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Cel 

Sprawdzenie aktualności odsyłaczy w zasobie informacyjnym.  

Uzasadnienie 

Katalog Intute (http://intute.ac.uk) nie był aktualizowany od lipca 2011 r. Próba miała 
wykazać stopień aktualności odsyłaczy zaindeksowanych w katalogu - czy po niemal trzech 
latach od ostatniej aktualizacji Intute, ma uzasadnienie korzystanie z jego zasobów i 
polecanie ich użytkownikom. Badanie prowadzono na potrzeby powstającej publikacji 
książkowej. 

Metodologia 

Badanie przeprowadzono w dn. 20 - 21 kwietnia 2014 r. metodą z autopsji. Katalog 
podzielony jest na kategorie dziedzinowe. Z każdej z głównych kategorii dziedzinowych, 
niezależnie od jej dalszego podziału, wybrano pięć odsyłaczy i sprawdzano: 

a. ich działanie (łączenie z adresem internetowym); 
b. ich zgodność z opisem hiperłącza w katalogu Intute. 

Działającemu odsyłaczowi przypisywano 1 pkt., niedziałającemu 0 pkt. W toku 
prowadzonych badań okazało się, że są też odsyłacze o niejednoznacznym charakterze – jeśli 
po części nosiły znamiona aktualności i użytkownik mógł z nich skorzystać  - zdecydowano 
przypisać się im 0,5 pkt. Za nieaktualne (0 pkt.) uznano odsyłacze prowadzące do 
działających witryn internetowych, na których dokument zaindeksowany w Intute powinien 
się znaleźć, lecz został usunięty lub zmienił adres na stronie (a użytkownik nie jest 
przekierowywany pod nowy adres ani nie umieszczono go w formie odnośnika). 

 

 



Tabelaryczne opracowanie wyników 

Nazwa kategorii Opis odsyłaczy Uwagi Stopień 
aktualności (%) 

Agriculture, 
food & forestry 

5 odsyłaczy 
aktualnych 

Pierwszy z badanych odsyłaczy zmienił adres, 
ale użytkownik jest przekierowywany do 
niego automatycznie. 

100% 

Architecture & 
planning 

2 odsyłacze 
aktualne, 3 
uznane za 

nieaktualne 

W przypadku pierwszego badanego w 
kategorii odsyłacza strona istnieje, ale jej 
zawartość nie zgadza się z opisem w 
katalogu, została więc uznana za 
nieaktualną. Drugi odsyłacz kieruje do 
właściwego serwisu, ale zaindeksowana 
strona została przeniesiona i jeśli istnieje – 
użytkownik będzie musiał ją odszukać na 
własną rękę. Piąty z badanych odsyłaczy 
kierował do nieaktualnego adresu. 

40% 

Biological 
sciences 

3 odsyłacze 
aktualne, 2 
nieaktualne 

Drugi z badanych odsyłaczy wyświetla raport 
o błędzie (przeprojektowana strona 
wydawcy – po skorzystaniu z nowej strony 
czasopismo z odsyłacza Intute udaje się 
odnaleźć, ale wymaga to od użytkownika 
wielu zabiegów, m.in. odnalezienie 
poprawnego adresu strony wydawcy). Drugi 
z badanych odsyłaczy prowadzi do 
informacji, że zasób nie istnieje. 

60% 

Business & 
management 

studiem 

5 odsyłaczy 
aktualnych 

- 100% 

Communication 
& media studies 

4 odsyłacze 
aktualne, 1 
nieaktualny 

Czwarty z badanych odsyłaczy prowadził do 
informacji o tym, że strona nie istnieje. 

80% 

Creative & 
performing arts 

5 odsyłaczy 
aktualnych 

- 100% 

Education & 
research 
methods 

5 odsyłaczy 
aktualnych 

- 100% 

Engineering 4 odsyłacze 
aktualne, 1 
uznany za 

połowicznie 
aktualny 

Trzeci z badanych odsyłaczy prowadzi do 
strony zaindeksowanej w Intute, lecz nie jest 
to już strona aktualizowana, jest 
utrzymywana online jako zasób archiwalny. 
Zdecydowano o przyznaniu temu 
odsyłaczowi 0,5 pkt. 

90% 

Geography & 
environment 

4 odsyłacze 
aktualne, 1 

nieaktualny. 

Czwarty z badanych odsyłaczy prowadził do 
nieistniejącej witryny internetowej. 

80% 

Humanities 4 odsyłacze 
aktualne, 1 
nieaktualny 

Pierwszy z badanych odsyłaczy prowadził do 
nieistniejącej witryny internetowej. 

80% 

Law 5 odsyłaczy 
aktualnych 

- 100% 



Mathematics & 
computer 

science 

5 odsyłaczy 
aktualnych 

- 100% 

Medicine 
including 
dentistry 

3 odsyłacze 
aktualne, 2 
uznane za 

nieaktualne 

Pierwszy i drugi badany odnośnik odsyła do 
istniejących serwisów internetowych, ale nie 
do zasobów opisanych w Intute, należałoby 
je jeszcze raz wyszukać w serwisie (jeśli 
istnieją). 

60% 

Modern 
languages & 
area studies 

5 odsyłaczy 
aktualnych 

- 100% 

Nursing, 
midwifery & 
allied health 

3 odsyłacze 
aktualne, 2 
uznane za 

nieaktualne 

Pierwszy i czwarty badany odnośnik odsyła 
do istniejących serwisów internetowych, ale 
nie do zasobów opisanych w Intute, 
należałoby je jeszcze raz wyszukać w 
serwisie (jeśli istnieją). 

60% 

Physical 
Sciences 

4 odsyłacze 
aktualne, 1 
uznany za 

nieaktualny 

Trzeci badany odnośnik odsyła do 
istniejących serwisów internetowych, ale nie 
do zasobów opisanych w Intute, należałoby 
je jeszcze raz wyszukać w serwisie (jeśli 
istnieją). 

80% 

Psychology 4 odsyłacze 
aktualne, 1 
uznany za 

połowicznie 
aktualny 

Cztery odsyłacze zostały uznane za aktualne, 
choć pierwszy z nich zmienił adres, jednak 
użytkownik zostaje automatycznie 
przekierowany do nowej lokalizacji 
dokumentu. Trzeci badanych odsyłacz 
prowadzi do zasobu, który został na nowo 
zorganizowany i podzielony na trzy odrębne 
witryny internetowe, których adresy 
umieszczono na stronie. Zdecydowano o 
przyznaniu temu odsyłaczowi 0,5 pkt. 

90% 

Social Sciences 4 odsyłacze 
aktualne, 1 
nieaktualny 

Piąty z badanych odsyłaczy kierował do 
nieistniejącej witryny. 

80% 

Veterinaty 
medicine 

2 odsyłacze 
aktualne, 2 
uznane za 

nieaktualne, 1 
nieaktualny 

Drugi i czwarty badany odsyłacz prowadzą 
do istniejących serwisów, w których nie ma 
już zaindeksowanych w Intute dokumentów 
- należałoby je jeszcze raz wyszukać w 
serwisie (jeśli istnieją). Piąty z badanych 
odsyłaczy prowadził do nieistniejącej strony 
internetowej. 

40% 

    81% 
 

Wnioski 

Pomimo niewielkiej wybranej próby badawczej aktualność serwisu Intute napawa 
optymizmem. Po zsumowaniu wyników cząstkowych i podzieleniu ich przez liczbę badanych 
kategorii okazało się, że wskaźnik aktualności zasobów w katalogu wynosi ca. 81%. 7 
kategorii na 19 badanych uzyskało wynik 100%  aktualności wybranych zasobów (co stanowi 



ok. 37% wszystkich kategorii), dla 17 kategorii wskaźnik wynosił powyżej 50% (ok. 89%), a 
jedynie dla dwóch kategorii wskaźnik osiągnął wynik poniżej tej wartości (ok. 10%). To 
pozwala wysnuć wniosek, że katalog tematyczny Intute wciąż stanowi cenne i aktualne 
źródło informacji i może być prezentowany użytkownikom Internetu. Należy pamiętać, że 
badanie miało charakter testowy, kompleksowe badanie powinno wziąć pod uwagę szerszy 
przekrój badanych odsyłaczy, a także uwzględniać podział kategorii na subdziedziny. Kolejne 
lata będą też wymagały od szkolących użytkowników osób sprawdzania stopnia 
dezaktualizacji odsyłaczy w katalogu.  


