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UN SERVEI DE TELEDOCUMENTACI6 CIENTíFICA
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la primera informaci6.
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Dea del setembre de 1981, en el Seminari de Química de la Facultat
de Química, estA obert al públ1c un serve í de Te Ledocumerrt.ací é aplicat
a la Ci~ncia, que permet recuperar una determinada informaci6 -bibliogr~fica
o factual- a través de l'accéa a un ordinador.

L' actual creixement exponencial de la literatura científica im-
possibilita el total coneixement d'un camp científic concret amb ela media de
cerca tradicionala. La incorporaci6 de la informatica a la documentaci6 permet
recuperar de forma r~pida i selectiva una informaci6 d'interes mitjan~ant l'en-
lla~ per teleprocéa establert entre unasutminiatradors de bases de dades
(anomenata HOSTS) i l'usuari.

Una base de dades éa un conjunt d'informacions tranacritea

seva recuperaci6. Pot ser bibliografica o factual, rebent en aqueat segon caa
el nom de banc de dadea.
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ha de fer, per la qual cosa ea precisa
tal que conegui els diferents llenguat¡
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2.- Preparar la cerca amb l'usuari pr~
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d'informacions transcrites

ments i codis adequats per a la

tual, rebent en aquest aegon cas

(fonts primAries d'informaci6) d'un tema concreto Per ordinador no s'obt~

l' arUcle original aln6 que en alguna casos es pot obtenir els detalle bi-

bllogrAfics d'lnterea i el resum o ,abstracta, 1 en la majorla d'elle nom~e

la primera lnformaci6.

Un banc de dadee ene permet obtenir una dada o un grup de dades

concretee, com pot ser el número de Chemical Abstracta, alguna dada termodinl-

mica, toxicol~gica, etc.

El camp d'interes pels químics és molt variat:

- informac16 química: la versi6 lmpresa m6s útil pele químlcs

és el Chemlcal Abstracts 1 en ordinador exiatelx el seu equlvalent des de 1967

flns a l'actualitat.

- informaci6 sobre un cam~concret com pot ser el textil, el deIs

metalls, el f'ar-macéu t í c , ... Hi han baaee de dades específiquea per a molts

d'elle.
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informaci6 de patents. Informaci6 que no a'acostwna a trobar

en la 11teratura habitual; de fet el 70% d' aquesta informaci6 no es troba

en la 11teratura fina paasata una cinc anya id' ella, el 30% no ea publica

fins puaata els vint. Hi ha una serle de bases de dades de patente d' arreu

el m6n que tot i no incloure lea petents espanyolea, enaloben les de 27

paIsos, les europees i les PCT.

- informaci6 sobre famUies de compostos o sobre un compoat con-

cret: és possible fer consultes a partir del disseny de lea moleculea,

8mb la qual cosa es retroba el número de registre de Chemical Abstracts

i, a partir d'aquí, les seves referencies bibliogrAfiquea.
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- Requiaits per a fer una cerca.

Per a accedir a la informaci6 deaitjada ea requereix:

1.- Coneixer les inatrucciona adequades per a indicar a l'ordinador que

ha de fer, per la qual cosa es preciaa d'una peraona preparada (terminalia·

tal que conegui els diferents llenguatges de cada hoat i 1 'ordenaci6 inter-

na de cada una ds les baeee de dadee a lee que ee pot accedir.

Cedit pel (;lDC

2. - Preparar la cerca amb l' ueuari prAviament a la connex16 •••b l' ordinador.

L' ueuari ha de definir el eeu tema de cerca de forma tal que ea puaui dee-

aloeear aqueat en parau1ee c1au ha de tenir en compte que ajuda malt

al termina11sta el dispoaar del mbim d' informac16 poaeible eobre el tema

en qUeatl6. Si l' ueuar í vol exhauetivitat en la cerca, es plantaja aquesta

de manera que no es pugui perdre lnformeci6 d' inte~e, obtenlnt-ae a méa

el que a' anomena "sorol! de fons" Cinformaci6 que no éa perttnent pero

que permet la relevAncia de la conaulta). Si 1"ueuar I prefereix pertinAncia,

U en ordinador fonta d' infor-

alitzar e1a articlea originala



- CHEMABS: Chemical Abstracts d
- METADEX: Metal Abstracta. 196\
- NTIS: Publicadons del Gove

lI'ha de precillar m~1I la consulta, conscients de que hi haur-á una certa infor-
MIICi6 que no es retrobara.

És important saber valorllr els resultatll:
- resul tat nul: pot ser degut a un error de l~xic o pot ser que

no s'hagi realitzat cap estudi sobre el tema plantejat.
reeultat inferior a l'esperat: ~s interellBant penaar- en to ts

ell1 poelliblell einonimll de la paraula clau (o paraules clau) que s 'introdueix
• l'ordin.dor.

- Hoeta connectats.
1. ESA/QUEST. Host italia que t~ entre 3
mb importanta pilla qulmiclI s6n: (1)

- NASA: multidiaciplinaria amb
1961-

- El lIervei de Teledocumentaci6 del Seminari de Química.
L'aquip del servei de Teledocumentaci6 del Seminari de' Qulmica

estA format par dos ordinadors diferents: un APPLE 11 al que se li han acoblat
dos floppiell per a incrementar les seves possibilitats i un terminal intel.li-
gent Hewlett-Packard 2647-A amb una tableta digi tal. Utzadora per a fer el
dll1l1eny¡rAfic de les elltructurell qulmiques.

En aquest moment, aquest servei t~ la connexi6 a onze hos ts dife-

- ALUMINIUM: World Aluminlum Ab
1969-

mini. 1968-

rente, escollits d'entre els existents per la informaci6
ofereixen,

científica que

- ENVIROLINE: Contaminaci6 qulml
- FSTA: Food Science and Techno]
- BNF: Non-Ferrous Metal Ablltral
- BIOSIS: Biological Abstracta

tAria anomenada Biological Abstracta Reportl
- CAB: Banc de dades de la Com

agricultura en general. 1973-
COMPENDEX: enginyeria. 1969-
INSPEC: el millor banc de da

Ablltracts, Electrical & Electronics Abstra
1971-

- PNI: Pharmaceutical Newa lnde
- PASCAL: Bulletin Signalétique,

ISA--OUI!ST 'ralcati ITALIA

2 DIALOCl P.lo Alto (California ) U~A

J lASA Yl~na AUS'rWIA

4 CAS-aILIU ' CoIWlbu. (Ohio) USA

5 cn v•.•hington De USA

, T~LrSYSTIMES-OUrSTEL "ha r'~CIA

DlMOI CnlonilJ R'A

• I"IA I..rt .ruhe R'A

, 111 Pilad.1tt. (Penlllvanio) U~A

10 IOC-DIIIVPT Read1ng INGLATERRA

" Pll.-T~(1I11 rrAncturt MrA

2. DIALOG. Aqueata connexi6 éa a Palo Alto
de l'actuali tat ja que con té méa de 150
l'ellpectre de teme e exiatents (cientlficlI,

CA SEARCH: Chemical AbstractB'
que la del host ESA/QUEST; té l'inconver
arxius diferente, abarcent cada un d'ells
1967 i l'actualitat.

(l) S' indica el nom de la base de dadee,
partir del qual es va introduir en ordinador



qu~ hl haurA una c~rta infor- - Hosts conn~ctats.

ts:

1. ESAlQUEST. Host italiA que té entre 30 i 40 bases de dades diferenta. Les
m~e importants pels químics s6n:(1)

- NASA: multidisciplinAria amb un apartat sobre química i materiale.

- CHEMABS: Chemlcal Abstracts des de l'any 1967.
- METADEX: Metal Abstracts. 1969-
- NTIS: Publicacions del Govern USA, conU una secei6 de química.

error de l~xic o pot ser que
t~jat.
b interessant penssr en tots
araules clau ) que s 'introdueix

1961-

1969-

emlnari de Química.
laci6 del Seminari de' Química
LE 11 al que se li han aeoblat
litate 1 un terminal lntel.li-

19ital.litzadora per a fer el

- ALUMINIUM: World Aluminium Abstracta. Tot el pub1icat sobre l'a1u-
mini. 1968-

b lnformaci6 clentífica que

- ENVIROLINE: Contaminaci6 química. 1971-
- FSTA: Food Science and TechnoloiY Abstracts.
- BNF: Non-Ferroua Metal Abstracts. 1961-
- B1OSIS: Biololllcal Abstracta juntament amb una versi6 complemen-

tAria anomenada Blologlcal Abstracts Reports, Reviews & Meetlngs.
- CAB: Banc de dades de la Commonwealth Agricultural Bureaux, sobre

a¡ricultura en ¡enera1. 1973-
- COMPENDEX: enginyeria. 1969-

INSPEC: el millor bane de dadea de ({sica que inclou el Phyllic.
Abstracts. Electrical & Electronics Abstracta i Computer & Control Abstracta.

la connexi6 a onze hoet,. dife-

1971-
- PNI: Pharmaceutical News Index. 1974-
- PASCAL: Bulletin Signelétique. 1973-

otl ITALIA

2. DIALOG. Aquesta connex16 é8 a Palo Alto (California); és el host més potent
de l'actuali tat ja que conté més de 150 bases de dades diferents cobrlnt tot
l'esPectre de temes existents (científlcs, humanistes, etc.).

- CA SEARCH: Chemical Abstracts amb una indexaci6 molt més acurada
que la del host ESA/QUEST; té l' inconvenient de que eatl dividit en cinc
arxius diferente, abarcant cada un d'ells un perrode de tempe determinat entre
1967 i l'actualitat.Alto (edUornla) U~A

Aus'rWIA

bus (Ohlo) USA

rlAHCIA

(1) S'indica el nom de la base de dadea, el seu equivalent impraa i l'soy a
partir del qual es va introduir en ordinador.

¡ngton De USA

nla
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cturt



- Una .6rie d'arxius diccionarls de substancies quimlques. Bases de da-
des no blbliografiques en les que per cada substancia indexada es troba el
•eu CAS Registry Number, la f6rmula molecular, el nom que utilitza CA per a
la .eva indexaci6 (que no seguelx ls nomenclatura eetablerta per la
I.U.P.A.C.), ela aeus ain6n1ma, lea dades dels anella ••. El prop6eit d'aquests
arxiu. é. el d'ajudar en les cerques de substancies especifiques via nomencla-
tura.

utilitzant les representacions bidimensl
nom slstematic assignat pel Chemical Abs
sin6nims;i, per últim, a partir del núm•

-SCI SEARCH: multidi.cipllnari. Artlcles dal Sciance Citation Indax i
una aelecci6 dels del Current Contenta que no esttn inclosos en la versió im-
pre.a de l'anterior.

-INPAOOC: patents de 47 parsoa. Inclou tota ls informació de patents i
familiee de patents de led darreres sls setmanes, amb una frequ6ncia de posta
al dia bisetmanal. El nombre normal de patents que conté é8 de 100.000,

-<:LAIMS: Patente USA anunciades en la "U.S. Patent Ofnce Ofnclal
Gaz.tt •.•• o•• d. 1950 per patents quimlqu.e. Hi ha també un arxlu !ndex del.
codie d. cla.eiflcacl6 (400 classes 1 100.000 subclasses), lncloent refer6n-
ci•• cr.uade. de l'Oficina de Patente USA, de posta al dia anual.

- Amé., totee le. baeee d. dadee indicades pel host ESA/QUEST.

6. TÉLÉSYST~MES QUESTEL. Host francés qu
QUESTEL i OARC, que es poden lnteconnee

QUESTEL té une sArle de bases de dades
- EURECAS: cone í s t e í x en lee cinta

dividides en vAries parts depenent del p

- INP1: patente i famili •• de p.t.

i les europees.
PASCAL: arxiu multidisciplinari
CEOOE: literatura geo16gics d. t

7. OIMDI. Host alemany d'especial inter.
EMBASE: Excerpta Medica. Sobre n

MEOLARS: Index Medicue.
B1OS1S.
CAB.

3. lAEA. Ho.t especialitzat en temes snerg6tics.
-INIS: aplicacions pacifiques de l'energia atomics. 1975-

<,

4. CAS-ONLINE. Conté lea més de sis milions de substancies quimiques regis-
trades en l'arxiu Chemical Registry System del Chemical Abstracts Service.1967-

Permet la cerca de substancies amb aspectes estructurals comuns a partir
del dieseny d'squesta subestructura, bé mitjancant un menú (amb el terminal
grafic), be teclejant les instruccions (amb qualsevol terminal),

S'utilitza taabé per a trobar estructures concretes de les que desco-
neixem la seva exist6ncia i per tant de les que no dlsposem de número de re-
gistre 88si¡nat (és el mttode més seaur i efectiu per aesegurar-nos de la
seva existtncia).

8. INKA. host alemany amb bases da dadaE
INKA--+tATH: matemAtlquea 1 lnforn
INKA-PHYS: f!sics.
INKA-NUCLEAR: dades sobre tecnoJ
ENERGYLINE: tot sobre fonts enel

5. CIS. Conjunt de basea de dades num6riques (bancs de dades) que fan refe-
rtncia a unes 250.000 substAncies. En la majoria de bases de dadee de F!sica
i Quimica és difícil de trobar taules en les que es faci refer~ncia a una
dada concreta per a una strie de compostos o per a un de concreto CIS permet
trobar per a un nombre limitat de compostos propietats fisiques o químiques
com poden ser ele seus espectres de masses, les dades d'infra-roi¡. dades
cristal.loarafiquea, toxicologiques ••.

Cada aubat1nc~a pot ser cercada a partir de la sava estructura Quimica.

9. ISI. Host que destaca per les bases
ISI/BIOMEO: literaturs sobre bic
ISI/ISTP&B: comunicacions cientl

revisions de temes, llibrea .••
- ISI/COMPUMATH: matematiques i c.

10. OERWENT. Host situat a Santa M6nica
de dades de patents i families de patenl
reunir uns sArie de bases de dades de pl
d'lnformaci6 sobre patents més amplia d,

- WPI: World Patent Index. Base d,



ubstAncies quimiques. Bases de da-
substAncia indexada es troba el
ar, el nom que utilitza CA per a
latura establerta per la
els anells .•. El propbait d'aqueata
stAncies especifiques via nomencla-

utilitzant les representacions bidimensionala generades pel terminalista; dal
nom sistemAtic assignat pel Chemical Abstracts; deIs noms comercials i al.
ainbnima;i, per últim, a partir del número da raglstre del Chemlcal Abatracta.

'lea del Science Citatlon lndex i
no eatán inclosos en la vers16 1m-

6. TÉLÉSYSTtMES QUESTEL. Hoat franc~. que t~ doe ai.temee QOnver.acional.,
QUESTEL i OARC, que es poden lnteconnectar. OARC permat cerque. e.tructural.

QUESTEL t~ una s~rie de bases de dades d'interla. O'entre altr.a:
- EURECAS: conslste1x en les cintea del Chemical Abatracta d.a da 1967,

dividldes en varies parts depenent del periode cobert.
- INPI: patant. 1 familie. da patanta publlcad •• a 'ran~. d•• d. 196i

u tata la informaci6 de patents 1
manea, amb una frequAncia de poeta
nta que conté és de 100.000.

~

,U.S. Patent Office Offic1al
• Hi he també un arxlu index del.

subclasses), lncloent referAn-
de poeta al dia anual.
icadee pel host ESA/QUEST.

ltice.

i les europees.
PASCAL: arxlu multidisciplinari francés.
GEODE: literatura geolbgica de tot el mono

7. DIMOr. Host alemany d'especial interA. en Blomedicina.
EMBASE: Excerpta Medica. Sobre medeclne. i drogues.
MEDLARS: Index Medicus.
BI0S1S.
C~.

argla atbmica. 1975-
,

de substAncies químiques regis-
del Chemical Abstracts Service.1967-

8. lNKA. hoat alemany amb bases de dades d'lnterAs cientlflc COG s6n:
INKA-MATH: matemAtiquea i informltica.
INKA-PHYS: física.
lNKA-NUCLEAR: dades sobre tecnologia i investlgaci6 nuclear.
ENERGYLINE: tot sobre fonts energAtiques.

pectes estructurals comuns a partir
jan~ant un menú (amb el terminal

qualsevol terminal).
'ures concretes de les que desco-
~ que no disposem de número de re-
lfectiu per assegurar-noa de la

9. ISI. Host que destaaa per les basee de dades:
IS1/BIOMED: literatura sobre biomedicina.
ISI/ISTP&B: comunicacions científiques i tAcniques en conferlncie.,

revisions de temes, llibres •••
- ISI/COMPUMATH: matematiques i computadores.lB (bancs de dades) que fan refe-

ljoria de bases de dades de Flsica
IS que es faci referAncia a una
o per a un de concreto CIS psrmet
I propietats f!siques o qulmiques

les dades d'infra-roig, dades

10. DERWENT. Host situat a Santa Mbnica (California). Destaca per le. base.
de dades de patents i families de patents d'arreu del m6n. SDC ha aconseguit
reunir una s~rie de bases de dades de patents que constitueix la col.lecci6
d'informaci6 sobre patents m6s amplia del m6n:

- WPI: World Patent Index. Baee de dades que cobre ix una 2,5 .iliona
"tir de la aeva estructura química,



d'lnvents. Estl dividlt en dos arxius: WPI amb les patents b~siques (i les
aevea families) lntroduides entre 1960 i 1980. WPIL de 1981 fina a l'actuali-
tato El 401 de tots ele documenta d'aquest hoat son química. Inclou moltes ve-
.adea el resumo

_ NTIS: National Technical Information Service. Cobreix les cerques ps-
trocinad •• pel ¡overn USA.

- APIPAT: American Petroleum Institut Patent.
- FOR!ST PRODUCTS: cobreix la literatura relacionada amb la indústria

dela productea de la fuata.
USPA!USP70: informaci6 bibliogr~fica completa de totea lea reivindi-

cae lona (CLAIMS) que defineix completament l'estat de protecci6 de les inven-
ciona patentedes en USA a partir de 1970.

11. FIZ-TECHNIK. Hoat alemany que cobre ix les bases de dades:
D!CHMA: química tacnica. 1976-
DKI: aapectea tecnolb¡ics i d'inveati¡aci6 sobre el pl~etic, cautchú

i fibrea. 1973-
DOMA: en¡inyeria meclnice.
DZF: ticniquea biomidiquee, meclnica de precisi6 i aptics. 1976-

Per a eloure aqueate breu exposici6, voldria aenyalar que ,evidentment ,
una tienlca tan nova coa ara aquesta, tA avantet¡ea i inconvenients.

Molt dlflcilment s'obtenen cerques amb el 1~ de les referencles exac-
tes sobre el tema demanat. A m's pels mitodes tradlcionals de cerca biblio-
¡rlflca ea poden trobar rererencies d'interes de forma indirecta, Aa s dir,
per entrades que en prlnclpi ens semblarien sense interes; posaibilitat que
no ea t6 amb la Teledocumentaci6.

Perb 'a neceaaari eatar al dia comprendre que el gran avantat¡e de la
Teledocu.entac16 'a que permet l'acc~s a ¡rana voluma d'lnformac16 amb gran
rapideaa i amb la poaaibilitat de seleccionar l'enfocament mAs pertinent dins
d'un plantejament '.ultidiaciplinari.

Roaa MI Eepin6a Soldevila
Llicenciada en Ciencies Químiques i
Terminaliata del Semlnari de Química


