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Bibliometriniai tinklai (angl. bibliometric 

networks) 

• Grafinis atvaizdavimas pateikia analizuojamų elementų 

struktūrą ir ryšius tarp publikacijose pateikiamų 

metaduomenų (autorių,  institucijų, reikšminių ţodţių,  

mokslo kategorijų, cituojamų šaltinių ir kt.) bei parodo 

ryšių stiprumą. 

• Bendros veiklos rezultatai (angl. co-ocurrences) 

– Bendros publikacijos (angl. co-publication) 

– Reikšminiai ţodţiai, dalykiniai terminai 

• Ryšiai tarp cituojamų šaltinių 

– Bendrai cituojamos publikacijos (angl. co-citation) 

– Susiję publikacijos (angl. coupling) 

Ingegerd Bauren. Bibliometrijos seminaro medžiaga, Ryga, 2011 



Bendrai cituojamos publikacijos (angl. co-citation) 
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Susijusios publikacijos (angl. coupling) 

Straipsnis 

C 

Straipsnis 

A 

Straipsnis 

B 

Cituojamas straipsnis 

Cituojantis 

straipsnis 

Cituojantis 

straipsnis 

Ingegerd Bauren. Bibliometrijos seminaro medžiaga, Ryga, 2011 



Grafinės analizės etapai 

 Duomenų gavimas.  

 Duomenų parengimas analizei (WoS2PAJEK, 

Bibexcel) 

 Grafinis atvaizdavimas : 

 grafiniai (angl. graph-based) ţemėlapiai  (Kamada – 

Kawai, Fruchterman - Reingold ) - Pajek programa 

 atstumų (angl. distance-based) ţemėlapiai  (daugiamačių 

skalių, VOS, VxOrd, Kopcsa-Schiebel)  - VOSviewer  

programa  

 

 



Bibliometrinės analizės duomenys 

 Autorius 

 Prieskyra (šalis, institucija, padalinys) 

 Ţurnalai 

 Dalykiniai terminai 

 Reikšminiai ţodţiai 

 Cituojami šaltiniai 

 Cituojantys šaltiniai 

 Dokumentų tipas 

 Publikavimo metai 

 ... 

Analizės lygmenys:  tarptautinis, šalies, institucinis, 

individualaus mokslininko, ţurnalo, mokslo krypties ir kt. 

 

 

 



Duomenų parengimas analizei: Bibexcel 

programa 

 Kūrėjas: Olle Persson (Umeå universitetas, Švedija) 

 Paskirtis: duomenų parengimas grafinei analizei 

 Suderinta su kitomis programomis: Pajek, Excel, 

SPSS ir kt. 

 Duomenys gali būti gaunami iš metaduomenis 

duomenis pateikiančių duomenų bazių (pvz., Web 

of Science, Scopus,  Win/Spirs/Silverpatter, 

EndNote, institucijų mokslo publikacijų duomenų 

bazių). 



Publikacijų pilnų įrašų importavimas iš Web of 

Science 



Struktūrizuoti metaduomenys 

Laukų 

žymės 



Bibexcel programa 

 

 Bibexcel parengia net, clu ir vec failus, kurie gali būti 
naudojami tolimesnei analizei ir grafiniam 
atvaizdavimui su Pajek programa.  



Analizuojamų elementų ir jų porų  sąrašų 

rengimas 



Pajek programa 

Programos diegimas nekomerciniam naudojimui:  
http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/pajek203.exe  

• Paskirtis: tinklų grafinis 

vaizdavimas 

• Sukurta 1996 m. 

• Autoriai: Vladimir 

Batagelj, Andrej Mrvar 

(Liubljanos universitetas, 

Slovėnija) 
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Galimybės 

 Universali įvairių tinklų kūrimo programa 

 Didelių tinklų, turinčių šimtus ar tūkstančius įrašų, 

grafinis atvaizdavimas 

 Grupavimas į klasterius 

 Atvaizdavimo  charakteristikų keitimas (spalvas, šriftų, 

linijas, ţymėjimų ir kt.) 

 Sukurtų ţemėlapių eksportavimas 

 Galimybė išsaugoti grafinius vaizdus darbui su kitomis 

programomis (pvz., VOSviewer) 



Pajek programa 

Atveriami Bibexcel programa parengti tinklų, vektorių ir 

klasterių failai 



Mokslininkų bendradarbiavimo tinklas 

institucijoje (angl. co-authors) 

Problema: analizuojamų elementų persidengimas 

Sprendimas: rankiniu būdu išskirti persidengiančius elementus 

Pastaba: Atvaizduojami ne mažiau 3 

publikacijas turintys mokslininkai. 

2010 m. publikacijos, WoS duomenys 



Koreguotas mokslininkų 

bendradarbiavimo tinklas 



Mokslininkų bendradarbiavimo klasterių 

išskyrimas 

KTU 2010 m. publikacijos, WoS duomenys 



Institucijos bendradarbiavimo tinklai 

KTU 2010 m. publikacijos, WoS duomenys 



Institucijos mokslininkų cituojami šaltiniai  

(angl. co-citation) 

KTU 2010 m. publikacijos, WoS duomenys 



Lietuvos mokslininkų bendradarbiavimo 

tinklas chemijos tematikoje, 2010 m. 

Pastaba: Atvaizduojami ne maţiau 2 publikacijas turintys mokslininkai 

2010 m. publikacijos, WoS duomenys 



Konkretaus mokslininko bendradarbiavimo 

tinklas 

Pastaba: pateikiami ne maţiau 2 bendras publikacijas turintys bendraautoriai 

KTU mokslo publikacijų duomenų bazė, 1992-2011 duomenys 



VOSviewer programa 

 Autoriai: Van Eck ir Waltman (Erasmus Rotterdamo 

universitetas, nuo 2009 m. Leiden universitetas) 

 VOS (angl. visualization of similarities) ţemėlapių 

kūrimo metodas  

 Interaktyvi sąsaja 

 Klasterių atvaizdavimas 

 Galimybė detalizuoti atskiras ţemėlapio sritis 

 Keturios atvaizdavimo formos: etikečių, intensyvumo, 

klasterių ir sklaidos  

 Vizualizuoja kitomis programomis parengtus 

ţemėlapius (pvz., daugiamačių skalių metodu, Pajek 

programa) 

http://www.vosviewer.com/  

http://www.vosviewer.com/


VOSviewer: Label view  

Mokslininko bendradarbiavimo tinklas 

Analizuojamos reikšmes apibūdina apskritimai ir etiketės - kuo svarbesnė 

reikšmė, tuo didesnis apskritimas ir užrašas. Pateikiamos tik pagrindinės 

reikšmės. Interaktyvus vaizdas leidžia išskirti potinklius ir juos padidinti.  



VOSviewer: Density View –

bendradarbiavimo ryšių stiprumas 

Intensyvumo skalė: raudona – žalia - mėlyna 



VOSviewer: Cluster Density View – 

bendraautorių klasteriai 



VOSviewer: Scatter View – 

bendradarbiavimo tinklo sklaida 



Institucijos mokslininkų bendradarbiavimo 

tinklas 



 Institucijos bendradarbiavimo tinklas 
WoS, 2010 m. duomenys 



Institucijos mokslininkų cituojami žurnalai 
WoS, 2010 m. duomenys 



Terminų analizė 

http://www.vosviewer.com/maps/ 



Apie Pajek 

• Batagelj V., Mrvar A. Pajek -
Program for Analysis and 
Visualization of Large Networks: 
Reference Manual. Ljubljana, 2011.  

• http://pajek.imfm.si/lib/exe/fetch.ph
p?media=dl:pajekman203.pdf  

• Batagelj V., Mrvar A.: Pajek - 
Analysis and Visualization of Large 
Networks. in Jünger, M., Mutzel, P., 
(Eds.) Graph Drawing Software. 
Springer, Berlin 2003. p. 77-103. 

• de Nooy, W., Mrvar, A., Batagelj, V. 
Exploratory Social Network Analysis 
with Pajek, CUP, 2005.  

 

• Pajek wiki, 
http://pajek.imfm.si/doku.php  

http://pajek.imfm.si/lib/exe/fetch.php?media=dl:pajekman203.pdf
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Apie VOSviewer 

 Van Eck, N.J., & Waltman, L. (2010). Software survey: 

VOSviewer, a computer program for bibliometric 

mapping. Scientometrics, 84(2), 523-538 

 Waltman, L., Van Eck, N.J., & Noyons, E.C.M. (2010). 

A unified approach to mapping and clustering of 

bibliometric networks. Journal of Informetrics, 4(4), 

629-635. 

 N.J. van Eck and L. Waltman. Bibliometric mapping of 

the computational intelligence field. International 

Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-

Based Systems, 15(5):625-645, 2007.  

 



Klausimai 
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