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Вимоги, що висуваються до Web-сайтiв наукового закладу, задля
пiдняття його Webometrics-рейтингу
З розвитком мережi Iнтернет стираються кордони мiж науковими установами рiзних країн. Щоб на рiвних спiвпрацювати з зарубiжними колегами вкрай необхiдно
забезпечити адекватне представлення результатiв роботи, досягнень унiверситету, його
наукових iнтересiв на web-сторiнках закладу. Найбiльш авторитетним iнструментом вимiрювання Iнтернет-активностi та успiшностi наукового закладу є Webometrics Ranking
of World’s Universities (Cybermetrics Lab, National Research Council, Spain).
Методика Webometrics не iдеальна, але кращої поки не створено. Тому, спираючись
на неї, сформулюємо основнi вимоги до сайтiв. Навiть iдеально сконструйований та
наповнений сайт буде неефективним, якщо про його iснування знатимуть лише розробники. Щоб повiдомити свiту про своє iснування, а разом з тим, включитися до iндексу Webometrics, необхiдно зареєструвати всi, без виключення, сторiнки унiверситету
в найбiльш вiдомих каталогах, пошукових системах. Всi сторiнки наукового закладу
повиннi бути розмiщенi в одному доменi, лише за таких умов можливо органiзувати
зручну навiгацiю та оптимально розподiлити наукову iнформацiю на сторiнках закладу
не розпорошуючи її. Незайве сказати, що кiлькiсть сторiнок у доменi напряму свiдчить
про активнiсть унiверситету та впливає на рейтинг. Структура сторiнок повинна бути максимально простою, не слiд зловживати технологiями Flash, Java та JavaScript,
а у випадку застосування таких, слiд забезпечити сайт правильно укладеною картою,
котра спростить навiгацiю користувачам i дозволить сканерам пошукових систем iндексувати увесь сайт. В окремих випадках доцiльно використовувати i файл Robot.txt.
Якою важливою не була б структура сторiнок домену, найважливiшим залишається їх
наповнення. На сайтах має бути представлена максимальна кiлькiсть статей, доповiдей,
iнших матерiалiв. Всi вони мають мiстити англомовну анотацiю, а в iдеалi – повноцiнну
англомовну версiю. Як показує практика, оптимальними форматами для розмiщення
наукових даних в Iнтернет є PostScript та PDF. Наявнiсть та кiлькiсть таких файлiв
суттєво впливає на формування рейтингу ВНЗ. Необхiдно слiдкувати за якiстю матерiалiв – цiкава, актуальна iнформацiя викликає Iнтерес web-громадськостi, в результатi
чого на стороннiх сайтах з’являються посилання на сторiнки унiверситету. Саме зовнiшнi посилання формують левову частку рейтингу Webometrics, рейтингiв пошукових
систем. Наукова iнформацiя має бути проiндексована в спецiалiзованих системах орiєнтованих на науковцiв, таких як Google Scholar. Iндексацiя сайтiв унiверситету в цiй
системi розширює читацьку аудиторiю, якщо унiверситетський домен наповнений актуальною iнформацiєю, то користувачi Google Scholar використовують її в подальшому,
розмiщують посилання на унiверситетський домен в своїх публiкацiях. Такi посилання
теж суттєво впливають на рейтинг web-сторiнок.
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