• Ποσοστό λάθους αναφορών του google scholar: Μη πραγματικές αναφορές του google
scholar / Συνολικές αναφορές του google scholar
Για την εύρεση του ποσοστού των αυτοαναφορών για το συνολο των δημοσιεύσεων που εμφανίζει το Google Scholar γίνεται διαίρεση μεταξύ του αριθμού των αυτοαναφορών με τις συνολικές
αναφορές που εμφανίζει το Google Scholar.
• Ποσοστό αυτοαναφορών που εμφανίζει το Google Scholar: Αυτοναφορές / Συνολικές αναφορές του google scholar
Για την εύρεση του ποσοστού των αυτοαναφορών για το συνολο των σωστών αναφορών που
εμφανίζει το Google Scholar γίνεται διαίρεση μεταξύ του αριθμού των αυτοαναφορών με τον
αριθμό των σωστών αναφορών που εμφανίζει το Google Scholar.
• Ποσοστό αυτοαναφορών για το συνολο των σωστών αναφορών που εμφανίζει το Google
Scholar: Αυτοαναφορές / Πραγματικές αναφορές του google scholar
Για την εύρεση του ποσοστού αναφορών που βρέθηκαν από αναζήτηση στο Google σε σχέση με
τον συνολικό αριθμό αναφορών που εμφανίζει το Google Scholar γίνεται διαίρεση μεταξύ του
αριθμού των αναφορών που βρέθηκαν από αναζήτηση στο Google με τον αριθμό των συνολικών
αναφορών που εμφανίζει το Google Scholar.
• Ποσοστό αναφορών του Google: αναφορές Google / (Συνολικές αναφορές Google Scholar
+ Συνολικές αναφορές Google)

3.2. Μεθοδολογία
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Για την εύρεση του ποσοστού των αναφορών που βγάζει το Google Scholar σε σχέση με τις πραγματικές αναφορές θεωρώντας τις αυτοαναφορές ως λαθος, γίνεται η διαίρεση μεταξύ του αριθμού
που προκύπτει αφαιρώντας τον αριθμό των αυτοαναφορών από των αριθμό του πραγματικού αριθμού αναφορών με τον συνολικό αριθμό αναφορών που εμφανίζει το Google Scholar.
• Ποσοστό σωστών αναφορών του Google Scholar θεωρώντας τις αυτοαναφορές ως λαθος:
(Πραγματικές αναφορές Google Scholar - αυτοαναφορές)/ Συνολικές αναφορές Google Scholar
Για την εύρεση του ποσοστού αναφορών που βρέθηκαν από αναζήτηση στο Google σε σχέση με
τον συνολικό αριθμό αναφορών που εμφανίζει το Google Scholar θεωρώντας τις αυτοαναφορές
ως λαθος, γίνεται διαίρεση του αριθμου των αναφορών που βρέθηκαν από αναζήτηση στο Google
με τον αριθμό που προκύπτει αν από το αθροίσματος των αναφορών που βρέθηκαν στο Google με
το σύνολο των σωστών αναφορών του Google Scholar αφαιρεθεί ο αριθμός των αυτοαναφορών.
• Ποσοστό αναφορών του Google θεωρώντας τις αυτοαναφορές ως λαθος: Συνολικές αναφορές Google / ((Συνολικές αναφορές Google + Πραγματικές αναφορές Google Scholar)Αυτοαναφορες)
Στην συνέχεια, με βάση τις όποιες παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν στα αποτελέσματα και
ποσοστά που έχουν προκύψει, γίνεται η εξαγωγή συμπερασμάτων. Τα συμπεράσματα προκύπτουν
από συγκρίσεις με βάση των αριθμό αναφορών, ποσοστών , αυτοαναφορών και ότι άλλο χρειάζεται.

Κεφάλαιο 4

Ανάλυση και συζήτηση
Έχουμε φτάσει στο στάδιο της συλλογής των μετρήσεων και της παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Στην ενότητα που ακολουθεί θα παρουσιάσουμε τους πίνακες των μετρήσεων των αναφορών του κάθε ερευνητή ξεχωριστά, τους πίνακες των ποσοστών των αποτελεσμάτων και θα
αναλύσουμε σε μορφή γραφημάτων τις πληροφορίες που μας δίνονται από τις μετρήσεις μας και
την έρευνά μας. Έπειτα η ενότητα περιλαμβάνει συζήτηση σχετικά με την αξιοπιστία του Google
Scholar για τη μέτρηση των αναφορών και την αξιολόγηση των ερευνητών.

4.1 Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων
Αρχικά θα παρουσιάσουμε ό,τι αναφέραμε στην περίληψη του συγκεκριμένου κεφαλαίου και
επιπλέον θα παρουσιάσουμε και έναν πίνακα με όλες τις μετρήσεις μαζί για να είναι πιο κατανοητή
η έρευνά μας.
Νίκος Πλατής
Ξεκινάμε αρχικά με τον ερευνητή Νίκο Πλατή μιας και έχει τις λιγότερες δημοσιεύσεις και αναφορές. Στον παρακάτω πίνακα (Σχήμα 4.1) παρατηρούμε ότι οι συνολικές αναφορές στο Google
Scholar του συγκεκριμένου ερευνητή ανέρχεται στις 88, αριθμός αρκετά μικρός για τέτοιου είδους
έρευνες, καθώς με ένα μικρό πλήθος αναφορών τα αποτελέσματα μπορούν να μεταβληθούν σημαντικά.

Δημιουργούμε έναν πίνακα ποσοστών (Σχήμα 4.2) με τον οποίο παρατηρούμε κατά πόσο είναι
αξιόπιστες οι μετρήσεις του Google Scholar για τον ερευνητή αυτό. Διακρίνουμε λοιπόν ότι το
ποσοστό των σωστών αναφορών στο Google Scholar ανέρχεται στο 82,8% και των αντίστοιχων
λάθος μόλις στο 17,2%.
Επίσης διακρίνουμε πως το ποσοστό των αυτοαναφορών στο Google Scholar ανέρχεται στο
20,2%, ενώ το ποσοστό των αναφορών που εντοπίστηκαν με την χειρονακτική αναζήτηση στο
Google ανέρχεται στο 13,3% και τέλος το ποσοστό των αυτοαναφορών στο σύνολο των σωστών
αναφορών (πραγματικές Google Scholar + Google) παρατηρούμε ότι ανέρχεται στο 23,0%. Ακόμη, ένα τελευταίο ποσοστό που διακρίνουμε απ’ αυτόν τον πίνακα είναι ο αριθμός των επαναλήψεων των αναφορών όπου συνολικά είναι 8 και το ποσοστό των αυτών που είναι της τάξης του
9,1%, αρκετά μεγάλο για ένα τόσο μικρό πλήθος σωστών αναφορών.

29

30

4. Ανάλυση και συζήτηση

Σχήμα 4.1: Πίνακας μετρήσεων του ερευνητή Νίκου Πλατή

Σχήμα 4.2: Πίνακας ποσοστών του ερευνητή Νίκου Πλατή

Ο παραπάνω πίνακας των ποσοστών απεικονίζεται και σε μορφή γραφήματος για καλύτερη
ανάγνωση όπως φαίνεται και στο Σχήμα (4.3).

Χρήστος Τρυφωνόπουλος
Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τις αναφορές του ερευνητή Χρήστου Τρυφωνόπουλου ο οποίος
φτάνει τις 502 συνολικές αναφορές στο Google Scholar όπως φαίνεται και στον πίνακα (Σχήμα
4.4). Το μεγάλο αυτό πλήθος των αναφορών μας βοηθάει περισσότερο στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων και κατ’ επέκταση στην αξιολόγησή μας για την διαδικτυακή αυτή υπηρεσία.

Με τον ίδιο (σε στήλες) πίνακα ποσοστών αναφορών όπως και στον παραπάνω ερευνητή (Σχήμα 4.5) και (Σχήμα 4.6), παρατηρούμε στον ερευνητή Χρήστο Τρυφωνόπουλο πως το ποσοστό των
σωστών του αναφορών στο Google Scholar ανέρχεται στο 93,6%, πράγμα που σημαίνει πως θε-
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Σχήμα 4.3: Γράφημα ποσοστών του ερευνητή Νίκου Πλατή

Σχήμα 4.4: Πίνακας μετρήσεων του ερευνητή Χρήστου Τρυφωνόπουλου
ωρείται αρκετά αξιόπιστο το Google Scholar για τον συγκεκριμένο ερευνητή. Αυτό απεικονίζεται
και στο μικρό ποσοστό λάθους, μόλις 6,4%.
Το περίεργο εδώ είναι οι αυτοαναφορές, καθώς αυτές με ένα ποσοστό 39,4% ως προς τις
πραγματικές του Google Scholar, δεν χρίζει εμπιστοσύνης αν ορίσουμε τις αυτοαναφορές ως λάθος
αναφορές. Διότι, έναν ερευνητή τον απασχολεί η απήχηση του επιστημονικού του έργου πέρα από
τις δικές του αναγκές καθώς και των συν-συγγραφέων του.
Ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα στις μετρήσεις του ερευνητή, είναι και το πολύ μικρό ποσοστό των αναφορών που βρέθηκαν στο google και το οποίο ανέρχεται στο 2,8%. Αυτό σημαίνει
πως του Google Scholar του έχουν ξεφύγει από τις 510 συνολικές αναφορές (Google Scholar +
Google) μόλις 8. Επιπλέον, μικρό είναι και το ποσοστό των επαναλήψεων των αναφορών και των
αυτοαναφορών, ο αριθμός των οποίων συνολικά ανέρχεται στις 13 και το ποσοστό αυτών ως προς
τις πραγματικές αναφορές του Google Scholar ανέρχεται στο 2,8%.
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Σχήμα 4.5: Πίνακας ποσοστών του ερευνητή Χρήστου Τρυφωνόπουλου

Σχήμα 4.6: Πίνακας ποσοστών του ερευνητή Χρήστου Τρυφωνόπουλου(συνέχεια)
Ο παραπάνω πίνακας των ποσοστών απεικονίζεται και σε μορφή γραφήματος για καλύτερη
ανάγνωση όπως φαίνεται και στο Σχήμα (4.7).
Μανόλης Γουάλλες
Επόμενος ερευνητής στην έρευνά μας είναι ο Μανόλης Γουάλλες του οποίου το πλήθος των
αναφορών του στο Google Scholar φτάνει τις 588 σε 104 επιστημονικά κείμενα (Σχήμα 4.8). Ακόμη ένα μεγάλο ποσοστό που μας βοηθάει στην διεκπεραίωση της έρευνάς μας.

Με παρόμοιο τρόπο κ εδώ, παρουσιάζεται ο πίνακας ποσοστών των αναφορών του ανωτέρω
ερευνητή (Σχήμα 4.9), (Σχήμα 4.10), (Σχήμα 4.11) και (Σχήμα 4.12) στον οποίο παρατηρούμε ότι
το ποσοστό των πραγματικών αναφορών του στο Google Scholar είναι 98,6%. Αυτό το ποσοστό
σε συνδυασμό με το 1,4% των μη πραγματικών αναφορών του (το μικρότερο ποσοστό λάθους
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Σχήμα 4.7: Γράφημα ποσοστών του ερευνητή Χρήστου Τρυφωνόπουλου

Σχήμα 4.8: Πίνακας μετρήσεων του ερευνητή Μανόλη Γουάλλες

απ’ όλους τους ερευνητές), καθιστά το Google Scholar αρκετά αξιόπιστο έως ιδανικό για τον
συγκεκριμένο ερευνητή.
Και εδώ όπως και στους προηγούμενους ερευνητές το ποσοστό των αυτοαναφορών είναι υψηλό και ανέρχεται στο 35,9%, ενώ το ποσοστό που βρέθηκαν αναφορές στο google είναι 7,5%.
Τέλος, το ποσοστό των των αυτοαναφορών ως προς τις πραγματικές του Google Scholar είναι στο
36,5% και το ποσοστό των επαναλήψεών του ανέρχεται στο 0,5

Ο παραπάνω πίνακας των ποσοστών απεικονίζεται και σε μορφή γραφήματος για καλύτερη
ανάγνωση όπως φαίνεται και στο Σχήμα (4.13).
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Σχήμα 4.9: Πίνακας ποσοστών του ερευνητή Μανόλη Γουάλλες

Σχήμα 4.10: Πίνακας ποσοστών του ερευνητή Μανόλη Γουάλλες(συνέχεια)

Κώστας Βασιλάκης
Στη συνέχεια στον τέταρτο ερευνητή της εργασίας, Κώστας Βασιλάκης, το Google Scholar
παρουσιάζει πλήθος αναφορών 1349 σε 137 επιστημονικά κείμενα (Σχήμα 4.14). Να σημειωθεί
ότι αυτό το πλήθος είναι και το μεγαλύτερο από των υπολοίπων πέντε ερευνητών με τους οποίους
ασχολήθηκε η έρευνά μας. Αξίζει να σημειωθεί, πως πολλά έργα από του κ. Βασιλάκη έχουν συγγραφεί μαζί με τον κ. Λέπουρα.

Για τον κ. Βασιλάκη λοιπόν παρατηρούμε στον πίνακα των απολεσμάτων του, (Σχήμα 4.15),
(Σχήμα 4.16), (Σχήμα 4.17), (Σχήμα 4.18) και (Σχήμα 4.19), ότι το ποσοστό των πραγματικών
του αναφορών στο Google Scholar είναι 97,3%, ένα ακόμη μεγάλο ποσοστό ορθών αναφορών σε
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Σχήμα 4.11: Πίνακας ποσοστών του ερευνητή Μανόλη Γουάλλες(συνέχεια)

Σχήμα 4.12: Πίνακας ποσοστών του ερευνητή Μανόλη Γουάλλες(συνέχεια)

Σχήμα 4.13: Γράφημα ποσοστών του ερευνητή Μανόλη Γουάλλες
έναν ερευνητή με πάρα πολλά επιστημονικά έργα. Το ποσοστό των μη πραγματικών του αναφορών
ανέρχεται στο 2,7%, πολύ μικρό για το συγκεκριμένο πλήθος των αναφορών.
Επίσης, στον πίνακα παρατηρούμε ακόμα ότι το ποσοστό των αυτοαναφορών των πραγματικών αναφορών είναι 32,0%, δηλαδή από το 97,3% των πραγματικών αναφορών του Google
Scholar, το 32,0% αυτών είναι αυτοαναφορές πράγμα που σημαίνει ότι το Google Scholar ανιχνεύει τις αναφορές κανονικά αλλά δεν ξεχωρίζει τις αυτοαναφορές.
Τέλος, παρατηρούμε ότι το ποσοστό των αυτοαναφορών προς τις αναφορές του Google Scholar
(μαζί με τις μη πραγματικές) είναι 31,3%, ενώ το ποσοστό των αναφορών που ανιχνεύθηκαν με την
αναζήτη του Google είναι 11,4%. Αυτό το ποσοστό μας δείχνει κατά πόσο το Google Scholar έχει
χάσει αναφορές το πλήθος των οποίων είναι 124. Και ένα τελευταίο σημαντικό ποσοστό που παρα-
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Σχήμα 4.14: Πίνακας μετρήσεων του ερευνητή Κώστα Βασιλάκη
τηρούμε είναι αυτό των επαναλήψεων το οποίο ανέρχεται στο 2,4% και υπολογίζει τις συνολικές
επαναλήψεις, δηλαδή των πραγματικών αναφορών του Goggle Scholar και των αυτοαναφορών.

Σχήμα 4.15: Πίνακας ποσοστών του ερευνητή Κώστα Βασιλάκη

Ο παραπάνω πίνακας των ποσοστών απεικονίζεται και σε μορφή γραφήματος για καλύτερη
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Σχήμα 4.16: Πίνακας ποσοστών του ερευνητή Κώστα Βασιλάκη(συνέχεια

Σχήμα 4.17: Πίνακας ποσοστών του ερευνητή Κώστα Βασιλάκη(συνέχεια
ανάγνωση όπως φαίνεται και στο Σχήμα (4.20).

Γιώργος Λέπουρας
Κλείνοντας την παράθεση των αποτελεσμάτων με τον ερευνητή Γιώργο Λέπουρα και τα αποτελέσματα του τα οποία παρουσιάζονται στον παρακάτων πίνακα (Σχήμα 4.21). Αρχικά, σ’ αυτόν
τον πίνακα παρατηρούμε ότι το πλήθος των αναφορών του, είναι 1197, ο δεύτερος ουσιαστικά
μετά τον κ. Βασιλάκη. Βέβαια, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στην παράθεση του κ. Βασιλακη,
πολλά από τα άρθρα του κ. Λέπουρα έχουν συγγραφεί μαζί με τον κ. Βασιλάκη.
Στον πέμπτο και τελευταίο ερευνητή, κ. Λέπουρα, όπως παρατηρούμε στον πίνακα των αποτελεσμάτων του, (Σχήμα 4.22), (Σχήμα 4.23), (Σχήμα 4.24) και (Σχήμα 4.25), το ποσοστό των
πραγματικών αναφορών του στο Google Scholar είναι 96,7%. Αυτό είναι κατά σειρά το τρίτο
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Σχήμα 4.18: Πίνακας ποσοστών του ερευνητή Κώστα Βασιλάκη(συνέχεια)

Σχήμα 4.19: Πίνακας ποσοστών του ερευνητή Κώστα Βασιλάκη(συνέχεια)

Σχήμα 4.20: Γράφημα ποσοστών του ερευνητή Κώστα Βασιλάκη
καλύτερο ποσοστό πραγματικών αναφορών. Ενώ αντίθετα το ποσοστό των μη πραγματικών αναφορών είναι 3,3%.
Ακόμα, παρατηρούμε ότι το ποσοστό των αυτοαναφορών γενικά στο Google Scholar είναι
μόλις 32,5%, ενώ το ποσοστό των αυτοαναφορών ως προς τις πραγματικές αναφορές του Google
Scholar είναι 33,4%. Επίσης, το ποσοστό των αναφορών που βρέθηκαν στην αναζήτηση του
Google είναι 9,8%, δηλαδή σε πλήθος αναφορών είναι 112. Τέλος, οι επαναλήψεις των αναφορών κυμαίνεται στο 1,5% και σε πλήθος αναφορών είναι 17.
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Σχήμα 4.21: Πίνακας μετρήσεων του ερευνητή Γιώργου Λέπουρα

Σχήμα 4.22: Πίνακας ποσοστών του ερευνητή Γιώργου Λέπουρα

Ο παραπάνω πίνακας των ποσοστών απεικονίζεται και σε μορφή γραφήματος για καλύτερη
ανάγνωση όπως φαίνεται και στο Σχήμα (4.26).
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Σχήμα 4.23: Πίνακας ποσοστών του ερευνητή Γιώργου Λέπουρα(συνέχεια)

Σχήμα 4.24: Πίνακας ποσοστών του ερευνητή Γιώργου Λέπουρα(συνέχεια)

4.2 Γενικές Παρατηρήσεις
Με βάση αυτούς τους ειδικούς πίνακες ποσοστών που έχουν δημιουργηθεί στο Microsoft
Excel και απεικονίζουν την συνολική εικόνα της έρευνας θα παρουσιάσουμε κάποια αποτελέσματα που θα κρίνουν και την τελική μας αξιολόγηση. Αυτά τα αποτελέσματα αφορούν πίνακες με
τις συνολικές μετρήσεις του κάθε ερευνητή, τα ποσοστά καθώς και γραφήματα για κάθε ποσοστό
και διαφορές μεταξύ των ερευνητών.
Αποτελέσματα μετρήσεων της εργασίας

Mε την βοήθεια των παραπάνω μετρήσεων (Σχήμα 4.27) που προέκυψαν γίνεται η εξαγωγή

4.2. Γενικές Παρατηρήσεις
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Σχήμα 4.25: Πίνακας ποσοστών του ερευνητή Γιώργου Λέπουρα(συνέχεια)

Σχήμα 4.26: Γράφημα ποσοστών του ερευνητή Γιώργου Λέπουρα

Σχήμα 4.27: Αποτελέσματα μετρήσεων εργασίας
κάποιων χρήσιμων ποσοστών (Σχήμα 4.28), με βάση τα οποία, γίνεται ο υπολογισμός για το ποσοστό αξιολόγησης της αξιοπιστίας του Google Scholar. Έτσι λοιπόν, παρουσιάζεται ένας γενικός
πίνακας με τα ποσοστά για κάθε ερευνητή, ώστε να προκύψει η σύγκριση των ποσοστών αυτών.
Αποτελέσματα γενικών ποσοστών της εργασίας
Στην συνέχεια προκύπτουν τα παρκάτω γραφήματα με βάση τα ποσοστά και τις μετρήσεις που
έχουν μελετηθεί.
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Σχήμα 4.28: Ποσοστά μετρήσεων εργασίας
Γραφήματα αποτελεσμάτων
Στο γράφημα του Σχήματος (4.29) παρουσιάζονται τα ποσοστά των σωστών αναφορών του
Google Scholar. Σ’ αυτά τα ποσοστά εμπεριέχονται οι πραγματικές αναφορές του Google Scholar
καθώς και οι αυτοαναφορές. Παρατηρείται ότι στον ερευνητή με τις λιγότερες αναφορές το ποσοστο αυτό ειναι μικρό ενώ στους υπόλοιπους, οι οποίοι έχουν αρκετές αναφορές, το ποσοστό είναι
μεγάλο, πράγμα που δείχνει την επιρροή που έχει το μικρό πλήθος αναφορών στα αποτελέσματά
μας.

Σχήμα 4.29: Γράφημα σωστών αναφορών που βγάζει το Google Scholar σε σχέση με το σύνολο
αναφορών του Google Scholar

Στο αντίστοιχο γράφημα του Σχήματος (4.30) παρουσιάζονται τα ποσοστά των μη πραγματικών αναφορών του Google Scholar.

Στο γράφημα του Σχήματος (4.31) παρατηρούμε τα ποσοστά των αυτοαναφορών που βρέθηκαν στο Google Scholar χωρίς να έχουμε αφαιρέσει τις μη πραγματικές αναφορές. Ενώ στο αμέσως
επόμενο γράφημα (Σχήμα 4.32) παρατηρούμε τα ποσοστά των αυτοαναφορών που βρέθηκαν στις
πραγματικές αναφορές του Google Scholar.

Στο γράφημα του Σχήματος (4.33) παρατηρούμε τα ποσοστά των αναφορών που βρέθηκαν
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Σχήμα 4.30: Γράφημα λάθους αναφορών Google Scholar

Σχήμα 4.31: Γράφημα αυτοαναφορών του συνόλου των αναφορών του Google Scholar

Σχήμα 4.32: Γράφημα αυτοαναφορών για το σύνολο των σωστών αναφορών του Google Scholar
στην αναζήτηση που κάναμε στο Google ως προς τον συνολικό αριθμό των αναφορών, δηλαδή,
Google Scholar και Google. Δείχνει δηλαδή σε κάθε ερευνητή αλλά και γενικά, πόσοο είναι το
ποσοστό που το Google Scholar ”έχασε” ορισμένες αναφορές.

Στο γράφημα του Σχήματος (4.34) παρατηρούμε το ποσοστό των πραγματικών αναφορών του
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Σχήμα 4.33: Γράφημα αναφορών που βρέθηκαν από αναζήτηση στο Google σε σχέση με τον συνολικό αριθμό αναφορών
Google Scholar έχοντας αφαιρέσει όμως τις αυτοαναφορές.

Σχήμα 4.34: Γράφημα σωστών αναφορών του Google Scholar θεωρώντας τις αυτοαναφορές ως
λάθος

Στο γράφημα του Σχήματος (4.35) παρατηρούμε το ποσοστό των αναφορών που βρέθηκαν με
αναζήτηση στο Google ως προς τις πραγματικές αναφορές του Google Scholar χωρίς τις αυτοαναφορές. Πόσες δηλαδή αναφορές λείπουν από τις πραγματικές αναφορές του Google Scholar.

4.3 Συζήτηση
Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε τα γενικά συμπεράσματα που βγάλαμε από την έρευνά μας με βάσει και τους τελικούς πίνακες που παρουσιάσαμε στις
γενικές παρατηρήσεις αλλά και στα τελευταία γραφήματα. Ερευνήσαμε ένα δείγμα 5 ερευνητών
με επιστημονικά κείμενα στον τομέα της επιστήμης των υπολογιστών καθώς και με διάφορα μεγέθη δημοσιεύσεων και κατ’ επέκταση και αναφορών, το οποίο μας οδήγησε σε ενδιαφέροντα
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Σχήμα 4.35: Γράφημα αναφορών που βρέθηκαν από αναζήτηση στο Google σε σχέση με τις πραγματικές αναφορές του Google Scholar θεωρώντας τις αυτοαναφορές ως λάθος
συμπεράσματα.
Η έρευνά μας ασχολήθηκε με ερευνητές που είχαν μικρό πλήθος αναφορών (88), ένα μέσο
πλήθος αναφορών (502) και ένα αρκετά μεγάλο πλήθος αναφορών (1349). Διαπιστώσαμε λοιπόν,
ότι όσο περισσότερες αναφορές έχει ένας ερευνητής τόσο μικρότερο το ποσοστό λάθους αναφορών που εμφανίζει το Google Scholar. Επίσης, ένα ακόμη θετικό των πολλών αναφορών είναι
ότι στο μέλλον, οι επιπλέον αναφορές που θα γίνουν στα επιστημονικά αυτά κείμενα επηρεάζουν
ελάχιστα την συνολική έρευνά μας. Αντιθέτως, σ έναν ερευνητή με μικρό πλήθος αναφορών η
διαφορά με πρόσθετες αναφορές είναι σημαντική και εμφανή σε τελικά συμπεράσματα.
Εξετάζοντας τα αποτελέσματα με τα ποσοστά μπορεί κανείς να παρατηρήσει ορισμένα ενδιαφέροντα πράγματα που μας εμφανίζονται σαν γενική εικόνα της έρευνάς μας. Αρχικά το ποσοστό
των αναφορών που βγάζει το Google Scholar σε σχέση με τις πραγματικές αναφορές υπολογίζοντας τις αυτοαναφορές ως σωστές αναφορές είναι για όλους τους καθηγητές μεγαλύτερο από
ογδόντα τέσσερα κόμμα ένα τοις εκατό (84,1%). Ο μέσος όρος γι’αυτό το ποσοστό και για τους
πέντε συγκεκριμένους καθηγητές είναι της τάξης του ενενήντα δύο κόμμα επτά τοις εκατό (92,7%),
ποσοστό αρκετά μεγάλο για την έρευνά μας και για την αξιοπιστία της υπηρεσίας αυτής.
Στην περίπτωση που γίνει σύγκριση αυτού του ποσοστού για δύο ερευνητές, όπου ο ένας έχει
ποσοστό ογδόντα τέσσερα κόμμα ένα τοις εκατό (84,1%) και είναι ο ερευνητής Νίκος Πλατής,
και ο άλλος είναι ο ερευνητής Μανόλης Γουάλες με ποσοστό ενενήντα έξι κόμμα τέσσαρα τοις
εκατό (96,4%), παρατηρείται πως υπάρχει μεγάλη διαφορά, μία διαφορά τις τάξης του δώδεκα
κόμμα τρία τοις εκατό (12,3%), το οποίο δείχνει ότι στις λιγότερες αναφορές έχει μεγάλα ποσοστά
λάθους. Για τους υπόλοιπους τρείς ερευνητές που μελετήσαμε το ποσοστό αυτό είναι ενενήντα ένα
κόμμα έξι τοις εκατό (91,6%), ενενήντα πέντε κόμμα έξι τοις εκατό (95,6%) και ενενήντα πέντε
κόμμα οκτώ τοις εκατό (95,8%), οπότε γίνεται αντιλυπτό πως η διαφορά τους είναι μικρότερη
απ’οτι των δύο παραπάνω ερενητών που αναλύσαμε.
Μια σημαντική παρατήρηση είναι επίσης πως το χαμηλότερο ποσοστό των αναφορών που
βγάζει το Google Scholar σε σχέση με τις πραγματικές αναφορές ανήκει στον ερευνητή με τις
λιγότερες αναφορές. Το υψηλότερο όμως δεν ανήκει στον καθηγητή με τις περισσότερες αναφορές. Αυτό σημαίνει πως το ποσοστό που αναλύουμε δεν πηγαίνει αναλογικά με τον αριθμό των
αναφορών ενός ερευνητή. Πάντως το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο στους ερευνητές με μεγάλο
αριθμό αναφορών.
Άπό την άλλη μεριά, ένα πολύ σημαντικό ποσοστό είναι το ποσοστό λάθους. Το συγκεκριμένο
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ποσοστό υπολογίστηκε με βάση το ποσοστό των αναφορών που βγάζει το Google Scholar σε
σχέση με τις πραγματικές αναφορές υπολογίζοντας τις αυτοαναφορές ως σωστές αναφορές. Το
ποσοστό λάθους κινείται σε μία κλίμακα του τρία κόμμα έξι τοις εκατό (3,6%) με δεκαπέντε κόμμα
εννέα τοις εκατό (15,9%). Η διαφορά αυτή, ανάμεσα στο μικρότερο και το μεγαλύτερο ποσοστό
που βρέθηκαν στην έρευνα, είναι πάρα πολύ μεγάλη και ασφαλώς μας προβληματίζει για την
αξιοπιστία του Google Scholar.
Έκτός από τα δύο προηγούμενα παρατηρούνται ποσοστά λάθους όπως οκτώ κόμμα τέσσετα
τοις εκατό (8,4%), τέσσερα κόμμα τέσσερα τοις εκατό (4,4%) και τέσσερα κόμμα δύο τοις εκατό
(4,2%). Τα ποσοστά αυτά μπορεί να μην είναι ακριβώς ίδια, αλλά η διαφορά της τάξης του δώδεκα
κόμμα τρία τοις εκατό (12,3%) που τα διαχωρίζει δεν είναι χαοτική, δεν μπορεί όμως να χαρακτηριστεί αμελητέα. Ο μέσος όρος που προκύπτει για τα ποσοστά λάθους είναι επτά κόμμα τρία τοις
εκατό (7,3%).
Στην συνέχεια υπολογίστηκε το ποσοστό αναφορών που βρέθηκαν από αναζήτηση στο Google
σε σχέση με τον συνολικό αριθμό αναφορών. Η μεγαλύτερη και η μικρότερη τιμή που βρέθηκαν
είναι εννέα κόμμα τρία τοις εκατό (9,3%) και ένα κόμμα επτά τοις εκατό (1,7%) αντίστοιχα. Οι
τιμές του αντίστοιχου ποσοστού για τους υπόλοιπους ερευνητές είναι τέσσερα κόμμα τέσσερα
τοις εκατό (4,4%) και οκτώ κόμμα εννέα τοις εκατό(8,9%). Ο μέσος όρος που προκύπτει για το
συγκεκριμένο ποσοστό Google είναι έξι κόμμα έξι τοις εκατό (6,6%).
Ακόμα ένα σημαντικό ποσοστό είναι αυτό των αυτοαναφορών. Μετρήθηκαν δύο ποσοστά αυτοαναφορών, το ποσοστό αυτοαναφορών για το σύνολο των αναφρορών του Google Scholar και
το ποσοστό των αυτοαναφορών για το σύνολο των σωστών αναφορών αυτού. Το χαμηλότερο ποσοστό αυτοαναφορών για το σύνολο των αναφορών που βρέθηκε ανήκει στους ερευνητές Γίωργο
Λέπουρα και Κώστα Βασιλάκη και έχει την τιμή του δώδεκα κόμμα οκτώ τοις εκατό (12,8%). Το
υψηλότερο ποσοστό αυτοαναφορών για το σύνολο των αναφορών που βρέθηκε έχει την τιμή του
σαράντα κόμμα τέσσετα τοις εκατό (40,4%). Το ποσοστό αυτοαναφορών αυτού του μεγέθους είναι αρκετά μεγάλο και παρουσιάζονται στον ερευνητή με τις περισσότερες αναφορές (1349), διότι
κατέχουν αρκετά υψηλές τιμές. Οι τιμές των υπόλοιπων ποσοστών είναι είκοσι κόμμα πέντε τοις
εκατό (20,5%)και τριάντα δύο κόμμα τρία τοις εκατό (32,3%). Ο μέσος όρος που προκύπτει είναι
της τάξης του είκοσι τρία κόμμα επτά τοις εκατό (23,8%), ένας αρκετά ψηλός αριθμός όσον αφορά
τα αποτελέσματα για την ερευνητική επιρροή των επιστημονικών κειμένων των ερευνητών.
Στην συνέχεια, με ότι έχει να κάνει με το ποσοστό των αυτοαναφορών για το σύνολο των σωστών αναφορών τα επιμέρους ποσοστά για κάθε ερευνητή έχουν ως εξής. Το υψηλότερο ποσοστό
αυτοαναφορών για το σύνολο των σωστών αναφορών που βρέθηκε έχει την τιμή του σαράντα
τρία κόμμα τέσσετα τοις εκατό (43,4%) και ανήκει ασφαλώς στον ερευνητή με τις περισσότερες
αναφορές. Το χαμηλότερο ποσοστό αυτοαναφορών για το σύνολο των σωστών αναφορών που
βρέθηκε ανήκει στους ερευνητές Γίωργο Λέπουρα και Κώστα Βασιλάκη και έχει την τιμή του
δεκατρία κόμμα τέσσερα τοις εκατό (13,4%). Να θυμήσουμε ότι σε πολλά από τα επιστημονικά
τους κείμενα αυτοί οι δύο είναι συν-συγγραφείς και γι’ αυτό σε πολλές μετρήσεις τα αποτελέσματα τους εξισώνονται. Οι τιμές των υπόλοιπων ποσοστών είναι είκοσι κόμμα πέντε τοις εκατό
(20,5%)και τριάντα τρία κόμμα πέντε τοις εκατό (33,5%). Ο μέσος όρος που προκύπτει είναι της
τάξης του είκοσι τέσσερα κόμμα οκτώ τοις εκατό (24,8%), ένας αρκετά ψηλός αριθμός όσον αφορά την αξιοπιστία του Google Scholar. Παρατηρεί κανείς πως η διαφορά των δύο μέσων όρων
των ποσοστών αυτοαναφορών που υπολογίστηκαν είναι μικρή, για την ακρίβεια έχει τιμή ένα τοις
εκατό (1,0%).
Στην συνέχεια, έγινε ξανά ο υπολογισμός του ποσοστού σωστών αναφορών και του ποσοστού
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Google, αυτήν την φορά όμως το σύνολο των αυτοαναφορών υπολογίστηκε ως λάθος και όχι στο
σύνολο των σωστών αναφορών του Google Scholar όπως προηγουμένως. Μ’ αυτον τον τρόπο τα
ποσοστά άλλαξαν, σε κάποια υπήρξαν δραματικές αλλαγές ενώ σε κάποια άλλα όχι. Σχετικά με το
ποσοστό σωστών αναφορών , ισχύουν τα παρακάτω. Το μεγαλύτερο ποσοστό που βρέθηκε έχει
τιμή ογδόντα δύο κόμμα οκτώ τοις εκατό (82,8%), ενώ το αντίστοιχο μικρότερο έχει τιμή πενήντα
δύο κόμμα οκτώ τοις εκατό (52,8%). Παρατηρεί κανείς πως ακόμα και το μεγαλύτερο ποσοστό που
βρέθηκε δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό. Τα ποσοστά σωστών αναφορών για τους υπόλοιπους
τρείς ερευνητές είναι εξήντα τέσσερα κόμμα ένα τοις εκατό (64,1%), εξήντα τρία κόμμα έξι τοις
εκατό (63,6%) και ογδόντα ένα κόμμα τρία τοις εκατό (81,3%). Ο μέσος όρος που προκύπτει για
το ποσοστό σωστών αναφορών είναι εξήντα οκτώ κόμμα εννέα τοις εκατό (68,9%). Είναι μία πολύ
χαμηλή τιμή η οποία δεν προσδίδει κανένα κύρος και αξιοπιστία.
Επίσης, όπως προαναφέρθηκε υπολογίστηκε και το ποσοστό Google θεωρώντας το σύνολο
των αυτοαναφορών ως λάθος. Η μεγαλύτερη και η μικρότερη τιμή που βρέθηκαν είναι δεκατρία
κόμμα οκτώ τοις εκατό (13,8%) και τρία τοις εκατό (3,0%) αντίστοιχα. Οι τιμές του αντίστοιχου
ποσοστού για τους υπόλοιπους ερευνητές είναι έξι κόμμα πέντε τοις εκατό (6,5%) και δέκα κόμμα
δύο τοις εκατό(10,2%). Ο μέσος όρος που προκύπτει για το συγκεκριμένο ποσοστό Google είναι
οκτώ κόμμα επτά τοις εκατό (8,7%). Μελετώντας την διαφορά στον μέσο όρο του παρόμοιου
ποσοστού που υπολογίστηκε υπολογίζοντας τις αυτοαναφορές ως σωστές αναφορές και είναι της
τάξης του έξι κόμμα έξι τοις εκατό (6,6%), παρατηρεί πως η διαφορά είναι της τάξης του δύο
κόμμα ένα τοις εκατό (2,1%). Είναι μία μικρή διαφορά η οποία δεν είναι πολύ σημαντική και δεν
προκαλεί αλλοίωση του αποτελέσματος.
Μελετώντας όλα τα παραπάνω προκύπτουν κάποια συμπεράσματα. Αρχικά, όσο λιγότερα
άρθρα έχει κάποιος ερευνητής τόσο περισσότερες λάθος αναφορές παρατηρούνται στο Google
Scholar. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από το γεγονός πως για τον ερευνητή ”Νίκο Πλατή” ο οποίος
έχει τα λιγότερα άρθρα από όλους έχει και το μικρότερο ποσοστό αναφορών που βγάζει το Google
Scholar σε σχέση με τις πραγματικές αναφορές. Για τους υπόπλοιπους καθηγητές για τους οποίους
υπάρχει αρκετά υψηλός αριθμός άρθρων παρατηρείται μεγαλύτερο ποσοστό σωστών αναφορών
στο Google Scholar.
Ύστερα μία ακόμα παρατήρηση είναι πως για όσους ερευνητές έχουν πιο έντονη δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια απ’ ότι τα προηγούμενα τότε το Google Scholar ελλείπεται σε περισσότερα
άρθα και βρίσκουμε περισσότερα αναζητώντας στο Google.
Τέλος, μία παρατήρηση όσον αναφορά τις αυτοαναφορές είναι ότι η κύρια παράμετρος που
επηρεάζει το ποσοστό των αυτοαναφορών είναι ο συγγραφέας του εκάστοτε έργου, δηλαδή κατά
πόσον ένας ερευνητής αναφέρει προηγούμενα έργα του στα επόμενα τα οποία δημοσιεύει. Παρ’
όλα ταύτα, αξίζει να σημειωθεί πως αν ένας ερευνητής έχει πολλές αναφορές τότε το πλήθος
των αυτοαναφορών δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό, αν όμως ένας ερευνητής έχει μικρό αριθμό αναφορών τότε το πλήθος των αυτοαναφορών επηρεάζει πολύ περισσότερο το
αποτέλεσμα.

Κεφάλαιο 5

Συμπεράσματα
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να βρεθεί o βαθμός αξιοπιστίας του Google Scholar.
Για να γίνει αυτό αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε μία κατάλληλη μεθοδολογία. Η έρευνα ξεκίνησε
με την εύρεση αναφορών που υπάρχουν για διάφορα έργα ερευνητών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, κατά κύριο λόγο σε Google Scholar και Google. Ακολούθησε η καταγραφή των αναφορών και των σημαντικών για την έρευνα στοιχείων που προέκυψαν σε πίνακες.
Επίσης βασιζόμενοι στους πίνακες αυτούς έγινε η εξαγωγή συγκεκριμένων στοιχείων τα οποία
είναι απαραίτητα για την συνέχεια της εργασίας. Στην συνέχεια, τα στοιχεία αυτά με κατάλληλη
επεξεργασία, οδήγησαν στην εξαγωγή των στατιστικών. Με την εξέταση των παραπάνω προχωρήσαμε στην αξιολόγηση του Google Scholar.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα και τα ποσοστά που έχουν παραχθεί παρατηρούνται κάποια
συμπεράσματα. Αρχικά, όσο λιγότερα άρθρα έχει κάποιος ερευνητής τόσο περισσότερες λάθος
αναφορές παρατηρούνται στο Google Scholar. Αυτό συμβαίνει για ερευνητές με λιγότερες από
εκατό αναφορές συνολικά. Όσο μεγαλώνει ο αριθμός των αναφορών μειώνεται και το ποσοστό
των λάθος αναφορών, όχι όμως με αναλογικό τρόπο.
Έπειτα μία ακόμα παρατήρηση είναι πως όσο πιο έντονη δραστηριότητα έχει ένας ερευνητής
τα τελευταία χρόνια, τόσο περισσότερες από τις αναφορές του χάνει το Google Scholar έχοντας
ως αποτέλεσμα στην εύρεση περισσότερων αναφορών μέσω αναζήτησης στο Google.
Επίσης, μία παρατήρηση όσον αναφορά τις αυτοαναφορές. Η κύρια παράμετρος που επηρεάζει
το ποσοστό των αυτοαναφορών είναι ο συγγραφέας του εκάστοτε έργου, αξίζει όμως να σημειωθεί
πως αν ένας ερευνητής έχει πολλές αναφορές τότε το πλήθος των αυτοαναφορών δεν επηρεάζει το
αποτέλεσμα σε τόσο μεγάλο βαθμό, όσο αν ο ερευνητής είχε μικρό αριθμό αναφορών. Αυτό όμως
δεν βοηθάει την απήχηση του επιστημονικού άρθρου του συγγραφέα στο υπόλοιπο ερευνητικό
κοινό.
Εξετάζωντας τα παραπάνω συμπεράσματα καταλήγει κανείς πως το Google Scholar είναι ένα
αξιόπιστο εργαλείο για την εύρεση των αναφορών. Βρίσκει έναν μεγάλο αριθμό από τις αναφορές
προς ερευνητές. Το αρνητικό σημείο αυτής της αναζήτησης είναι όταν πρόκειται για ερευνητές
με αρκετά μικρό αριθμό δημοσιεύσεων. Ύστερα, ένα πολύ αρνητικό ποσοστό είναι αυτό των αυτοαναφορών. Βέβαια και σ’αυτό το κομμάτι των αυτοαναφορών παρατηρείται πως για ερευνητές
με μεγάλο αριθμό αναφορών, περισσότερες από χίλιες αναφορές, το ποσοστό των αυτοαναφορών
δεν είναι τόσο μεγάλο όσο των υπολοίπων, με λιγότερες από εξακόσιες αναφορές. Ο αριθμός των
αυτοαναφορών αν μετρηθεί ως λάθος, όπου έτσι πρέπει να θεωρείται, μειώνει σε μεγάλο βαθμό
το ποσοστό των σωστών αναφορών που βρίσκονται στο Google Scholar.
Οπότε, συμπεραίνει κανείς πως οι αυτοαναφορές επηρεάζουν αρνητικά το ποσοστό αξιοπι49
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στίας του Google Scholar. Τέλος, το γεγονός πως με την πάροδο των χρόνων το Google Scholar
παρουσιάζει έλλειψη αναφορών, ίσως δεν έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την μέχρι στιγμής αποτελεσματικότητά του, σίγουρα όμως στην συνέχεια και όσο περνάνε τα χρόνια θα εμφανίζονται
περισσότερες ελλείψεις αν δεν γίνουν κατάλληλες βελτιώσεις.
Ανακεφαλαιώνοντας, το Google Scholar είναι αξιόπιστο ως προς την εύρεση των αναφορών.
Βρίσκει πολλές αναφορές, αλλά υπάρχουν και αρκετές που του ξεφεύγουν. Αυτό το αποτέλεσμα,
το καθιστά ένα καλό εργαλείο στην εύρεση αναφορών, αλλά και αυτοαναφορών. Χρειάζεται βελτίωση σ’ αυτό το σημείο. Ακόμη πρέπει να γίνουν βελτιώσεις ώστε να μην παρουσιάζει ελλείψεις
με την πάροδο του χρόνου.
Για πιο ασφαλή συμπεράσματα, θα μπορούσε κάποιος να κάνει την ίδια έρευνα εξερευνώντας μεγαλύτερο αριθμό ερευνητών. Επίσης, σαν μελλοντική εργασία θα μπορούσε κάποιος να
υλοποιήσει την ίδια έρευνα αλλά με καθηγητές που έχουν διαφορετικά ερευνητικά πεδία.
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