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1 .  B e v e z e t é s  
 
 
A kémiai ismeretek, amelyekbe itt beleértem a biokémiai, a kémiai technológiai, a 
vegyipari, az élelmiszeripari stb. ismereteket is, ma már olyan tágak, hogy egy-egy 
személy képtelen ezeket mind ismerni és emlékezetében tartani. Ezért a szakemberek 
számára nagyon fontos, hogy egy-egy probléma megoldásához megtalálják a korábban 
felhalmozott értékes ismereteket. 
 
A nyilvánosan hozzáférhető szakmai ismeretek zöme szakkönyvekben, szakfolyóiratokban 
és szabadalmi leírások formájában található meg. A könyvek illetve a szabadalmak közti 
eligazodást osztályba sorolási rendszerek segítik, de még ebben az esetben is szükség van a 
szakmai kivonatokra (abstract, referátum) azért, hogy a keresett információt minél 
gyorsabban megtalálja a szakember. 
 
A legkorszerűbb számítógépes rendszerek ma már lehetővé tennék a teljes nyilvános 
szakirodalom egységes rendszerben való elektronikus tárolását és valamennyi szövegelem, 
képlet, ábra stb. keresését. A valóságban azonban még csak részleges gyűjtemények 
vannak, ahol nem lehet mindenfajta elemre keresni. A közeljövőben azonban várható, hogy 
az új publikációk egyre nagyobb hányada lesz közvetlenül kereshető. Ezek után felvetődik 
a kérdés, hogy szükség lesz-e referáló folyóiratokra és általában a referálásra, az 
adatgyűjtésre. Ez ma még nem látható, de néhány éven belül aligha fognak eltűnni a 
referáló folyóiratok. 
 
Az informatika fejlődése a forrásmunkák publikálási módjában is változást hozott, hiszen 
ma már sok szerző publikál az Interneten. Azt is meg kell jegyezni, hogy a kémia területén 
a publikálásnak ez a módja nem terjedt el. Ezzel szemben egyre több nyomtatott formában 
jól ismert folyóirat jelent meg az Interneten és váltak cikkeik a kefelevonat korrekciója 
után olvashatóvá. 
 
Ami a hagyományos szakirodalmi források minőségét illeti, a kémikusok számára ez 
többnyire az adatok megbízhatóságát jelenti, ami főleg a szerzők megbízhatóságán múlik, 
vagyis azokén, akik a kísérleteket végzik, az adatokat lejegyzik és a cikkek kefelevonatát 
korrigálják. (A cikkek bírálóinak is fontos szerepük van a tartalom minőségében, e 
kérdéssel itt nem foglalkozom.) A referáló folyóiratok esetében ismét csak a szakmai 
szempontból jól elkészített tömörítvényt értékeli a vegyész. 
 
A vegyészek maguk kevés figyelmet fordítanak arra, hogy megvizsgálják, vajon más 
minőségi szempontokból is megfelelnek-e a folyóiratok az elvárásaiknak. Különösebb 
vizsgálódás nélkül elfogadják például, hogy egy adott szakterület referáló folyóirata (pl.: 
Analytical Abstracts) valóban referálja a szakterület minden jó minőségű cikkét. A 
szakfolyóiratoktól elvárják, hogy viszonylag friss eredményeket közöljenek, de 
természetesen elfogadnak bizonyos átfutási időt a cikk megszületése és nyilvánosságra 
kerülése között. Tudják, hogy a folyóiratok közt e tekintetben különbségek lehetnek, de a 
tartalmilag jó folyóiratokról úgy érzik, hogy ott az átfutási idő közel van valamilyen „jó 
folyóirati átlag”-hoz, ami valahol 6 és 18 hónap között lehet. 
 
A referáló folyóiratok már hosszabb ideje hozzáférhetők elektronikus (online vagy CD-
ROM) formában, ezért szokásossá vált a bennük elektronikus úton való keresés. Itt a 
vegyészek zöme valószínűleg felteszi, hogy ha egy információ benne van az adatbázisban 
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és a feltett kérdés jó volt, akkor meg is találja az információt. Munkám során azonban azt 
tapasztaltam, hogy az ilyen intuitív vegyészi (felhasználói) várakozásoknak a 
szakfolyóiratok és a referáló folyóiratok nem túl jól felelnek meg. Ami különösen 
meglepő, az az, hogy a szakmailag igen magasra tartott kiadványok színvonala is sok 
kívánnivalót hagy maga után. A felhasználók ezeket a hiányosságokat azért nem veszik 
észre, mert a problémák többsége csak alapos kutatómunkával, statisztikai 
összehasonlításokkal deríthető ki, amit az olvasók természetesen nem szoktak elvégezni. A 
kiadók valószínűleg tudatában vannak a problémáknak, de amíg a fogyasztók vagy a 
versenytársak elő nem veszik ezeket, nem fordítanak rájuk kellő gondot. A tapasztalt 
komoly hiányosságok arra indítottak, hogy megvizsgáljam a korszerű minőségbiztosítási 
elvek érvényességét a kémiai eredmények publikálásában, különösen a referáló folyóiratok 
esetében. 
 
A referáló folyóiratok elektronikus verziói tulajdonképpen különféle keresési 
lehetőségekkel ellátott adatbázisok. Az adatbázisok minőségbiztosításának módszerei még 
csak most vannak kialakulóban. Egy adatbázis teljeskörű minőségvizsgálata nagy feladat 
és igazán hatékonyan csak az adatbázis készítői tudják elvégezni vagy elvégeztetni. Az én 
céljaim korlátozottabbak voltak, viszont többféle adatbázisra terjedtek ki. 
 
Munkám célja a szöveges kémiai referáló adatbázisok minőségbiztosítás szempontú 
vizsgálata volt. Vizsgálataimhoz az analitikai kémiai szakirodalom jól ismert adatbázisát, 
az Analytical Abstracts adatbázist használtam fel, de munkám bizonyos szakaszaiban 
összehasonlítás végett a Chemical Abstracts adatbázist is elemeztem. Mivel a referáló 
adatbázisok a nyomtatott szakirodalomra épülnek, így fontos ennek vizsgálata is, ezért 
külön foglalkoztam az Analytical Abstracts adatbázis forrásaival, a nyomtatott 
szakfolyóiratokkal is. Néhány általános minőségi jellemző, mint pl.: az egységesség, a 
pontosság vizsgálata után legrészletesebben az adatbázis forráskövetési sebességét és a 
szakterület lefedettségét vizsgáltam. 
 
Az Internet tömeges elterjedésével ma már nemcsak a hagyományos kiadók hanem egyéb 
szervezetek és magánszemélyek is nyilvánosságra hoznak olyan információkat, amelyek a 
vegyészek számára hasznosak lehetnek. A bőség zavara és a források minőségének 
heterogenitása nagyon megnehezíti ezeknek a forrásoknak a használatát. Itt is megjelent a 
szakmai és minőségi szempont szerinti rendszerezés, válogatás és tömörítés igénye. Ezt a 
feladatot — talán nem is túl sokára — az intelligens robotok fogják végezni, amelyek akár 
egy-egy konkrét személy érdeklődési körének megfelelően rendezett információkat tesznek 
majd nap mint nap a szakember elé. Mivel szerettem volna tapasztalatokat gyűjteni arra 
vonatkozóan, hogy hogyan nő az Interneten elérhető szakmai információ mennyisége és 
hogy hogyan lehet ezt az információt az érdeklődők számára folyamatosan rendezni, 
kísérleteket folytattam egy szűkebb szakterületen, az élelmiszerkémia, élelmiszeripar 
területén. Folyamatosan gyűjtöttem és rendszereztem az elérhető információkat és ezeket a 
Chemonet nevű magyar kémiai információs honlapon elérhetővé tettem. 
 
Munkám előzményeit, majd részleteit a következő fejezetekben mutatom be. Új 
tudományos eredményeimet tézisekben foglaltam össze. A dolgozat elektronikus 
mellékletét CD-n rögzítettem és mellékeltem. 
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2 .  I r o d a l m i  á t t e k i n t é s  
 

2.1. A szakmai és tudományos információk nyilvánosságra hozata-lának és 
tárolásának kialakulása 

 
2.1.1.  A tudományos folyóiratok létrejötte 

 
A 17. századig a tudósok egymás legújabb eredményeiről nem folyóiratokból, hanem 
könyvekből, a tudós társaságokhoz írt levelekből, valamint szóbeli közlés útján értesültek. 
A cél ekkor is ugyanaz volt, mint manapság, vagyis a tudósok azt akarták, hogy mások is 
megismerjék eredményeiket, akik aztán vitába szállhattak velük, megerősíthették vagy 
megcáfolhatták az ismertetett legújabb kutatási eredményeiket. A szóbeli közlés egyik 
formájaként az idők során olyan központok alakultak ki, ahol időről-időre egy-egy 
társasági ülésen felolvasták és megvitatták a beérkező leveleket, majd ezt követően a titkár 
levélben megírta a szerzőnek az ülésen elhangzott észrevételeket, javaslatokat. Az egyik 
legjelentősebb központ az Angol Királyi Társaság volt, melynek titkára Henry Oldenburg 
maga ismertette a beérkező leveleket a társasági üléseken, illetve ezt követően tájékoztatta 
a levelek íróit az ülés eredményeiről. Valószínűleg e fárasztó és időigényes munka adta 
neki az ötletet, hogy létrehozza a Philosophical Transactions of the Royal Society című 
folyóiratot. Ezzel egy időben, 1665-ben jelent meg a Journal des Scavans francia folyóirat, 
mely az angol Philosophical Transactions of the Royal Society-val ellentétben csak 
könyvismertetőket közölt. Ezért az első tudományos folyóiratnak a Philosophical 
Transactions of the Royal Society-t tekintik [1]. 
 
A folyóiratok megjelenését követően a tudósok közti levelezés nem szűnt meg. Jól 
tükröződik ez például Leibniz tevékenységében is, aki a berlini Akadémia megalapításakor 
egyrészt azon dolgozott, hogy kialakítsa a „levelező tagok” csoportját, másrészt pedig 
támogatta, hogy az Akadémia saját folyóiratot hozzon létre. Ennek a kettősségnek megvolt 
az oka. Míg a folyóiratok a szakmai és elsőbbségi viták színterévé váltak, addig a levelek 
inkább a személyes jellegű információkat tartalmazták. A jelentős munkákat, kérdéseket 
továbbra is levelezés útján vitatták meg egymás között a tudósok. A folyóiratok és a 
levelezés mellett fontos szerephez jutottak a könyvek is, ugyanis a tudósok a véglegesnek 
tekintett, rendezett kutatási eredményeiket könyvekben jelentették meg. Ez a módszer a 19. 
században megváltozott, amikor is a természettudományokban a könyvek helyett a 
folyóiratok lettek az információk elsődleges hordozói, mert a kutatók a folyóiratokban 
ismertették tudományos eredményeiket. Ekkor már nem várta meg a szakember, hogy 
tudományos munkájának a végére érjen, hanem arra törekedett, hogy minél hamarabb 
közölje részeredményeit valamelyik folyóiratban. 
Az idők során a folyóiratok és a cikkek nagyon sokat változtak. Ez megmutatkozik például 
a folyóiratok nyelvében is. A Philosophical Transactions of the Royal Society-ban például 
csak angol nyelvű cikkek jelentek meg. A kisebb országokban pl.: Dánia, Svédország a 
folyóiratok nyelve a latin volt. A természettudományokban az I. világháborúig a cikkek 
többsége németül íródott. A II. világháborút követően megváltozott a nyelvek 
tudománybeli helyzete és az angol került az élre. Vezető szerepét azóta is őrzi. 
 
A cikkek felépítésében is változások figyelhetők meg. A régebbi folyóiratcikkeket a 
hosszabb összefoglaló cím jellemezte, mely cím egyben az abstract-et is helyettesítette. 
Ezen cikkekből gyakran hiányoztak vagy hiányosan szerepeltek a hivatkozások. Bevett 
gyakorlat volt, hogy a hivatkozások helyett csak egy nevet tüntettek fel a lábjegyzetben 
vagy a sorok között. A hivatkozások számának növekedésével azonban a pontosabb 
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megadási mód is kezdett kialakulni. Mindezek a folyamatok lassan játszódtak le, míg végül 
a 20. század első negyedében kialakult a természettudományos közlemények, cikkek mai 
szerkezete, alakja. 
 
A korai tudományos folyóiratok hasábjain nemcsak az új tudományos eredmények jelentek 
meg, hanem gyakran helyet kaptak az elsőbbségi, illetve a szakmai viták is. A szerzők arra 
törekedtek, hogy lehetőleg minél több helyen közzétegyék eredményeiket, hiszen 
könyvtárak hiányában ez volt az egyetlen módja annak, hogy az adott cikket, az új 
tudományos eredményt szélesebb körben is megismerjék a kortársak. Ebben az időben a 
folyóiratok előfizetői a tudósok voltak, akik gyakran hosszabb-rövidebb utat is megtettek, 
azért, hogy néhány folyóirathoz hozzájussanak. Gyakran valamely társasági tagsággal járt 
együtt vagy a tagsági díjban foglaltatott benne az adott társaság folyóiratának az ára. A II. 
világháborút követően viszont nagy változások következtek be. A folyóiratok árának gyors 
ütemű emelkedése szükségessé, az egyetemeknek és kutatóintézeteknek nyújtott nagyobb 
mértékű támogatás pedig lehetővé tette a folyóiratok intézményenkénti rendszeres 
beszerzését és gyűjtését. Természetesen e folyamat velejárója volt a magán előfizetők 
számának csökkenése. 
 
A folyóiratokat kezdetben a tudós társaságok adták ki, és gyakran éveket kellett várni, míg 
egy-egy eredmény megjelenhetett. Előbb az új eredményt ismertetni kellett valamelyik 
társasági ülésen, majd pedig meg kellett várni, hogy a folyóirat adott számának 
megjelenéséhez kellő mennyiségű anyag összegyűljön. Ennek következtében pl.: a 
Histoire et Memoires-ban, mely a 17. század egyik legjelentősebb folyóirata volt, 2-7 év 
alatt jelentek meg a cikkek. Így e hosszú átfutási idő miatt az új tudományos eredmények 
terjesztésében a levelek továbbra is rendkívül fontos szerepet töltöttek be. A hosszú 
átfutási idő, valamint a tudós társaságok által támasztott nyelvi kötöttségek 
megváltoztatása érdekében a 17. század végén a folyóiratok kiadására magánvállalkozások 
jöttek létre. Az első ilyen jellegű vállalkozást a francia származású J.B.F. Rozier alapította. 
Ezt követően a 18. században a folyóiratok száma gyorsan nőtt, szakosodásuk viszont — 
az orvosi folyóiratok kivételével — még nem kezdődött meg, ami azt jelentette, hogy az 
egyes folyóiratok a tudomány minden területéről közöltek cikkeket, írásokat. A folyóiratok 
szakosodása a tudós társaságok szakosodása után, a 19. században kezdődött meg, amikor 
is az egyes szakterületek képviselői, tudósai kiváltak az anyaegyesületből és ezzel 
párhuzamosan létrehozták saját folyóiratukat is. A II. világháború után egyéb tudományos 
ismerethordozók is megjelentek (report-ok, konferencia anyagok stb.), amelyek az egyes 
tudományterületeken különböző mértékben terjedtek el. Ezen kiadványok mellett a 
könyvek továbbra is fontos szerepet töltöttek be, bár jelentőségük a 20. században 
csökkent. 
 
A tudományterületek növekedésének és bővülésének köszönhetően egyre több tudományos 
közlemény, cikk jelent meg, ezért egyre nehezebb volt eligazodni az új eredmények között. 
Felmerült az igény, hogy a folyamatosan bővülő szakirodalmat valamilyen alkalmas 
rendszerezési elv alapján dolgozzák fel, megkönnyítve ezzel a kutatók dolgát, hogy minél 
gyorsabban, minél több számukra fontos szakirodalmat találjanak. Kezdetben ezeket az 
igényeket a referáló folyóiratok elégítették ki, ahol általában témakör és szerző alapján 
lehetett keresni. Később a technika, illetve a számítástechnika fejlődésével egy-egy cikk 
legfontosabb bibliográfiai adatainak tárolására a mágnesszalagokat, manapság pedig már a 
CD-ROM-okat használták, használják. Az 1990-es évektől kezdődően az Internet 
világméretű térhódításával pedig lehetővé vált a szakirodalmi információk online elérése, 
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és ezzel párhuzamosan a technikai fejlődésnek köszönhetően megszülettek az összetett, 
több szempontú keresésekre is alkalmas programok [2]. 
 
Ma több mint félmillió „élő”, tudományos folyóirat létezik, melyeknek a száma kb. 20 év 
kétszereződési idővel ( T ) állandóan nő. A folyamatosan növekvő szakirodalom 
rendezésére az első tudományos folyóirat megjelenése után kb. 130 évvel megjelentek az 
első referáló folyóiratok. Számuk gyorsan, a primer folyóiratokéhoz hasonló 
kétszereződési idővel nőtt addig, amíg e folyamatot a számítástechnika gyors térhódítása 
meg nem zavarta. Ezt követően megjelentek az első számítógépes adatbázisok és 
adatbankok, melyek aztán mintegy 1-2 év kétszereződési idővel villámgyors fejlődésnek 
indultak. Ezt a gyors fejlődést azok a szellemi és anyagi tartalékok tették lehetővé, melyek 
éppen a fejlődés eredményeképpen szabadultak fel. Kimutatták ugyanis azt, hogy egy adott 
feladat elvégzésére szánt idő fele fordítódott a már meglévő, felfedezett információk újbóli 
felfedezésére. A folyóiratok ( =23,5 év), a referáló folyóiratok ( T =20,2 év), a 
szakirodalmi adatbázisok ( =2,2 év) és az adatbankok ( =1,3 év) gyorsuló fejlődési 
üteméből világosan látszik, hogy nő az igény a magasabb szintű információs rendszerek 
iránt [1]. 

d

dT

d

d

T dT

 
 

2.1.2.  A szakirodalom terjedelme, növekedése 
 
Price [3] a tudomány növekedését nem közvetlenül az ismeretek, hanem az új ismeretek 
alapján született dokumentumok, publikációk számának növekedése segítségével 
modellezte. Nalimov és Mulcsenko [4] szerint a folyóiratcikkek számának növekedése a 
már megjelent cikkek számától is függ, abban az esetben, ha nem merülnek fel korlátozó 
tényezők (pl. háború, katasztrófa stb.), hiszen minden új tudományos eredmény további 
tudományos munka elvégzésére ösztönzi a kutatókat, mely új munkák a korábbi 
eredményeket megerősítik vagy megcáfolják. Ha viszont a tudomány adott időpontbeli 
színvonalát az addig az időpontig megjelent összes folyóiratcikkek számával tekintjük 
arányosnak, akkor az előbbiek szerint a cikkek számának növekedése matematikailag a 

kp
dt
dp =  differenciálegyenlettel fejezhető ki, ahol p(t) a „t” időpontig megjelent cikkek 

számát jelöli. A differenciálegyenlet megoldásaként a  exponenciális 
egyenletet kapjuk, ahol  a cikkek száma a tetszőlegesen választott kezdeti időpontban. 
Az exponenciális görbe azzal az időtartammal (kétszerezési idő ) is jellemezhető, amely 

alatt a „p” a kétszeresére nő. Ez matematikailag a 

kt
0ep)t(p =

dT
0p

2e)
dkT

0

d ==
p
T(p  vagy pedig 

logaritmizálva a 
k
693,0

k
2lnTd ==  összefüggéssel fejezhető ki. 

 
A növekedés exponenciális jellege csak addig marad meg, míg külső körülmények (pl. 
háború) e folyamatot meg nem zavarják. Tapasztalat szerint a zavaró hatás megszűnése 
után az exponenciális jelleg ismét visszatér. Könnyen belátható azonban az is, hogy e 
fejlődés nem tarthat örökké, és egy idő után a korlátozó tényezők, pl. pénz, 
munkaerőhiány, fokozatosan éreztetik hatásukat. Ebben az esetben a növekedés jobban 
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modellezhető a Pearl-Reed féle logisztikus függvénnyel vagy pedig a Gompertz-féle 
differenciálegyenlettel. 
 

A Pearl-Reed féle logisztikus függvény a 0kbp0)pb(kp
dt
dp ><<−=  

differenciálegyenlet megoldásaként adódik. Ebben az esetben a növekedés korlátozott, 

hiszen „b” tekinthető a „p“ felső korlátjának. Az )pb(k
dt
dp

p
1 −=  relatív növekedési ütem 

nem állandó, hanem „p“ lineárisan csökkenő függvénye, mert minél nagyobb a „p“ értéke, 
annál alacsonyabb a növekedés üteme. A fenti differenciálegyenlet megoldásaként 

 kezdeti feltétel mellett az alábbi összefüggés adódik: 0p)0(p =

1
p
baahol0k

ea1
b)t(p

0
kbt −=>

⋅+
= −  

A kezdeti szakaszban, amikor p<<b az exponenciális és a logaritmikus görbe gyakorlatilag 
egybeesik, mint ahogy az az 1. ábrán is látható. A p=b és a p=0 egyenletű egyenesek a 

görbe asszimptotái. A görbe inflexiós pontja 
2
bp = –nél van. 

 
1. ábra: A logisztikus görbe alakja 

 

A Gompertz függvény a 
p
blnkp

dt
dp ⋅=  differenciálegyenlet megoldásaként adódik és a 

kte
0

b
p

b)t(p
−







=  összefüggéssel írható le. Míg a logisztikus görbe szimmetrikus lefutású, 

addig a Gompertz függvény inflexiós pontja eltolódik az origó felé [5]. 
 
Az eddigiekben bemutatott modelleknek az a hiányossága, hogy nem veszik figyelembe a 
tudományos ismeretek elévülését, vagyis azt, hogy egy bizonyos idő eltelte után a 
létrehozott ismeretek egy része elavult. E problémakört számos kutató vizsgálta, akik arra 
törekedtek, hogy matematikai illetve tudománymetriai megközelítés segítségével 
meghatározzák az „időszerű tudás” halmazát [6], vagyis azt a halmazt, amely a publikációk 
számának gyarapodása mellett az ezzel egyidejű avulást is figyelembe veszi. E területen 
jelentős eredményeket ért el Egghe és Rao [7, 8] valamint Egghe és Rousseau [9]. 
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A valóságban e kérdés az itt bemutatott elméletekhez képest sokkal bonyolultabb, mert 
nagyon nehéz azt megmondani, hogy mit nevezünk tudománynak, mit tekinthetünk új 
tudományos eredménynek, mennyi az egyes cikkek új tudományos tartalma, stb. Ugyanígy 
nem biztos, hogy az összes tudományág, tudományterület növekedése jól leírható a fent 
említett modellekkel, hiszen nem biztos, hogy minden tudományág esetében igaz, hogy a 
kérdéses tudományág és a cikkek száma között valamely fent ismertetett összefüggés 
fennáll. A kémiai szakirodalmat e modellek segítségével általában jól jellemezhetjük [1, 4], 
de azért itt is felmerül a fent említett bizonytalanságokon túl a válogatás szubjektivitásának 
problémája. A gond abból adódik, hogy ahhoz, hogy a tudomány növekedését, változását 
nyomon tudjuk követni valamilyen referáló adatbázist kell használni, hiszen a nyomtatott 
folyóiratok közvetlen módon történő feldolgozása egyszerűen lehetetlen feladat. A referáló 
adatbázisok használatával, mint amilyen pl.: a kémia területén a Chemical Abstracts vagy 
az analitikai kémia területén az Analytical Abstracts, a legnagyobb „probléma” a 
szubjektivitás, vagyis az, hogy ezek az adatbázisok is válogatnak a nyomtatott 
szakirodalomból, így az hogy egy adatbázis mit tekint referálásra érdemesnek 
meglehetősen szubjektív. Ebből viszont az következik, hogy nem biztos, hogy az 
adatbázisba bekerült cikkek száma arányos a valóságban megjelent cikkek számával. 
 
 

2.1.3.  A tudományos folyóiratok minőségének 
mutatói  

 
A folyóiratok szerkesztőbizottságai arra törekszenek, hogy saját szakterületükön 
folyóiratuk elismerést szerezzen, vagyis hogy a szakemberek a „jó” folyóiratok közé 
sorolják az adott folyóiratot. A folyóirat „jóság” viszont szubjektív megítélésen alapul. A 
természettudományi és ezen belül az analitikai folyóiratok minősége két okból is fontos: 

1. A folyóirat a kutató munkaeszköze, amely rendszeresen, a napi munkához megfelelő 
részletességgel szolgáltat ismereteket, új tudományos eredményeket. 

2. A folyóirat ugyanakkor a kutatói munka eredménye is. Az olvasók nemcsak passzív 
befogadói az új információknak, hanem gyakran maguk is írókká, szerzőkké válnak, 
és így számukra sem közömbös, hogy milyen folyóiratban jelenik meg a cikkük. 

 
Mivel a tudományos folyóiratok szerzői gyakorlatilag csak a folyóirat kiadójától független 
kutatók köréből kerülnek ki, a folyóiratoknak meg kell felelniük a kutatók minőségi 
elvárásainak. Egy folyóirat minőségét két tényező határozza meg. Az egyik a folyóirat 
szakmai színvonala [10], a másik a nyomdai előállítás és forgalmazás színvonala [11]. E 
kettő bizonyos összefüggésben áll egymással, hiszen a legtöbb folyóirat célja, hogy 
szakterületén adott közösség kutatómunkáját figyelemmel kísérje és az új információkat 
továbbítsa. Természetesen egy folyóirat szakmai minőségét a benne megjelent cikkek 
minősége határozza meg [10]. A szakmai lektorok bírálata és a nem megfelelő kéziratok 
visszautasítása a leggyakoribb szűrési módszer, mely a folyóirat szakmai színvonalának 
emelését célozza. A jó folyóiratok ezt követően már vonzzák a jó kéziratokat és ez a 
visszacsatolási ciklus jól működik, ha már egyszer megindult. A problémát az jelentheti, 
hogy ezen ciklusok különböző minőségi szinteken alakulnak ki, valamint az, hogy egy 
folyóirat magasabb minőségi ciklusba lépése meglehetősen energia- és időigényes 
folyamat. Az viszont, hogy egy folyóirat alacsonyabb minőségi szintre kerüljön sokkal 
egyszerűbb, passzív folyamat. Mindez úgy is értelmezhető, hogy minden folyóirat olyan 
kéziratot kap, amilyet megérdemel, hiszen a szerzők többsége tudja, hogy a kéziratában 
leírt eredményeknek mekkora szakmai értéke van. Ezért nagy valószínűséggel nem fogja 
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munkáját alulértékelni azzal, hogy egy gyengébb folyóirathoz küldi be azt közlésre. 
Ugyanakkor túlzottan felülértékelnie sem érdemes a munkáját azáltal, hogy egy rangosabb, 
erősebb folyóirathoz küldi be a kéziratot, mert nagy valószínűséggel elutasításra számíthat. 
Így általában egy-egy adott folyóiratba való bekerülésért közel azonos minőségű kéziratok 
versengenek egymással. Ezek a megállapítások elsősorban az angol nyelvű nemzetközi 
folyóiratokra vonatkoznak. A nemzeti nyelveken készülő szakmai folyóiratok ebbe a 
sémába kevésbé illeszthetők be. A szerzőkben, az olvasókban a folyóiratok minőségi 
rangsorát többnyire szubjektív szempontok alakítják ki, ezért célszerű, illetve fontos a 
minőségi különbségeket számszerűen kifejező objektív paraméterek, összefüggések 
megtalálása [11, 12]. A tudományos folyóiratok számszerű összehasonlítására valamint 
értékelésére is alkalmas módszereket két csoportba (elégedettségi mérőszámok, technikai 
mérőszámok) rendezve az alábbi alfejezetekben ismertetem. Az első csoportban 
(elégedettségi mérőszámok) azokat a mérőszámokat foglaltam össze, melyek 
tulajdonképpen egy adott szakmai kör, csoport folyóirattal kapcsolatos elégedettségét 
fejezik ki. A második csoportban, pedig az ún. technikai mérőszámokat gyűjtöttem össze, 
vagyis azokat, melyek a cikkek, folyóiratok megjelenésével kapcsolatosak (1. táblázat). 
 

   1. Elégedettségi mérőszámok 2. Technikai mérőszámok
       Impakt faktor   Átfutási idő
       Frissességi mutató   nyomtatott folyóirat átfutási ideje
       Folyóirat befolyásának súlya             • szakmai szakasz
       Folyóirat cikkenkénti befolyása             • nyomdai szakasz
       Folyóirat teljes befolyása   adatbázisok átfutási ideje
       Characteristic scores and scales  

1. táblázat: A legfontosabb technikai és elégedettségi mérőszámok 

 
 
2 . 1 . 3 . 1 .  E l é g e d e t t s é g i  m é rő s z á m o k  
 
A tudományos folyóiratok minőségi mutatói közül elsőként kell megemlíteni a szakmai 
körökben igen vitatott impakt faktort (impact factor) és az ún. frissességi mutatót 
(immediacy index). Mindkét jellemző értéket a folyóiratok idézettségéből lehet 
kiszámítani, mely érték azt mutatja meg, hogy egy adott évben mekkora volt az 
„érdeklődés” a kérdéses folyóirat cikkei iránt. Számszerűen ezt úgy lehet meghatározni, 
hogy meg kell számolni, hogy egy adott folyóirat cikkeire hányszor hivatkoztak. Az 
idézettség ismeretében egy folyóirat impakt faktora — pl. a 2000. évre — az alábbi módon 
számítható ki: 

A frissességi mutató, melynek értéke nagymértékben függ a folyóirat megjelenésének 
gyakoriságától, az alábbi módon számítható ki: 
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A számítások eredményei, valamint az idézettségi adatok folyóiratonként lebontva évről-
évre megtalálhatók a Science Citation Index (SCI) mellékletében, a Journal Citation 
Reports-ban (JCR). 
 
A folyóiratokra vonatkozó impakt faktor a folyóirat minőségének a terjedelemtől független 
mértéke, mely mutatónak — az idézetek teljes számához hasonlóan — nincs abszolút 
jelentése [13]. Alkalmazását két tényező is korlátozza, ezért használhatóságával, jóságával 
kapcsolatban a szakemberek véleménye megoszlik. Az első korlátozó tényező abban áll, 
hogy bár a folyóirat terjedelmét a benne közölt cikkek számával történő osztással 
korrigálják, a folyóiratban megjelenő egyes cikkek átlagos hosszát azonban nem veszik 
figyelembe. A másik tényező pedig az idézetek súlyozatlansága, vagyis az, hogy minden 
idézet, az idéző folyóirattól függetlenül, azonos súllyal szerepel, pedig sokan úgy vélik, 
hogy egy jobb folyóiratból származó idézetnek nagyobb súllyal kellene szerepelnie, mint 
egy perifériás folyóiratból származónak. 
 
A fenti problémák kiküszöbölésére Narin és munkatársai [14, 15, 16] három, egymással 
összefüggő mérőszámot dolgoztak ki, amelyek külön-külön a folyóirat hatásának egy-egy 
aspektusát mérik, figyelembe véve a folyóirat terjedelmét is. 

 Az első mérőszám a folyóirat befolyásának súlya (influence weight), melynek 
meghatározása iteratív számításon alapszik. A folyóirat súlyának első közelítése: 

 

Ebben az első lépésben egy folyóiratra vonatkozóan minden idézetet azonos 
súlyúnak tekintenek annak ellenére, hogy az idézetek egy része perifériális 
folyóiratokból származik. A következő lépésben egy adott folyóiratból vett 
hivatkozáshoz azt a súlyt rendelik hozzá, amelyet az adott folyóirat az előző 
közelítésben kapott. Ezáltal W(2) másodrendű súlyokhoz jutunk. Ha ezt az eljárást 
folytatjuk, a sorozat a befolyási súlyoknak egy stabilis halmazához konvergál. 
 A folyóirat cikkenkénti befolyásának (influence per publication) meghatározásakor a 

két azonos befolyási súllyal rendelkező folyóirat esetében a cikkek terjedelmét is 
figyelembe veszik. 
 A folyóirat teljes befolyásának, tekintélyének (total influence) meghatározásakor 

pedig az azonos befolyási súllyal és azonos cikkenkénti befolyással rendelkező 
folyóiratok esetében a folyóirat cikkeinek a számát veszik figyelembe. 

 
A folyóiratok hatásának megállapítására szolgál Braun, Glänzel és Schubert [17] 1990-ben 
kidolgozott „characteristic scores and scales” eljárás is, amely a folyóiratcikkek 
idézettségének eloszlásán alapszik. Az eljárás során folyóiratonként illetve 
tudományterületenként határozták meg a folyóiratcikkek idézettségeinek eloszlását és 
ennek alapján az általuk felállított osztályok (nem idézett, gyengén, közepesen, erősen, 
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kiemelkedően idézett) alsó és felső határait. A módszer eredményeképpen 
szakterületenként, tudományterületenként egy jó viszonyítási alapot kaptak a cikkek 
értékeléséhez. 
 
 
2 . 1 . 3 . 2 .  T e c h n i k a i  m é rő s z á m o k  
 
A tudományos folyóiratok számszerű összehasonlítására és értékelésére alkalmas jellemző 
az átfutási idő, az az időtartam, amely a kézirat folyóirathoz való beküldése és megjelenése 
között eltelik. Mivel azt, hogy egy folyóirat valójában mikor jelent meg, vagyis hogy 
mikor vált az érdeklődők számára elérhető piaci termékké, nagyon nehéz mérni, — főleg 
több évre visszamenőleg — ezért megjelenés alatt a szakirodalom a folyóiraton szereplő 
megjelenési dátumot érti. Dolgozatomban én is ezt az eljárást követtem. 
 
Annak ellenére, hogy az átfutási idő viszonylag könnyen mérhető, meglepő, hogy minőségi 
paraméterként való értelmezése és alkalmazása mégis mennyire új dolognak számít 
bármely szakterületet is vizsgálva [18, 19, 20], pedig a lehető leggyorsabb információ 
továbbítás és a periodicitás pontos betartása fontos minőségi követelmény. Könnyen 
belátható, hogy sokkal szívesebben, sokkal nagyobb bizalommal figyelnek a kutatók olyan 
folyóiratokat, amelyek rendszeresen jelennek meg, mint olyanokat, melyek rendszertelenül 
bukkannak fel. Ez utóbbi esetben elképzelhető az is, hogy egy folyóirat, amelyben a 
közlemények beküldésekor még újnak számító eredmények vannak, esetleg több hónapos, 
vagy akár éves késéssel jelenik meg. Az ilyen folyóirat nyilván nem nagyon számíthat az 
„elsőrangú folyóirat” címre. 
 
A rendszertelen megjelenés természetesen kihat a folyóirat szakmai tartalmára is, hiszen 
nincs olyan olvasó, aki esetleg időközben már elavult eredményekről akar olvasni, és 
természetesen olyan kutató sem nagyon akad, aki vállalja annak a veszélyét, hogy új 
tudományos eredménye beláthatatlan idő múlva jelenik meg. Általában igaz, hogy a 
viszonylag rövid átfutási idő mellé magasabb szakmai minőség társul, vagyis e két érték 
között pozitív korreláció figyelhető meg. Jelentős késéssel többnyire a középszerű vagy 
gyenge folyóiratok jellemezhetők [5]. 
 
Az átfutási idő két szakaszra bontható (2. ábra): 

 
2. ábra: A folyóiratcikkek átfutási idejének részei 

 
1. A beérkezéstől az elfogadásig terjedő (szakmai) szakasz alatt a kéziratról a szakmai 

lektorok véleményt mondanak, majd ezt követően a kézirat visszakerül a szerzőhöz, 
aki megteszi a szükséges változtatásokat, javításokat. Jó folyóirat esetében a kézirat 
a beérkezést követően 1-2 héten belül a szakmai lektorhoz kerül. Így ebben a 
szakaszban késedelem a hosszadalmas lektorálásból vagy esetleg többszöri 
lektorálásból adódhat. Az is gyakori, hogy a szerző hosszabb idő elteltével küldi 
csak vissza a javított kéziratot. Különösen megnyúlhat a szakmai szakasz abban az 
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esetben, ha a lektorok és szerzők között szakmai vita alakul ki. Mindezek mellett 
természetesen nem hanyagolható el az összeadódó postázási idő sem, főleg akkor, ha 
a szerzők, a lektorok és a folyóirat szerkesztői különböző országokban élnek. (A 
dolgozatomban vizsgált másfél évtizedes időszaknak csak a vége felé vált általános 
alternatívává az elektronikus levelezés a hagyományos postai úttal szemben.) 

2. Az elfogadástól a megjelenésig terjedő nyomdai szakasz időszakában történik az 
anyag szedése, korrigálása, vagyis az eredeti kézirattal való összehasonlítása, majd 
pedig ezt követően a szedett anyag javítása, nyomása, kötése stb. Ennek a 
szakasznak a időtartamát befolyásolja a gyártástechnológia, amihez hozzáadódik a 
korrektúra-forduló időtartama, vagyis az az idő, amely alatt a szerző átnézi a 
javításra küldött korrektúrát. Ez utóbbi időt csak a „letters”-jellegű folyóiratok tudják 
megtakarítani, mert az ide beküldött kéziratot véglegesnek tekintik és a korrektúrát a 
szerkesztőség végzi. Az esetleges hibákért a szerzőket a „gyors” megjelenés 
kárpótolja [21, 22]. 

 
Ma már a szakfolyóiratok többsége próbálkozik a cikkek elektronikus megjelentetésével, 
melynek segítségével a nyomtatott folyóirat megjelenése előtt már az olvasó „kezébe” 
kerülhet az adott cikk és így akár hónapokkal előbb is értesülhet a legújabb tudományos 
eredményekről. 
 
A cikkek átfutási ideje természetesen nem pontosan azonos minden egyes cikknél, hanem 
egy bizonyos érték körül ingadozik. Az átfutási idő statisztikai jellemzésére ebben a 
dolgozatban leggyakrabban az átfutási középidőt (medián, median), az interkvartilist 
(interquartile range) és a terjedelmet (range) használom. Átfutási középidő az az időtartam, 
amely alatt a kéziratok 50 %-a a beérkezéstől a megjelenésig átfut egy folyóirat 
meghatározott évfolyamában. Interkvartilis alatt annak az időtartamnak a hosszát értem, 
amely időtartam alatt a kéziratok 25-75 % közötti mennyisége átfut. Végül a terjedelem 
egy adott évfolyamban a leggyorsabban illetve a leglassabban megjelent cikk átfutási ideje 
közti különbség. Mivel az interkvartilis tartománynak és a terjedelemnek nemcsak az 
időtartama, hanem az alsó illetve a felső határoló értéke is fontos, ezért az említett 
tartományokat általában a két határoló értékkel szokták megadni. 
 
 

2.1.4.  A „core” vagy „törzs” folyóiratok 
meghatározásának módszerei,  a szakterületi  

lefedettség 
 
A referáló adatbázisok általában csak egy-egy szakterület publikációit kívánják bemutatni, 
például a kémiai — Chemical Abstracts — vagy az analitikai kémiai —Analytical 
Abstracts — publikációkat. Az adatbázisok szerkesztői nehéz feladat előtt állnak amikor 
kiválasztják a folyamatosan figyelni kívánt folyóiratokat. A szakterület túl bő lefedése 
gazdaságtalan és emellett a felhasználóknak se jó, mert túlságosan „felhígítja” az 
adatbázist. Ezen okok miatt a szakemberek igyekeznek a folyóiratok egy-egy szakterületen 
belüli súlyát mérni és a folyóiratokat ennek alapján rangsorolni. Ez a rangsorolás nem 
jelent minőségi rangsort. Például a Nature jó folyóirat, de az analitikai kémiában nem a 
legfontosabb szaklap. 
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A szakterületi sorrend felállításának egyik lehetősége a Bradford-törvényt [23, 24] igazoló 
eljáráson alapszik. Ha az összes kémiai és rokon szakmai folyóiratból kiválogatjuk az 
analitikai kémiai tárgyú cikkeket — például egy adott évre vonatkozóan — és a 
folyóiratokat a bennük talált analitikai cikkek csökkenő darabszáma szerint rendezzük 
sorba, akkor a lista élére olyan folyóiratok kerülnek, amelyekben nagyon sok analitikai 
cikk jelenik meg. (A Bradford-törvény a kumulált cikk darabszám és a folyóiratok 
sorszáma közti összefüggést írja le.) A lista élén álló folyóiratokat tekintik „mag” 
folyóiratoknak („core journals”). Fontos megjegyezni itt, hogy ha egy folyóirat évente 
kevés cikket közöl, akkor mindenképp hátra szorul ebben a rangsorban, hiába esik akár 
minden cikke az adott szakterületre. 
 
A területi hatástényező módszer (Discipline Impact Factor, DIF) [25, 26, 27] is lehetőséget 
nyújt az adott terület leglényegesebb folyóiratainak kiválasztására és sorrendjük 
meghatározására. A módszer alkalmazásakor egy vagy két olyan folyóiratot kell 
kiválasztani, melyek a címeikben is jelzik, hogy a keresett szakterülettel foglalkoznak és 
meg kell határozni, hogy a rangsorolni kívánt folyóiratot hányszor idézik ezek a 
kiválasztott szaklapok lehetőleg minél nagyobb időintervallumban nézve. Az idézetek 
számát a rangsorolandó folyóiratban publikált összes cikkek számával osztva kapjuk a 
szakterületi hatástényező első közelítését. A kapott eredmények alapján a folyóiratokat 
csökkenő DIF értékeik szerint rendezzük. Ez az iteráció első lépése. Ezt követően 
kiválasztunk 2-4 nagy DIF értékkel rendelkező folyóiratot, és újra elvégezzük ezen új 
folyóiratokkal is a számítást és a folyóiratokat DIF értékük szerint csökkenő sorba 
rendezzük. Ezt a műveletet addig ismételjük, míg a lista élén levő folyóiratok sorrendje 
nem, vagy csak alig változik. 
 
A bázisfolyóiratok körének meghatározására szolgál Servi és Griffith [28] módszere is. Ez 
a módszer nem teszi szükségessé, hogy a bázislista összeállításához egy vagy több 
folyóiratot előre meghatározott kiindulási pontként rögzítsünk, mert kiszűri a folyóiratok 
méretének a citációs rangsorra gyakorolt hatását, valamint csökkenti a multidiszciplináris 
folyóiratok pl.: Science, Nature súlyát. Ez a módszer — az előzőhöz hasonlóan — a 
folyóiratok közti kereszthivatkozásokat használja a szakterületi összetartozás mérésére. 
 
A szakirodalomban az itt ismertetett módszerek mellett, még számos egyéb módszer 
található a „törzs” vagy bázisfolyóiratok meghatározására, melyek alkalmazásakor minden 
esetben előnyök és hátrányok is megfigyelhetők. 
 
 
 
 

2.2. A számítógépes kémiai adatbázisok 
 
A számítógépes kémiai adatbázisok olyan egymással kapcsolatban álló kémiai információk 
rendezett együttese, amely valamely központi tárolóból azonnal, esetleg nagy távolságról is 
elérhető és a rendelkezésre álló információk között keresni lehet benne. 
 
Napjainkban különböző típusú számítógépes kémiai adatbázisok állnak rendelkezésre, 
melyek tárgyukban, témakörükben, terjedelmükben, frissességükben és a tárolt 
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információk típusában különböznek egymástól. Mivel e terület még manapság is intenzív 
fejlődés alatt áll, ezért az adatbázisok osztályozása nagyon nehéz, egyértelműen nem 
megoldható feladat [29, 30]. 
 
 
2.2.1.  A számítógépes kémiai adatbázisok szerkezete 

 
A szakirodalmi forrásra hivatkozó, más néven referáló adatbázisok a referáló 
folyóiratokból épülnek fel. Tartalmukat tekintve valamely tudományág dokumentumait, 
adatait tartalmazzák úgy, hogy hivatkoznak az eredeti dokumentumra, amely tartalmazza a 
keresett információt. A referáló adatbázisok közé tartozik többek között az Analytical 
Abstracts, a Chemical Abstracts, a Chromatography Abstracts, a Web of Science (Science 
Citation Index), a Sci-Finder, a Chemical Contents valamint a Science Direct (a kémiai 
folyóiratok cikkeinek legteljesebb kivonatos illetve full-text adattára) is. A legfontosabb 
tudományos és műszaki szakirodalmi adatbázisokat a Függelék 1. táblázatában foglaltam 
össze. 
 
A referáló adatbázisokkal ellentétben a forrás adatbázisok vagy faktografikus adatbázisok 
magát az eredeti szakmai információt tartalmazzák, mely információ lehet bibliográfiai, 
numerikus tehát számszerű adat, referátum vagy akár maga a teljes eredeti dokumentum is. 
 
Numerikus, tehát számszerű információkat tartalmazó adatbankok pl.: a Beilstein 
Crossfire, a CHEMSAFE, a DETHERM vagy akár a Chemical Abstracts is. Tartalmukat 
tekintve: 

 kémiai elemek és vegyületek alapvető fizikai, kémiai és fiziko-kémiai tulajdonságait, 
adatait 
 online periódusos rendszereket 
 spektrumokat, spektrumgyűjteményeket 
 molekulaspektroszkópiai, atomspektroszkópiai adatokat 
 molekulaképtárakat 
 valamint egyéb speciális, szűkebb szakterület adatait tartalmazzák, tartalmazhatják. 

 
Az eredeti dokumentumokat tartalmazó adatbázisok azok, melyek mint ahogy a nevük is 
mutatja, az eredeti dokumentumokat tartalmazzák (teljes egészében vagy részben) 
elektronikus formában. Ebbe a csoportba tartoznak a napjainkban ugyancsak gyorsan 
fejlődő folyóirat-, szabadalmi-, lexikon- és életrajzi adatbázisok. Ma már szinte 
valamennyi nagyobb folyóirat rendelkezik Internetes teljes szövegű adatbázissal, bár ezek 
a szolgáltatások még nagyon drágák. 
 
 

2.2.2.  A számítógépes kémiai adatbázisok 
elérhetősége 

 
A felhasználók az adatbázisokat online úton vagy CD-ROM-os verzióban használhatják. 
Az online adatbázisok az Interneten érhetők el egy vagy akár több szolgáltatóközponton 
(host) keresztül. A hostok egyrészt az adatbázis-készítőkkel, másrészt pedig a 
felhasználókkal állnak kapcsolatban. Előbbitől vásárolják az adatbázist, a felhasználónak 
pedig leszámlázzák az adatbázis és a host számítógépek használati díját. Az Európában 
használt legfontosabb online szolgáltatóközpontokat a 2. táblázatban foglaltam össze. 
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A host neve Üzemeltető szervezet Szoftver Adatbázisok 
hozzávetőleges száma

Dialog Knight-Ridder Information Inc., DIALOG 500
USA

Data-Star BRS 300

STN International FIZ Karlsruhe, MESSENGER 180
Németország

Orbit/Questel Orbit-Questel, ORBIT 85
USA

Questel/Orbit Questel-Orbit, QUESTEL Plus 75
Franciaország

ESA-IRS European Space Agency, ESA-QUEST 200
ESRIN, Olaszország

DIMDI GRIPS/DIR 90

GBI GBI (BRS) 75

ECHO CCL 15European Commission Host 
Organization, Luxemburg

Knight-Ridder Information Inc., 
Anglia, Svájc

Deutsches Institut für Medizinische 
Dokumentation und Information, 
Németország
Gesellschaft für 
Betriebswirtschaftliche Information 
mbH, Németország

2. táblázat: Az Európában használt legfontosabb online szolgáltatóközpontok 
 
A CD-ROM adatbázisok az 1980-as években jelentek meg és gyorsan elterjedtek. Az 
online keresés fő vetélytársaként tartják számon, de azt nem szorította ki. A kétféle 
információkeresési módszer és szolgáltatás napjainkban együtt él és számos alkalmazásban 
jól kiegészítik egymást. 
A szakirodalmi forrásra hivatkozó CD-ROM adatbázisok mindegyike online is 
rendelkezésre áll valamely hostnál vagy hostoknál, de az online kereshető adatbázisok egy 
része nem kapható CD-ROM formában. Számos faktografikus CD-ROM kiadvány viszont 
nem érhető el online adatbázisként és nyomtatott kiadványként sem. A CD-ROM 
kiadványok esetében a hostnak a CD-ROM kiadó felel meg. 
 
Az alábbiakban néhány példát sorolok fel olyan referáló CD-ROM adatbázisokra, melyek 
online formában is megtalálhatók: ABI/Inform, Agricola, AGRIS, Biological Abstracts, 
Biotechnology Abstracts, CAB Abstracts, Chemical Abstracts, Compendex Plus, Embase, 
Environmental Abstracts, ERIC, Food Science and Technology Abstracts, Geobase, INIS, 
Inspec, ISMEC, Medline, Metadex, Materials Collection, NTIS, Rapra, Science Citation 
Index. 
 
A CD-ROM termékek kiadói közül vezet a brit SilverPlatter cég, több mint 230 CD-ROM 
kiadványával. Ezeket a termékeket a SPIRS szoftverrel (Silver Platter Information 
Retrieval System) lehet keresni, amely DOS, Windows, Macintosh, UNIX operációs 
rendszerrel használható. A fontos kiadók közé tartozik a Knight-Ridder Information cég 
DIALOG OnDisc kiadványaival. Mintegy 65-70 kiadvány szerepel az OnDisc listáján, 
valamennyi megtalálható online adatbázisként is a Dialog host kínálatában. A Cambridge 
Scientific Abstracts kiadó mintegy 50 kiadványával, az UMI (University Microfilm 
International) kiadó 25 kiadvánnyal van jelen a piacon. Az előbbi keresőrendszere a 
CORE, az utóbbié a ProQuest. A Bowker kiadó mintegy 50 címet forgalmaz, a szoftver 
neve OptiWare [30]. 
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Az in-house, vagyis korlátozott körben hozzáférhető CD-ROM kiadványok a kereskedelmi 
forgalomban kapható CD-ROM-októl csak példányszámban különböznek. Többek között 
ide tartoznak a tesztelés alatt álló, még teljes egészében el nem készült adatbázisok, 
valamint a szűkebb szakmai kör igényeit kielégítő adatbázisok is. 
 
 

2.2.3.  A szolgáltatás ára a számítógépes kémiai  
adatbázisok esetében 

 
Az adatbázisok egy része ingyenes, a többiek használatáért fizetni kell. Az ingyenes, 
esetleg online regisztráció után használható adatbázisok közé tartozik pl.: az MSDS, a 
Korrosionsdatenbank, vagy a magyar fejlesztésű Chemonet is. Ezek az adatbázisok 
többségében online úton az Interneten keresztül érhetők el. 
 
A szerződéses alapon, fizetés ellenében hozzáférhető adatbázisok egyaránt lehetnek CD-
ROM vagy online elérésűek is. A CD-ROM adatbázisokban a felhasználók — általában 
könyvtárak — vásárlás után korlátlan számú keresést végezhetnek, tehát kötöttségek nélkül 
használhatják az adatbázist. Ezzel ellentétben az online adatbázisok esetében a 
felhasználónak a keresésekért kell fizetni. Az adatbázis szolgáltatójától függően változhat, 
de általában az online keresés során felszámítanak ún. kapcsolódási díjat — 
tulajdonképpen a keresés időtartamával arányos óradíj — és találati díjat — a talált 
rekordokért felszámított díj —. Vannak olyan szolgáltatók, melyek csak azokért a 
találatokért számítanak fel találati díjat, amit a felhasználó valamilyen formátumban letölt, 
de vannak olyan adatbázisok is, melyek az összes, az adott keresőkérdésnek megfelelő 
találatot leszámlázzák. Az ilyen jellegű online szolgáltatások óriási hátránya, hogy egy-egy 
rosszul megfogalmazott keresőkérdésnek igen komoly anyagi vonzata lehet. 
 
Az adatbázisoknál nagyon fontos a frissítés gyakorisága és az adatbázis megbízhatósága. 
Általánosan elterjedt nézet szerint a kereskedelmi forgalomban kapható, több évtizede 
létező adatbázisok naprakészek, információik megbízhatóak. Ugyanez nem minden esetben 
mondható el az Interneten elérhető ingyenes adatbázisokról, amelyeket egy-egy kisebb 
szakmai közösség próbált meg létrehozni. Ezeknél előfordulhat, hogy a vállalkozás 
kudarcba fullad és az adatbázis fejlesztése, karbantartása megszakad. 
 
Általánosságban tehát az mondható el, hogy egyrészről azok az adatbázisok maradnak 
meg, amelyeket a szakma használ, másrészről pedig a drága előállítási költségek miatt a 
régebbi adatbázisok valószínűleg megbízhatóbbak, hiszen ma már gyakorlatilag mindenki 
könnyedén tud adatbázist előállítani. 
 
 

2.2.4.  Az adatbázisok minőségét befolyásoló 
tényezők, a minőség jel lemző i  

 
Az elmúlt években megnőttek az adatbázisokkal szemben támasztott minőségi igények az 
adatszolgáltatás minden területén. Az 1980-as évek végén az adatbázisok minőségi 
követelményeinek megfogalmazása terén a legfontosabb munkát az amerikai Southern 
California Online Users Group végezte. Összeállítottak egy „felhasználói kívánságlistát” 
illetve az adatbázisok minőségének mérésére kidolgoztak egy skálát, ahol tíz terület 
vizsgálata alapján minősítették az adatbázisokat. A tíz terület a következő volt: 
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következetesség, lefedett terület, aktualizálás, hibaarány/pontosság, könnyű használat, 
integráltság, eredmények kiíratása, dokumentáció, felhasználók támogatása és oktatása, 
érték/költség arány. 
Röviddel ezután a British Library Association és a United Kingdom Online User Group is 
létrehozott egy munkacsoportot Task Force on Quality Management néven az adatbázisok 
pontosságának és megbízhatóságának vizsgálatára. Konferenciákon, találkozókon és 
bemutatókon ismertették az adatbázisok minőségének problémáját, és a munkacsoport 
tevékenységét, mely annyira sikeres volt, hogy 1993-ban létrehoztak egy minőségüggyel 
foglalkozó központot, a Centre for Information Quality Management-et (CIQM). A 
központ azóta elsősorban közvetítőként működik a felhasználók és az adatbázisok 
szolgáltatói között, ugyanis a felhasználók itt jelezhetik az adatbázisokkal vagy az 
adatbázisok szolgáltatásaival kapcsolatos problémáikat és a központ ezeket továbbítja az 
adatbázis előállítójának, kiadójának vagy szolgáltatójának. Ez a tevékenység viszont arra is 
alkalmat adott, hogy közben a CIQM összegyűjtse az adatbázisok minőségével kapcsolatos 
adatokat és ezeket értékelje. Mindezen tevékenység mellett nem feledkeztek meg 
munkájuk fő céljáról sem, vagyis arról, hogy javítsák a számítógépes adatbázisok 
minőségét és ehhez kidolgozzanak egy mérési eljárást, melyet dolgozatom 2.2.4.2. 
fejezetében ismertetek. 
 
 
2 . 2 . 4 . 1 .  A z  a d a t b á z i s o k  m i nő s é g e  
 
A minőséggel kapcsolatos kérdések nem csak az adatbázisoknál fontosak. Az utóbbi 
években a minőség fogalma általánosan ismert lett és a Quality Management 
(minőségirányítás, QM) alapvető részévé vált a termelési folyamatnak. A Total Quality 
Management (teljes körű minőségirányítás, TQM) a minőségellenőrzés, a 
minőségbiztosítás és a minőség menedzselési rendszerek szintéziséből nőtt ki. Különböző 
szabványok születtek, mint például a brit BS 5750, ennek nemzetközi megfelelője, az ISO 
9000 család és az európai EN 29000. A szakirodalomban az elmúlt években számos írás 
jelent meg az információs szolgáltatások minőségi kérdéseivel kapcsolatban, ahol a 
szerzők különböző felfogásban definiálták a minőség fogalmát: 

 „A minőség annak mértéke, hogy egy termék vagy szolgáltatás mennyire sikeresen 
szolgálja a használója céljait.” [31] 
 „... a minőség a felhasználói igények lehetséges legjobb megközelítése.” [32] 
 „... alapvetően egy menedzselési eszköz, a számvitelhez és a marketinghez 

hasonlóan fontos eleme a modern menedzsmentnek.” (Feigenbaum, a TQM 
fogalmának megalkotója) 
 „... a követelményeknek való megfelelés, az előírásoktól való eltérés minimumra 

csökkentése.” [33] 
 „... ez az, amitől egy termék működik.” [34] 

 
A Total Quality Management bevezetésével a minőség biztosítása puszta technikai 
eszközből alapvető üzletvezetési módszerré vált. Feigenbaum szerint a minőség az 
egyetlen és legfontosabb hajtóerő a sikerhez és a növekedéshez. A japánok a minőség 
helyett a minőségvesztés fogalmával dolgoznak, és olyan módszereket fejlesztettek ki, 
melyekkel megelőzhetők a hibák, hogy elérjék a „zéró-hiba” szintjét a termelésben. 
Drummond [35] a tervezés szerepét és egy minőség-kultúra kialakulásának fontosságát 
hangsúlyozta. Véleménye szerint minden alkalmazottnak bizonyos vezetői felelősséget is 
vállalnia kell és ki kell vennie a részét a végső minőségi szint elérésében. 
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Számos cikk és előadás szól az adatbázisok minőségéről is. Ennél a kérdésnél azonban 
fontos figyelembe venni a felhasználók képzettségét és gyakorlottságát, mert nem minden 
hiba és hiányosság az adatbázis készítőjének bűne, hanem származhat a felhasználó 
ismereteinek hiányából is. Mintz [36] a leggyakoribb hibaforrásként a dokumentumban 
lévő hibákat, a szerkesztői hibákat, az eredeti dokumentumok késéséből és a 
dokumentumok feldolgozásánál elkövetett hibákat említi. A szerző felsorol néhány 
hibajavító technikát is és javasolja az adatbázisok gazdáinak a FIXIT parancs bevezetését, 
amivel a felhasználók jelezhetik a kijavítandó hibákat. Dolan [37] a minőségellenőrzéssel 
foglalkozó szakemberek fontosságát hangsúlyozza. 
 
Jacsó [38, 39] vizsgálatnak vetett alá néhány adatbázist és azt állapította meg, hogy a 
leggyakoribb problémák a gépelési, a helyesírási hibákból és a téves adatokból adódnak, 
valamint abból, amikor egyes adatmezőket olyan vegyes adatok tárolására használnak, 
melyek nem illenek egyetlen más mezőbe sem. Jacsó szerint a legrosszabb a láthatatlan 
hiba, amikor bizonyos adatelemek a rekordok jelentős százalékából hiányoznak, eltorzítva 
ezzel a keresési eredményeket. Pagell [40] az Information Access Company egy 
teljesszövegű adatbázisát vizsgálta meg, melyet a Data-Star, a DIALOG, a BRS, a Dow 
Jones News/Retrieval és a Nexis is szolgáltat. Mint kiderült — a Nexis kivételével —, a 
megvizsgált újság cikkeinek kevesebb mint a fele volt benne az adatbázisban. 
 
Az utóbbi években többen is javasoltak különböző teszteket az adatbázisok minőségének 
vizsgálatára. 1991-ben Beall, a Harvard egyik katalogizáló könyvtárosa, kidolgozta a 
„Piszkos adatbázis teszt”-et, amely szerint tíz, gyakran hibásan írt szóra kell rákeresni az 
adatbázisban és minden elgépelt találat után egy pontot le kell vonni a kezdő 100 pontból. 
Amikor megcsinálta a tesztet a Library of Congress katalógusában, az eredmény egy 
negatív szám lett. Cahn [41] a PC-k teljesítményének mérésénél használt Benchmark 
teszteket javasolta az adatbázisok minőségének vizsgálatánál. Az adatbázisok minőségének 
meghatározására három módszer kínálkozik: 

 Tesztgyűjtemény kialakítása, amivel a felhasználók önállóan vizsgálhatnák a 
használni kívánt adatbázis minőségét. Az itt felsorolt módszerek közül ez a 
leghatékonyabb, de komoly hátrányai vannak, hiszen nem szabad a felhasználót 
rákényszeríteni arra, hogy jelentős mennyiségű időt és pénzt áldozzon egy olyan 
feladatra, ami az adatbázis gazdájának lenne a dolga. A napi feladatok mellett a 
legtöbb helyen nem is maradna erre energia, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, hogy 
egy CD-ROM kiadvány alapos minőségellenőrzése időigényes feladat. Online 
adatbázisoknál pedig igen komoly költségek merülnének fel egy hasonló mélységű 
felhasználói tesztelés során. 
 Minőségi szabvány definiálása, amit az adatbázisok készítőinek és szolgáltatóinak be 

kell tartaniuk. Ezzel a módszerrel az a baj, hogy a számítógépes információforrások 
annyira sokfélék és a velük kapcsolatos felhasználói elvárások is olyan jelentősen 
különböznek, hogy egy mindenre kiterjedő szabványt vagy szabvány-családot szinte 
lehetetlen volna megfogalmazni, még kevésbé betartani. 
 Az adatbázisok „címkézésének” bevezetése, ami azt jelenti, hogy minden adatbázisnál 

fel kell tüntetni, hogy a vásárló mit kap a pénzéért, vagyis azt, hogy az adott adatbázis 
mit tartalmaz. Az adatbázisok „címkézésének” ötlete Jacsó Pétertől származik [42], 
aki azt javasolta, hogy az élelmiszerekhez és a gyógyszerekhez hasonlóan, egy jól 
látható helyen tüntessék fel az adatbázis tartalmára vonatkozó legfontosabb 
statisztikai adatokat. A CIQM ezt az elképzelést úgy fejlesztette tovább, hogy 
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javasolta, hogy a „címkén” ne csak a rekordok számát, a lefedett időintervallumot, 
vagy a feldolgozott témaköröket tüntessék fel, hanem egyéb jellemzőket is, például: 

 „Kivonatok csak az 1993 június után hozzáadott rekordoknál vannak.” 
 „A rekordok 91 %-ánál van kitöltve a dokumentum-típus mező.” 
 „Az éves ellenőrzésnél eltávolítjuk azokat a rekordokat, amelyekre 

vonatkozóan 3 hónapon belül nem jött megerősítés.” 

Ezek a „címkék” jelentős segítséget nyújthatnak a felhasználóknak abban, hogy 
„ lássák, mit kapnak”. 

 
Az adatbázisok minősége iránti megnövekedett figyelem konkrét eredményeket is hozott: 

 a DIALOG bevezette a duplikátumok felismerését és példáját a Data-Star is követte, a 
DIMDI pedig javított a duplikátum felismerő algoritmusán 
 a BRS hivatkozásokat épített be a bibliográfiai és a teljesszövegű rekordok közé 
 a NewsNet bevezette a FIXIT parancsot, amivel a felhasználók felhívhatják a 

szerkesztők figyelmét a hibás rekordokra 
 az INSPEC adatbázist újratöltötték, bizonyítva ezzel, hogy lehet olyan módszereket 

találni, amikkel a régebbi adatrekordok kijavíthatók 
 az IAC Company Intelligence adatbázisánál most már megadják, hogy milyen módon 

(telefonon, kérdőívvel stb.) gyűjtötték a cégadatokat, és az illető rekordot — nem az 
adatbázist — mikor aktualizálták utoljára. 

 
 
2 . 2 . 4 . 2 .  A  s z a k i r o d a l m i  a d a t b á z i s o k  é r t é k e l é s é n e k  m ó d s z e r e  
 
A szakirodalmi adatbázisok vizsgálatához használható, a CIQM által kifejlesztett módszer 
a következő négy részből áll: 

1. Általános jellemzők feltárása: 
 Név / Méret / Az aktualizálás gyakorisága / Az adatbázis típusa / A legutolsó verzió / 

A keresőnyelv típusa / Szolgáltatások / Témakörök / Feldolgozott dokumentumok / 
Az adatbázis előállítója / Adathordozó (online, CD-ROM, szalag, lemez) / 
Hozzáférhetőség (nyilvánosan elérhető vagy csak helyben használható) 
 Indexek: Az index használatára vonatkozó parancsok / Az indexek száma / 

Kereshető mezők 
 Tezaurusz: Leírás / Funkciók / Elérhetőség 
 Rendszerfunkciók és használható parancsok, az adatokhoz való hozzáférés főbb 

módjai: Keresés / Rendezés / Kiíratás / Elmentés / Találatok korlátozása / 
Segítségkérés / Kilépés / Boole operátorok / Csonkolás / Kifejezések keresése, stb. 

2. Az adatbázis minőségének értékelése: 
 Az indexek szerkezete: Meg kell vizsgálni az egyes indexeket, hogy szavak vagy 

kifejezések szerint készültek-e. Az első esetben a találati szám általában magas, míg 
a pontosság szintje alacsony. A második esetben viszont a magasabb pontosság 
mellett alacsonyabb lesz a találati szám. Ha egy adatmezőnél egy kifejezésre 
rákeresve „n” darab találatot kapunk és a kifejezés egyik szavára keresve pedig „x” 
darabot, akkor a két halmazt egy AND operátorral kombinálva ismét egy „n” 
darabos találati halmazt kell kapnunk, amennyiben az adott mező szavak és 
kifejezések szerint is indexelve van. 
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 Tezaurusz: A tezaurusz szerkezete mellett érdemes megnézni azt is, hogy milyen 
gyakran bővítik a szakkifejezések listáját, mert egy tezauruszból vett kifejezés csak 
akkortól használható biztonságosan a keresésnél, amióta szerepel a szótárban. 
Amennyiben mégis előfordul a korábbi rekordok kötött szókészletű mezőiben, akkor 
valószínűleg visszamenőlegesen is konvertálták az adatokat. 
 Hozzáférhetőség: Meg kell nézni, hogy az adatbázis milyen könnyen használható az 

indexből és a tezauruszból kiindulva. Érdemes ellenőrizni, hogy a „Basic index”-ben 
való általános kereséshez képest a prefix vagy suffix használatával mezőkre 
korlátozott keresés valóban pontosabb találatokat eredményez-e? Megvizsgálandók 
továbbá a következők: Mennyire barátságos a kezelőprogram? A gyakorlatlan 
felhasználóknak is könnyű eligazodni benne? Mennyi ablak van a képernyőn? 
Segítik vagy inkább megzavarják a felhasználókat? Ha kiválasztunk egy — lehetőleg 
többszerzős publikációt —, akkor valamennyi index és ezek kombinációja alapján is 
visszakereshető-e? Mennyire rugalmas a kereső rendszer? 
 Egységesség: Vizsgáljuk meg a szerzők, kiadók, cégek, földrajzi helyek stb. 

indexeit, hogy mennyire egységes az írásmód és találunk-e bennük 
kereszthivatkozásokat további szinonimákra. Nézzünk meg néhány bonyolultabb 
vagy ritkább nevet különböző írásmódokkal. Próbáljunk meg szinonim 
szakkifejezéseket keresni a címekben és nézzük meg, hogy egységes tárgyszavakat 
rendeltek-e hozzájuk? Nézzük meg, hogy az indexek elején és végén nincsenek-e 
furcsa tételek? Az indexek egységessége rendkívül fontos a precíz kereséshez. Bár 
az esetek egy részében a csonkolás használatával csökkenthető az ilyen hibák hatása, 
de a fontos találatok elvesztésének így is nagy a kockázata. Az indexek 
egységességéből az egész termék minőségére levonhatók következtetések. 
 Pontosság és íráshibák: Keressünk olyan szavakat az indexekben, melyeket gyakran 

tévesztenek el az adatrögzítők (pl. acomodation, governement, knowlege, proceding, 
recieve, separat, sucess, hygein). Természetesen a nem-angol írásmód más nyelvű 
publikációknál elfogadható lehet. Az íráshibák különösen kötött szótárral rendelkező 
mezőknél — tárgyszavak, kódolt mezők stb. — zavaróak, az „Abstract”-ban vagy a 
teljes szövegben nem okoznak olyan nagy bajt, amennyiben a tárgyszó mezőben 
helyesen szerepel az illető szó. A hibás rekordokat érdemes megnézni az adatbázis 
aktualizálása vagy új kiadásának megjelenése után is, hogy az előállító kijavította-e 
őket. 
 Feldolgozott dokumentumok köre és aktualizálása: Amennyiben van ilyen lista, 

nézzük meg, hogy az adatbázisban mióta dolgoznak fel egy adott folyóiratot, vagy 
mikor hagyták abba az indexelését. Ha az indexből vagy a dokumentációból ez nem 
derül ki, akkor keressünk rá a kiadvány nevére és a találatokat időrendben írassuk ki. 
Vizsgáljuk meg az adatbázis frissességét, az aktualizálás gyakoriságát. Válasszuk ki 
egy folyóirat egy évfolyamát és nézzük meg, hogy a találatokban folyamatos-e az 
oldalak számozása, ill. a folyóirat minden egyes számából nagyjából ugyanannyi 
oldalnyi publikáció van-e feldolgozva? Kombináljuk egy „AND” operátorral az egy 
adott évben publikált és az ugyanabban az évben az adatbázisba bevitt rekordok 
halmazait, mert így megtudható, hogy a publikációk hány százalékát dolgozzák fel 
még abban az évben. Rendezzük egy folyóirat rekordjait évszám szerint, hogy 
lássuk, mennyire egyenletesen dolgozták fel a folyóirat egyes évfolyamait. 
Hasonlítsuk össze ugyanannak a periodikának a feldolgozott évfolyamait és számait 
különböző adatbázisokban. Hasonlítsuk össze egy adott szám cikkeit a folyóirat 
nyomtatott változatával és nézzük meg, mely részeket hagytak ki a feldolgozás 
során. Keressünk rá gyakran publikáló és jellegzetes nevű szerzőkre vagy nagy 
témakörökre különböző adatbázisokban és hasonlítsuk össze a találatok számát. 
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Nézzük meg a publikáció helye, nyelve és típusa szerinti indexeket a lefedett terület 
megismerése céljából. 
 Informatív rekordok: Az adatrekordok információtartalma a tárgyszavak és 

témakódok számától, a cím és az abstract részletességétől és minőségétől függ. 
Nézzük meg, hogy a tárgyszavak valóban tartalmazzák-e az illető publikáció témáit, 
és hogy egy semmitmondó címhez van-e kiegészítő magyarázat, ill. van-e 
címfordítás az idegen nyelvű dokumentumoknál? Néhány abstract elolvasása után 
próbáljuk meg megállapítani azok típusát: informatívak? leírók? kritizálók? 
helyettesíthetik-e valamennyire az eredeti szöveget? 
 Teljesség: Nézzük meg az adatbázis méretét a dokumentációban és magában az 

adatbázisban is, ha lehetséges. Válasszunk ki néhány könnyen vizsgálható adatmezőt 
pl.: Document Type, Publication Date, Language. Keressük le ezek összes értékeit és 
a halmazokat kombináljuk egy „OR” művelettel. Hasonlítsuk össze a kapott 
rekordszámokat, mert így megállapítható, hogy az egyes adatmezők a rekordok hány 
százalékában nincsenek kitöltve. 
 Output: Vizsgáljuk meg a találatok megjelenítési formátumait a képernyőn, a 

nyomtatón és a letöltött állományokban. A kiírt rekordnak jól strukturáltnak és 
olvashatónak kell lennie, a mezőneveknél pedig fontos a kiemelés, a nevek teljes 
kiírása. A tárgyszavak első karakterénél ajánlott a nagybetű használata, mert ez 
javítja az olvashatóságot. A keresett szó kiemelése szintén segíti az eredmények 
áttekintését. Nézzük meg, hogy az outputban hogyan vannak jelezve a hiányzó 
adatmezők. Írassunk ki néhány rekordot az adatbázis legrégebbi tételei közül is, 
hogy lássuk, mennyit változott időközben az adatok szerkezete. A legjobb módja az 
output formátumok értékelésének, ha ugyanannak a publikációnak az adatait több 
adatbázisból is kiíratjuk és odaadjuk őket véleményezésre a potenciális 
felhasználóknak. Végül vizsgáljuk meg azt, hogy az online adatbázisoknál többször 
is felszámítják-e a kiíratási díjat, ha ugyanazt a rekordot többször lekérjük? 
 Felhasználói támogatás, dokumentáció, online segítség: Mennyire érthetőek a 

rendszer kérdései, válaszai és a hibaüzenetek? Kérhető-e további (második szintű) 
segítő szöveg? Általános vagy a pillanatnyi helyzethez alkalmazkodó a 
segítőrendszer? A dokumentáció online és nyomtatva is rendelkezésre áll? Mennyire 
friss, pontos és olvasható? Milyen dokumentációk vannak: gyors és részletes 
kézikönyv, felhasználói útmutató, tezaurusz, feldolgozott források listája stb.? Az 
adatbázis gazdája kiad-e hírlevelet a felhasználók tájékoztatása céljából? Vannak-e 
keresési példák? Szerepel-e a dokumentációban a szerkesztői politika (feldolgozott 
terület és időszak, kihagyott vagy bevett dokumentumtípusok stb.) ismertetése? Van-
e tanácsadó szolgálat (help desk)? Mennyire segítőkész, szakértő és hatékony? 
Vannak-e online gyakorlást segítő állományok, oktatóprogramok, szimulációk, 
tanfolyamok, felhasználói összejövetelek? Milyen meta-adatbázisok érhetők el 
(adatbázisok indexei, szótárak, egyesített indexek több adatbázisból)? 

3. Rendszer-specifikus tesztek az egyes adatbázisok között: 
Ellenőrizzük, hogy van-e lehetőség a szolgáltató egyéb adatbázisaival való 
együttműködésre, például egyidejű keresésre több adatállományban? Hasonlítsuk össze 
a rendszeren levő adatbázisok rekordszerkezetét, mezőneveit és kiírási formátumait. 
Össze van-e kapcsolva a bibliográfiai rekord a teljes szöveget tartalmazó adatrekorddal 
és megjeleníthető-e egyszerre mindkettő? Hasonlítsuk össze a kereső funkciókat az 
egyes adatbázisokban. Az elmentett kereső stratégia végrehajtható-e egy másik 
adatbázisban? A találati halmazok az adatbázisváltás után is hozzáférhetők maradnak? 

4. Különböző adatbázisok összehasonlítása: 
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Ha van legalább két hasonló témájú adatbázis, akkor érdemes őket összehasonlítani a 
feldolgozott dokumentumok körének szempontjából. Keressünk meg néhány folyóiratot 
az egyes adatbázisokban és a találatokat korlátozzuk ugyanarra az időszakra. Ezzel képet 
kaphatunk az adatbázisok által lefedett körről és a feldolgozás részletességéről. Nézzünk 
meg egy konkrét folyóirat számot és hasonlítsuk össze a találatokat, hogy lássuk, melyik 
adatbázisba milyen típusú cikkeket válogatnak be és miket hagynak ki. Keressünk ismert 
szerzőket és a találatokat korlátozzuk ugyanarra az időszakra és folyóiratra, hogy az 
összehasonlításnál kiszűrjük az adatbázisok közötti egyéb eltérésekből adódó 
különbségeket. Nézzünk meg jellemző témaköröket egy adott időszakban az adatbázisok 
tematikájának összehasonlítása céljából. Hasonló összehasonlítást tehetünk a 
feldolgozott dokumentumok publikációs helyére és nyelvére vonatkozóan is. 

 
 

2.2.5.  Az analit ikai  kémiai szakirodalom néhány 
folyóirat adatbázisa 

 
Az analitikai kémia területén világviszonylatban egyedülálló szakosított referáló lap és 
adatbázis az 1954-ben alapított Analytical Abstracts, amelyet a Royal Society of Chemistry 
azóta is rendszeresen, havonta megjelentet Londonban. A nyomtatott folyóirat változatlan 
tartalommal 1980 óta elektronikus formában is elérhető (online, CD-ROM). Az Analytical 
Abstracts egy olyan adatbázis, amely az analitikai kémia minden területét átfogja. A 
referálni kívánt cikkeket a fontosabb kémiai, analitikai kémiai folyóiratokból, könyvekből 
és műszaki közleményekből válogatja. Minden olyan téma, amely az analitikai kémiával 
foglalkozó szakember számára érdekes lehet, szerepel a lapban illetve az adatbázisban, 
kivéve az elméleti jellegű tanulmányokat, a biológiai és mikrobiológiai elemzéseket 
valamint a szerkezet meghatározásokat [43]. 
 
A Chemical Abstracts adatbázis a kémiai információk legnagyobb, legteljesebb és 
legfrissebb gyűjteménye. Az 1907 óta létező referáló folyóirat 1966-tól kezdődően 
elektronikus formában is elérhető. Az 1966 előtti rekordok közül ma már több mint 
3 milliót könnyen visszakereshet a felhasználó a CAOLD adatbázisból. A Chemical 
Abstracts adatbázis közel 16 millió rekordot tartalmaz, melyek többek között 
folyóiratokból, szabadalmakból, konferencia anyagokból, könyvekből származnak. A 
különböző típusú dokumentumok megoszlását a 3. ábra szemlélteti. Az adatbázis hétről-
hétre megközelítőleg 14000 db új rekorddal bővül, mely rekordok több mint 8000 db 
különböző típusú, a világ különböző részeiről származó dokumentumokból származnak. 

 

3. ábra: A CA adatbázis különböző forrásból 
származó dokumentumainak megoszlása 

 4. ábra: A CA adatbázisban feldolgozott 
dokumentumok szakterület szerinti megoszlása 
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Külön említést érdemel az adatbázis 29 nemzet szabadalmi hivatalainak adatait tartalmazó 
szabadalom gyűjteménye, mely az összes rekordok 16 %-ából, kb. 2.5 millió rekordból áll. 
A Chemical Abstracts adatbázis a szerves kémia kivételével a kémia bármely területéről 
származó dokumentumot válogatás nélkül feldolgozza. A feldolgozott dokumentumok 
témakör szerinti megoszlását a 4. ábrán foglaltam össze [44]. 
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3 .  G y a k o r l a t i  m u n k a  
 
 

3.1. Felhasználói elvárások a referáló adatbázisokkal szemben 
 
A korszerű minőség összetett fogalom, mely nemcsak a termék technikai minőségét jelenti, 
hanem magába foglalja a fogyasztói elégedettséget is. A minőség fogalmát felépítő két 
tényező szoros kapcsolatban áll egymással. A termék technikai minősége a szabványok 
által előírt tulajdonságok, jellemzők összessége, mely előírásoknak meg kell felelni. A 
minőség fogalmának ez a könnyebben vizsgálható, általában látható és számszerűen is 
kifejezhető része. Sokkal bonyolultabb, nehezebben mérhető a minőséget alkotó másik 
tényező, a fogyasztói elégedettség, mely azt fejezi ki, hogy a vevőkör mennyire van 
megelégedve az általa használt, vásárolt termékkel. Jó minőségű termékről, korszerű 
minőségről azonban csak akkor beszélhetünk, ha a termék technikai minősége valamint a 
fogyasztók elégedettsége állandó kísérőként jellemzik a terméket, hiszen hamar elmegy a 
vásárló kedve egy olyan terméktől, mely az egyik héten minden szempontból kiváló 
minőségűnek, a következő héten viszont használhatatlannak bizonyul. 
 
A korszerű minőség előbb említett elvárásainak viszont nem könnyű megfelelni. Ezt jól 
igazolják a különböző cégek hasonló típusú és minőségű termékei is, melyek többek között 
az eltérő vevői igényeket, elvárásokat próbálják meg kielégíteni. Könnyen belátható, hogy 
nagyon nehéz feladat egyszerre az összes felhasználó, fogyasztó igényeinek megfelelni 
bármilyen termékről legyen is szó. Az eltérő ízlésű fogyasztók ez ellen úgy „védekeznek”, 
hogy megpróbálják a sok hasonló termék közül a számukra legkedvezőbbet kiválasztani. 
Ez a módszer jól alkalmazható abban az esetben, ha a fogyasztó cipőt, joghurtot vagy 
éppen mosógépet szeretne vásárolni, hiszen ezen termékek esetében bőséges választékot 
talál. Egészen más a helyzet az olyan termékeknél, melyekből nem létezik az eredeti 
termék tulajdonságaihoz hasonló termék. Jelenleg ebbe a csoportba tartoznak az 
adatbázisok is, hiszen az esetek többségében igazából véve nincs választási lehetősége a 
felhasználónak annak ellenére, hogy folyamatosan nő az adatbázisokat előállító cégek és az 
adatbázisok száma is. Az adatbázis előállítóinak monopol helyzete azonban nem jelenti 
azt, hogy megengedhetik maguknak, hogy ne feleljenek meg a minőségi elvárásoknak, 
hiszen ebben az esetben könnyen elveszíthetik jelenleg amúgy is ingatag egyeduralkodó 
szerepüket, amely többek között az Internet térhódításának és az ún. egyéni keresőprofilok 
megjelenésének köszönhető. Ezek az eszközök ugyanis lehetővé teszik a felhasználó 
olvasói szokásainak megfelelő egyéni keresőprofil kialakítását, amely akár a kész 
adatbázisokban, akár az Interneten is kereshet. Mivel ma már a nyomtatott folyóiratok 
többsége a világhálón is elérhető e keresőprofil mindenképpen komoly konkurenciát fog 
jelenteni a kigyűjtött, referáló adatbázisok esetében. Többek között ezért is vannak nagyon 
nehéz helyzetben a szerkesztőségek, hiszen egyenlőre még egyedi termékükkel kell 
megfelelniük a különböző és igen sokszínű, sokrétű fogyasztói elvárásoknak. 
 
Egy szakirodalmi referáló adatbázis esetében — mint amilyen az Analytical Abstracts 
adatbázis is — ez azt jelenti, hogy a különböző szakterületeken és munkahelyeken dolgozó 
felhasználók más és más igényeket támasztanak az adatbázisokkal szemben. A kutatók, a 
doktoranduszok számára az a legfontosabb, hogy minél rövidebb idő alatt minél több új 
információhoz jussanak, hiszen ezen új ismeretek birtokában tudják munkájuk következő 
lépését megtervezni. Így számukra rendkívül fontos, hogy szakterületükről hiteles, 
megbízható, átfogó, kellőképpen részletes és friss információt találjanak a megfelelő 
adatbázisban. Az iparban dolgozó szakembereket viszont nem csak a legfrissebb, igazából 
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még ki sem fejlesztett megoldások érdeklik, hanem a jól bevált, biztonságosan használható, 
többször kipróbált módszerek. Így számukra nem az a legfontosabb, hogy a legfrissebb 
szakirodalom mennyi idő alatt kerül be az adatbázisba, hanem sokkal inkább az, hogy 
olyan szakirodalmat találjanak, mely részletesen beszámol az őket érintő szűkebb 
szakterületi probléma megoldásáról. Ezért az iparban dolgozó szakemberek olyan 
adatbázist keresnek, mely kellő részletességgel ismerteti az egyes szakterületek irodalmát 
lehetőleg több évre visszamenőleg is. 
 
Tovább nehezíti a feladatot, hogy a különböző felhasználók, különböző célból használják a 
referáló adatbázisokat, vagyis eltérő szempontok szerint irodalmaznak. A felhasználókat 
általában két, egymástól jól elkülöníthető cél vezeti munkájuk során. Az egyik esetben az 
olvasó konkrét probléma megoldásához keres szakirodalmat. Ebben az esetben két olvasói 
típust lehet megkülönböztetni: a konkrét szakterület képviselőjét és a szakterületen kívüli 
olvasót, aki csak a keresendő probléma révén kapcsolódik a kérdéses szakterülethez. A két 
eltérő olvasói típus természetesen más és más igényeket támaszt az adatbázissal szemben. 
Mindkettőjük számára fontos, hogy a kérdéses szakterület kellő részletességgel fel legyen 
dolgozva. Az igények közti különbség elsősorban az adatbázis frissességére vonatkozik, 
hiszen a specialista főleg a legfrissebb információkra kíváncsi, míg az a kutató, aki 
számára viszonylag idegen területen akar tájékozódni, nem feltétlenül ragaszkodik a 
legfrissebb cikkekhez, írásokhoz. 
 
Az adatbázist használók második nagy csoportjába azok az olvasók tartoznak, akik 
tájékozódó jelleggel figyelik a szakirodalmat. Ebben az esetben is két olvasói típus 
különböztethető meg. Az első a kérdéses szakterület egy jeles képviselője, aki tájékozódni 
szeretne a szakmáját érintő új tudományos eredményekről, szűkebb szakterületének 
fejlődéséről. A második olvasói típus pedig az, aki valamely okból kifolyólag — pl.: 
összefoglaló cikk írása esetén — szeretné feltérképezni egy szakterület irodalmát. Mindkét 
esetben, de főleg e második olvasói típus esetében nagyon fontos az, hogy az irodalmazás, 
a keresés során ne maradjon ki egyetlen fontos cikk sem. Másképpen fogalmazva ez azt 
jelenti, hogy ezen felhasználók azt várják az adatbázistól, hogy az általuk vizsgált 
szakterület irodalma naprakészen, teljes mértékben megtalálható, kereshető legyen. Ehhez 
hozzátartozik az is, hogy ne legyenek az adatbázisban ún. „kallódó cikkek”, melyek csak 
1-2 éves késéssel kerültek vagy kerülnek be az adatbázisba, vagyis publikálásuk után még 
hosszú ideig kereshetetlenek. 
 
Az adatbázisok szerkesztőinek ahhoz, hogy minden szempontból jó minőségű terméket 
gyártsanak, a fogyasztói kör sokfélesége mellett még további két fontos problémát kell 
megoldaniuk. Az első, ránézésre nagyon egyszerűnek tűnő kérdéskör az adatbázis 
tartalmának, vagyis az adatbázis által felölelt szakterület határainak megadása. Ezt 
általában a felhasználó számára könnyen hozzáférhető helyen a szerkesztőség 
nyilvánosságra szokta hozni. A probléma abból adódik, hogy a tudomány változásával az 
egyes szakterületek határai is folyamatosan változnak, így gyakran nagyon nehéz 
megmondani azt, hogy egy-egy szakterület határa hol húzható meg. Ez viszont könnyen 
félreértésre adhat okot, ami a felhasználó elégedetlenségét okozhatja. 
 
A másik problémát a lassú és indirekt visszacsatolás okozza, ami a termék, tehát az 
adatbázis sajátos jellegéből adódik, hiszen a termék vásárlói a cégek, a könyvtárak, a 
kutatóintézetek; a fogyasztók viszont a kutatók, az olvasók. Ez a kettősség azt 
eredményezi, hogy nem a közvetlen vásárló az, akitől a termékkel kapcsolatban 
visszajelzésre számíthat a szerkesztőség. Ráadásul az adatbázis minőségváltozását az 
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olvasók is esetleg csak 1-2 év után veszik észre, hiszen ők nem végeznek rendszeres 
minőség-mérést. Ezeknek a méréseknek az elvégzése egyrészt az adatbázis szerkesztőinek 
a feladata, mivel ők azok, akik a legjobban ismerik a terméket pozitív és negatív 
értelemben egyaránt. Másrészről viszont a fent említett monopolhelyzet miatt fontos az is, 
hogy az adatbázisok minőségét független szerzők is rendszeresen mérjék, vizsgálják. Mivel 
az Analytical Abstracts adatbázis minőségi jellegű vizsgálatával az 1990-es évek elején 
Braun és munkatársai már foglalkoztak [2], fontosnak tartottam megvizsgálni azt, hogy 
milyen változások történtek azóta, hogyan változott az analitikai kémiai szakirodalom 
legfontosabb, legátfogóbb referáló adatbázisának a minősége az elmúlt tíz évben. Az 
Analytical Abstracts adatbázist összevetettem a Chemical Abstracts adatbázissal, valamint 
az adatbázisokat felépítő legismertebb analitikai folyóiratokkal. A lehetséges minőségi 
jellemzők közül elsősorban a forráskövetés minőségét vizsgáltam, vagyis a referálandó 
cikkek körének kiválasztását és a referálás illetve időbeli elhúzódását (3.2. fejezet). 
Munkám másik részében kísérletet tettem az Interneten elérhető kémiai adatbázisok illetve 
élelmiszerkémiai, élelmiszeripari információforrások gyűjtésére és magyar nyelvű, on-line 
elérhető referáló gyűjteményként való publikálására. Az itt összegyűlt tapasztalataimat 
mutatom be a 3.4. fejezetben. 
 
 

3.2. A referáló folyóiratok minőségvizsgálata 
 
A referáló folyóiratok minőségét tartalmi és technikai szempontok alapján vizsgáltam. 
Munkám során az Analytical Abstracts adatbázis minőségvizsgálatát végeztem el, de a 
munka bizonyos szakaszaiban (pl.: átfutási idő meghatározása) a könnyebb 
összehasonlíthatóság érdekében a Chemical Abstracts adatbázist is vizsgáltam. A minőség 
tartalmi szempontú vizsgálata során azt néztem meg, hogy az Analytical Abstracts 
adatbázis szerkesztősége mit, milyen tartalmú, témájú folyóiratcikkeket válogat ki 
referálásra. A minőség technikai szempontú vizsgálata esetében pedig az Analytical 
Abstracts és a Chemical Abstracts adatbázisok átfutási idejét, valamint az Analytical 
Abstracts általános adatbázis-minőségi mutatóit (hozzáférhetőség, egységesség, pontosság 
stb.) vizsgáltam. 
 
Az analitikai kémiai referáló folyóiratok megbízhatóságának, naprakészségének ismerete 
az analitika területén dolgozó szakemberek számára elengedhetetlenül fontos, ezért 
részletesen foglalkoztam a legjelentősebbnek tartott kémiai, illetve analitikai kémiai 
referáló adatbázisokkal. Mivel ezek az adatbázisok a nyomtatott kémiai illetve analitikai 
kémiai szakirodalomra támaszkodnak, ezért a referálás időbeli elhúzódását feltétlenül 
össze kell vetni az eredeti források publikálásának időbeli folyamatával. A referáló 
adatbázis felhasználója lényegében a két publikációs folyamat eredő időkésésével jut a 
szakmai információhoz. 
 
 

3.2.1.  Az Analytical  Abstracts adatbázis minőségi  
mutatóinak vizsgálata 

 
Az adatbázis minőségi jellemzőinek vizsgálata során a Centre for Information Quality 
Management (CIQM) által kidolgozott vizsgálati módszert követtem [45], melyet e 
központ már jó néhány szakirodalmi adatbázisra alkalmazott, de az Analytical Abstracts 
adatbázis ilyen jellegű vizsgálatával még nem foglalkoztak. 
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3 . 2 . 1 . 1 .  A z  A n a l y t i c a l  A b s t r a c t s  a d a t b á z i s  á l t a l á n o s  j e l l e m ző i  
 
Az Analytical Abstracts adatbázis, illetve bármilyen szakirodalmi adatbázis minőségi 
vizsgálatának első lépése az adatbázis jellemzőinek meghatározása. Ezek a jellemzők 
egyrészt megtalálhatók az AA adatbázis CD-ROM-os változatának „Help”-jében, másrészt 
pedig a Royal Society of Chemistry honlapján (http://www.rsc.org/is/database/ 
aaumov.htm). Mindkét helyen igen pontos tájékoztatást talál a felhasználó az adatbázis 
tartalmát, szerkezetét, illetve használatát illetően. Az adatbázis általános jellemzőit az 
alábbiakban foglalom össze: 
 
Az adatbázis neve: Analytical Abstracts Database 
Mérete: Jelenleg több mint 265 000 rekordot tartalmaz. 
A frissítés gyakorisága: Az adatbázist 1999-ig havonta frissítették kb. 1400 db új 

elemmel. 2000 januárjától azonban a frissítés hetente 
történik. Az adatbázis CD-ROM verzióját havonta frissítik. 

Az adatbázis típusa: Szakirodalmi 
A kiadás éve: 1980-tól folyamatosan 
A kereső nyelv típusa: SPIRS (Silver Platter Information Retrieval System) 
Szolgáltató: SilverPlatter Information Inc. 
Témakörök: General analytical chemistry 

Chromatography and electrophoresis 
Spectroscopy and radiochemical methods 
Inorganic, organic and organometallic analysis 
Applied and industrial analysis 
Clinical and biochemical analysis 
Pharmaceutical analysis 
Food analysis 
Agricultural analysis 
Environmental analysis 
Apparatus and techniques 

Feldolgozott dokumentumok: Journal articles (folyóiratcikkek beleértve a review-kat is) 
Books (könyvek) 
Technical reports (műszaki közlemények) 

Az adatbázis előállítója: Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK 
Adatbázis típusa: On-line és CD-ROM-os formában is elérhető az adatbázis, 

de a dolgozatomban én csak a CD-ROM-os verziót 
vizsgáltam. 

Hozzáférhetőség: CD-ROM-on vagy online módon a Royal Society of 
Chemistry honlapján (http://www.rsc.org/aasearch) 

 
Az adatbázis CD-ROM-os változatát windows-os környezetben megnyitva az 5. ábrán 
látható keresőfelület jelenik meg. 
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5.ábra: Az Analytical Abstracts adatbázis windows-os keresőfelülete 

 
Mielőtt az adatbázis minőségére vonatkozó konkrét vizsgálatokat, kereséseket bemutatom 
ismertetem az adatbázis szerkezetét, tartalmát. 
 
 
3 . 2 . 1 . 1 .1 .  I ndexek  
 
Az adatbázis indexeit az „Index” gomb megnyomásával, vagy pedig a View menü Index 
menüpontjának kiválasztásával érheti el a felhasználó. Alapállapotban, tehát amíg az 
olvasó nem módosítja a beállítást, a „Free Text Index” elemei jelennek meg a képernyőn 
ABC sorba rendezve. Ezen index mellett a „Change” gombra kattintva — a 3. táblázatban 
is látható — indexek közül válogathat az olvasó. 
 
A különböző indexek annak alapján vannak elnevezve, hogy mely mező elemeiből épülnek 
fel. Az AA adatbázisban összesen 26 féle mező közül válogathatunk (4. táblázat). A 
mezőkkel kapcsolatos legfontosabb ismeretek könnyen megtekinthetők a Help menü 
„About the Fields” alpontjában, ahol a 4. táblázathoz hasonló felsorolásban ismertetik az 
egyes mezők nevét, rövidítését (ahogy a keresés során hivatkozhatunk rájuk.). Az egyes 
mezőkre kattintva bővebb információt is talál a felhasználó az adott mező szerkezetére, 
felépítésére, tartalmára és használatára (példával illusztrálva) vonatkozóan. E könnyen 
elérhető, jól használható segítő, magyarázó rész nagymértékben megkönnyíti a kezdő 
felhasználó dolgát. 
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F Free Text Index (TI, OT, AU, AD, SO, JN, AV, 
IS, IB, CF, CI, AB, IA, IM, IC, SC, SS, CR)

AU Author
CP Country Affiliation
JN Journal Name
CO CODEN
PY Publication Year
LA Language
PT Publication Type
AN Accession Number
UD Update Code

Kereshető indexek

3. táblázat: Az AA adatbázis kereshető indexei 
 

Mező 
rövidítése

A mező neve Mező 
rövidítése

A mező neve

AB Abstract IC Index Headings - Concepts
AD Address of Author IM Index Headings - Matrix
AN Accession Number IS ISSN
AU Author JN Journal Name
AV Availability LA Language
CF Conference Information OT Original Title
CI Citation, Secondary PT Publication Type
CO CODEN PY Publication Year

COP Copyright SC Section Code
CP Country Affiliation SO Source
CR Cross Reference Sections SS Subsection Code
IA Index Headings - Analyte TI Title
IB ISBN UD Update Code

4. táblázat Az Analytical Abstracts adatbázis mezői 
 
A „Free Text Index” egyszerű használata nagy segítséget jelent a kezdő felhasználó 
munkájában, hiszen a kívánt szót csak ki kell választani a rendezett listáról és a „Show” 
gombra kattintva azonnal láthatóvá válik a találati halmaz. Lehetőség van arra is, hogy ne 
egy hanem több — egyszerre maximálisan 30 db — szót vagy kifejezést válasszunk ki a 
listáról. Ebben az esetben a kiválasztott elemeket automatikusan „OR” műveleti jellel 
kombinálja az adatbázis és így jeleníti meg az egyesített találati halmazt. Az összevont 
„Free Text Index” nagy előnye, hogy ezáltal a felhasználó egyszerre látja majdnem az 
összes mezőben indexelésre került szavakat, kifejezéseket, amelyekből aztán könnyedén 
válogathat. Ugyanez viszont hátrányt is jelent, mert ezáltal a „Free Text Index” listája 
átláthatatlanul hosszú és így gyakorlatilag ellenőrizhetetlenné válik. Ezért véleményem 
szerint érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy hogyan lehetne ezt az indexet átláthatóbbá 
tenni. Természetesen az nagyon fontos, hogy egy indexben maradjon az abstract (AB), a 
cím (TI), és az indexmezők (IA, IC, IM) elemei, de abban már nem vagyok biztos, hogy 
feltétlenül szükséges a listát tovább növelni az eredeti cím (OT), a szerző (AU) vagy a 
folyóirat neve (JN) és a forrás (SO) végeláthatatlanul hosszú listájával. Arról nem is 
beszélve, hogyha a „Free Text Index” elemei közül a felhasználó kiválasztja, pl.: a 
„chromatography” szót, akkor a találati halmazában olyan rekordok is lesznek, melyek 
csak azért kerültek be e halmazba, mert a folyóirat neve tartalmazta a keresett szót, mint 
pl.: a Journal of Chromatography A, vagy a Journal of Chromatography B stb. Ugyancsak 
feleslegesnek tartom az ISSN (IS) valamint az ISBN (IB) mezők „Free Text Index”-be 

 
33 
 

 



Analitikai folyóiratok és referáló folyóiratok a minőségbiztosítás tükrében 

való felvételét, már csak azért is, mert ezen mezők úgyis csak számokat tartalmaznak, ezért 
nyugodtan szerepelhetnének külön indexként is. A többi, csak egy-egy mező elemeit 
tartalmazó indexek (pl.: „LA: Language”, „PY: Publication Year” stb.) könnyebben 
áttekinthetőek, barátságosabbak, és ezért használatuk is kellemesebb, valamint sokkal 
könnyebb észrevenni, ha hiba van bennük. 
 
 
3 . 2 . 1 . 1 . 2 .  Tezau rusz  
 
A tezaurusz szakterület szakszavait, szinonimáit valamint szavak közötti összefüggéseket 
tartalmazó szótár, mely ötleteket adhat a minél pontosabb, hatékonyabb kereséshez. 
Hasonlít a szinonimaszótárhoz, de annál lényegesen többet tud. Az Analytical Abstracts 
adatbázis CD ROM-os változatában nincs tezaurusz funkció. 
 
 
3 . 2 . 1 . 1 . 3 .  R e n d s z e r f u n k c i ó k  é s  h a s z n á l h a t ó  p a r a n c s o k  
 
Az AA adatbázis adataihoz való hozzáférés egyik módját, az indexek jellemzőit és 
használatát az előzőekben ismertettem. A másik lehetőség a „Search”, keresés menüpont 
használata, mely egyrészt elérhető a View menüpontból kiindulva, másrészt pedig 
közvetlenül a képernyő felső részén lévő „Search” gombra kattintva. Ilyenkor a 
felhasználónak kell a keresendő szót, vagy kifejezést beírni. Ezt követően az Enter 
billentyű megnyomásával a program végrehajtja a keresést és a talált rekordokat a 
kettéosztott képernyő alsó részében jeleníti meg. 
 
A keresés során, mint a legtöbb adatbázis esetében, itt is lehetőség van a keresés 
szűkítésére, mely művelet többféleképpen valósítható meg: 

 A mező nevének megadásával a keresés leszűkíthető az adott mező elemeire. Ez azt 
jelenti, hogyha pl.: azon rekordokat szeretnénk megkeresni, amelyek 2000-ben 
jelentek meg, akkor keresésünket a „2000 in py” keresőkérdéssel tudjuk szűkíteni. A 
keresés eredményeképpen olyan rekordokat fogunk kapni, melyeknek „PY: 
Publication Year” mezőjében a 2000 szám szerepel. Abban az esetben viszont, ha 
nem szűkítjük a PY mezőre a keresést, akkor a találati halmazban egyaránt 
szerepelni fognak azok a rekordok is, melyeket az előbb is megtaláltunk, de emellett 
szép számban fogunk olyan rekordokat is találni, melyeknek más — nem a PY — 
mezőjében szerepel a 2000 szám. Ha a felhasználó a szűkítéssel kapcsolatban 
további segítségre szorul, akkor menünként részletes útmutatót talál a Help menü 
„About the Fields” alpontjában. 
 Logikai operátorok használatával. Az egyéb adatbázisokból is jól ismert operátorok 

(and, or, not) az AA adatbázis esetében is használhatók, így a keresendő szavainkat, 
kifejezéseinket könnyen kombinálhatjuk egymással. Az előző példánál maradva, ha 
minket csak a 2000-ben publikált folyóiratcikkek érdekelnek, akkor a fent elkezdett 
keresésünket az „and” logikai operátor segítségével szűkíthetjük tovább az alábbi 
módon: „(2000 in py) and (journal in pt)”. Ennek eredményeképpen a fenti 
kereséshez képest egy még szűkebb találati listát fogunk kapni. 
 Helyzeti operátorok (in, near, with) alkalmazásával a keresőszavak egymáshoz 

viszonyított helyzete alapján szűkíthetjük a keresést. Az „in” operátor használatára 
fent már láttunk példát. A „near” operátort akkor szoktuk alkalmazni, ha nem egy 
konkrét kifejezést, hanem egymás közelében, egy mondaton belül előforduló 
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szavakat keresünk. A „with” operátor csak annyiban különbözik a „near”-től, hogy a 
„with” esetében akkor kapunk találatot, ha a keresett szavak egy mezőn belül 
fordulnak elő. Ez azt jelenti, hogy a „with” használatával a „near”-hez képest egy 
jóval bővebb találati halmazt kapunk, amely értelemszerűen tartalmazza azon 
rekordokat is, melyeket ugyanazon szavak „near” operátorral való 
összekapcsolásával állítottunk elő. Vagyis, ha kiadjuk az „(ion with electrode) in ti” 
parancsot, akkor eredményképpen olyan rekordokat fogunk kapni, melyek „Title”, 
cím mezőjében mind az „ion”, mind pedig az „electrode” szó megtalálható, vagy 
egymás mellett, vagy a „Title” mezőn belül bármekkora távolságra. Természetesen 
ugyanezen találati halmazhoz juthatnak akkor is, ha az „(ion and electrode) in ti” 
parancsot adjuk ki. 
 Relációs operátorokat (<, >, =) értelemszerűen nem minden mező esetében 

alkalmazhatunk, hanem csak azon mezőknél, melyek számokat tartalmaznak. Ezáltal 
— az első keresési példánál maradva — lehetőség nyílik arra, hogy könnyedén 
változtassuk például a keresendő időszakot. A „2000 in py” keresőkérdéssel csak 
olyan rekordokat kaptunk, amelyek „PY: Publication Year” mezőjében a 2000 szám 
szerepelt. Ha viszont minket a legfrissebb szakirodalom is érdekel, akkor a relációs 
operátorok segítségével módosíthatjuk keresőkérdésünket: „=<2000 in py”. Ezáltal a 
találati halmazban olyan rekordokat is találunk, melyek „Publication Year” 
mezőjében 2001-es szám szerepel. 
 Végezetül itt kell megemlíteni a csonkolás (*, ?) alkalmazásának a lehetőségét, 

amely azonban nem szűkíti, hanem éppen ellenkezőleg bővíti a találati halmazt. A 
csonkolás műveleteit az AA adatbázis is ugyanúgy értelmezi, mint a legtöbb hasonló 
típusú adatbázis, tehát a „*”-gal tetszőleges számú karakter helyettesíthető, míg a 
„?”-lel csak egy karakter. Az egyetlen megkötés e szimbólumokkal kapcsolatban az, 
hogy egyikkel sem helyettesíthető a szó első betűje. 

 
Jól használható funkció a Records menü „Sort Records” almenüje, amely segítségével a 
találati halmaz elemeit lehet, bármely mező alapján, csökkenő vagy növekvő sorba 
rendezni. Az egyetlen korlátozó tényező ezzel kapcsolatban az, hogy egyszerre 
maximálisan 1000 db rekord rendezhető. Ennél több rekord rendezése esetén hibaüzenetet 
kapunk és a művelet nem hajtódik végre. 
 
A rendszerfunkciók közül érdemes még megemlíteni, hogy lehetőség van segítségkérésre 
is. A Help menüponton belül többfajta lehetőség közül választhat a felhasználó: 

 a „WinSPIRS Help Index”-ben az ott felsorolt kulcsszavak alapján lehet keresni 
 a „How to Search” menüpontban a keresés végrehajtásához kap segítséget a 

felhasználó 
 a „WinSPIRS Basics” a programmal kapcsolatos legfontosabb alap információkat 

tartalmazza 
 a „Menu Help” pedig a program egyes menüpontjai alapján nyújt segítséget. 

 
 
3 . 2 . 1 . 2 .  A z  A n a l y t i c a l  A b s t r a c t s  a d a t b á z i s  m i nő s é g é n e k  é r t é k e l é s e  
 
Az Analytical Abstracts referáló folyóirat adatbázis minőségének vizsgálatakor az 
adatbázis tartalmát, frissítését, pontosságát stb. konkrét keresések segítségével vizsgáltam. 
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3 . 2 . 1 . 2 . 1 .  A z  i n d e x e k  s z e r k e z e t e  
 
Az index szerkezeténél azt vizsgáltam, hogy az egyes indexek szavak, kifejezések, vagy 
pedig szavak és kifejezések szerint vannak-e indexelve. A vizsgálat elvégzéséhez először a 
„Free Text Index” listáját használtam fel, ahol az „ion selective electrode” kifejezésre 
kerestem rá. A keresés eredményeképpen, amint az a 6. ábrán is látható, 1841 db rekordot 
tartalmazó találati halmazt kaptam. Ezt követően a kifejezést összekapcsoltam a kifejezés 
egyik szavával, melynek eredményeképpen ismételten egy 1841 db rekordból álló találati 
halmazt nyertem, ami azt jelenti, hogy az index szavak és kifejezések szerint is indexelve 
van. 

 
6. ábra: Az index szerkezetének vizsgálata 

 
A vizsgálatokat természetesen nemcsak a „Free Text Index” esetében végeztem el, hanem 
azon többi indexnél is, ahol nem csak egy szám vagy egy szó szerepelt, mint pl.: „CP: 
Country Affiliation” vagy a „JN: Journal Name” index esetében. Eredményképpen itt is azt 
tapasztaltam, hogy az indexek szavak és kifejezések szerint is indexelve vannak. 
 
 
3 . 2 . 1 .2 .2 .  Hozzá fé rhe tő s é g  
 
Az adatbázis hozzáférhetősége esetében azt vizsgáltam, hogy pontosabb találati halmazhoz 
jut-e a felhasználó, ha nem az egész indexben keres, hanem keresését mezőkre korlátozza. 
Ennek a kérdésnek a megválaszolására a „Free Text Index”-ben megnéztem, hogy a 
„chromatography” szó hány rekordban fordul elő (84119 db), majd ezt követően a 
„Search” menüben az „AB: Abstract” mezőre szűkítettem a keresést. Ennek 
eredményeképpen valóban kevesebb, 10345 db rekordot találtam az adatbázisban, hiszen 
ebben az esetben a találati halmaz már csak olyan rekordokat tartalmazott, melyek „AB: 
Abstract” mezőjében szerepelt a „chromatography” szó. 
 
Az egyes rekordok visszakereshetőségét úgy vizsgáltam, hogy kiválasztottam az 
adatbázisból a 7. ábrán is látható többszerzős rekordot és először az egyes szerzők, majd 
pedig az egyes mezők alapján próbáltam meg visszakeresni a kiválasztott folyóiratcikket. 
A keresés minden egyes szerző, illetve mező esetében sikerrel járt, vagyis a keresett rekord 
mindig szerepelt a találati halmazban. Abban az esetben, ha a találati halmaz nem csak a 
keresendő rekordot tartalmazta, mert pl.: a szerző egyéb rekordokban is szerepelt, mint 
szerző, vagy társszerző, akkor a találati halmazt tovább szűkítettem, vagy valamely 
alkalmasan megválasztott mező alapján rendeztem. 
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7. ábra: A vizsgált többszerzős rekord 
 
Összességében megállapítható, hogy az adatbázisban a gyakorlatlan felhasználó is könnyen 
eligazodhat. A kereső rendszer rugalmas, a rekordok bármely mező szerint 
visszakereshetők. 
 
 
3 . 2 . 1 . 2 . 3 .  E g y s é g e s s é g ,  p o n t o s s á g  é s  í r á s h i b á k  
 
Az egyes indexek egységessége, valamint a szavak, kifejezések pontos írása 
elengedhetetlenül fontos a pontos kereséshez, hiszen az ilyen jellegű hibák hatására fontos 
találatokat veszíthet el az olvasó. Ezért könnyű belátni, hogy az íráshibákból, a 
pontatlanságból vagy a pontosságból fontos következtetések vonhatók le az adatbázis 
minőségére vonatkozóan. Ezért munkám ezen szakaszában törekedtem arra, hogy kellő 
részletességgel vizsgáljam az egyes indexeket. Vizsgálataimat a kevés szóból, kifejezésből 
felépülő és ezáltal könnyen átlátható indexek elemzésével kezdtem. Az „UD: Update 
Code” valamint a „PT: Publication Type” indexek vizsgálatakor nem tapasztaltam 
figyelmetlenségből vagy más okból adódó hibát. Nem mondható el ugyanez a „PY: 
Publication Year”, az „LA: Language” vagy a „CP: Country Affiliation” indexek esetében, 
ahol az indexek elején vagy végén már megjelennek a ránézésre is „gyanúsnak” tűnő 
rekordok, illetve az elírások, az íráshibák. Talán a legmegdöbbentőbb a „PY: Publication 
Year” index elején található rekordok listája (8. ábra), melyek az Analytical Abstracts 
adatbázis szerint nyomtatásban 1883 és 1976 között jelentek meg. Ezeket a rekordokat 
ellenőriztem és mindegyik esetben azt tapasztaltam, hogy egyszerű gépelési hibáról, a 
folyóiratcikk megjelenési évének elírásáról van szó. Ezek a hibák, elírások könnyen 
észrevehetők és kijavíthatók, ezért is érthetetlen, hogy miért nem tudott e munka 
elvégzésére az adatbázis szerkesztősége az elmúlt tíz évben időt szakítani. Az elírások 
következtében a hibás rekordok ugyan nem váltak teljes mértékben megtalálhatatlanná, 
mert a felhasználók általában kulcsszó alapján keresnek, de hogyha keresésüket a 
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megjelenés éve szerint szűkítik, akkor biztos, hogy kiesnek ezek a rekordok a találati 
halmazból. 

Rekordok 
száma

A kérdéses elem 
előfordulása

A vizsgált 
elem neve

1 1 1883 (PY)
15 15 1895 (PY)
1 1 1898 (PY)

12 12 1900 (PY)
1 1 1961 (PY)
1 1 1970 (PY)
2 2 1972 (PY)
1 1 1975 (PY)
2 2 1976 (PY)

8. ábra: A „PY: Publication Year” index hibás 
rekordjai 

 
A másik viszonylag gyakran előforduló hiba (9. ábra) a folyóiratcikkek helytelen 
forrásmegadása. Itt nem a folyóirat nevének a megadásával van gond, hanem a cikk 
kötetszámának és oldalszámának a megadásával. Az esetek többségében kétfajta hibával 
találkoztam: 

 egybeírták a kötetszámot és az oldalszámot és ekkor a felhasználó egy öt- vagy 
hatjegyű számot lát kötetszám és oldalszám helyett 
 a kötetszám zárójelét nem sikerül helyesen leírni — számítógépeken általában 

„Shift” + „9”-es vagy „0” billentyűzet együttes leütésével állítható elő — és így a 
zárójel helyére „9”-es vagy „0” szám kerül 

Ez a fajta hiba nem okoz az adatbázis használójának komoly problémát, hiszen nagyon 
ritka az olyan keresés, amely a pontos forrás megadásával történik, viszont egy 
gyakorlatlan felhasználónál zavart okozhat a cikk visszakeresésekor. 
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9. ábra: Példák a folyóiratcikkek helytelen forrásmegadására 

 
A „LA: Language”, tehát a cikk nyelve index esetében összesen 6 db rekordot találtam, 
ahol a nyelv megadásában gépelési hiba történt. Ezeket a hibás rekordokat a 10. ábrán 
vastag betűvel jelöltem. Az ábrából látszik, hogy a legtöbb problémát az „English” szó 
leírása okozta. 

 
10. ábra: Az „LA: Language” index hibás rekordjai 

 
Sokkal érdekesebb, a hibák bőséges tárházát kínálja a „CP: Country Affiliation” index, 
ahol azok az országok vannak ABC sorrendbe rendezve, ahol a szerzők dolgoznak. A 
szerkesztők számára a legtöbb gondot Jugoszlávia, Új-Zéland és az egykori Csehszlovákia 
nevének helyesírása okozta, de hiba csúszott Bulgária, Románia vagy Portugália leírásába 
is. A 11. ábrán néhány hibás rekordot mutatok be. 
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11. ábra: A „CP: Country Affiliation” index hibás rekordjai 
 
A vizsgált index elemei között a figyelmes felhasználó az országok között megbújva 
felfedezheti többek között Brüsszel, New Delhi és Tokió nevét is, ráadásul Tokió esetében 
még olyan rekord is van, ahol helytelenül szerepel a város neve.  
 
Az indexek pontosságának, egységességének vizsgálatát ezt követően a nagy, sok szóból, 
kifejezésből felépülő indexekkel — „AU: Author”, „F: Free Text Index” — folytattam. 
Ezeket az indexeket elsősorban méretük miatt szinte lehetetlen átlátni és ezért nagyon 
nehéz őket vizsgálni. Ezeket az indexeket csak szúrópróbaszerűen vizsgáltam és nem 
törekedtem arra, hogy az összes hibát megtaláljam. A legnehezebb az „AU: Author” index 
vizsgálata volt, mert itt gyakorlatilag lehetetlen feladat annak az eldöntése, hogy egy svéd, 
norvég vagy éppen japán név helyesen vagy helytelenül van-e írva. Ezért a szerzők 
esetében az index egységességét, illetve magyar nevek helyesírását vizsgáltam meg. Az 
„AU: Author” index általam vizsgált rekordjaiban nem észleltem hibát. 
 
A „Free Text Index” elemeit szintén szúrópróbaszerűen vizsgáltam. Kiválasztottam egy 
egyszerű, az analitikai kémiában gyakran előforduló szót („chromatography”) és 
megpróbáltam minél többféleképpen helytelenül leírni. Ezt követően megnéztem, hogy az 
általam kitalált helytelenül leírt szavak hányszor fordulnak elő az Analytical Abstracts 
adatbázis cím („Ti: Title”) vagy abstract („AB: Abstracts”) mezőiben. Az adatbázis általam 
vizsgált változatában összesen 44271 db olyan rekordot találtam, amelyben a vizsgált 
„chromatography” szó helyesen szerepelt és 103 db olyan rekordot, amelyben valamilyen 
helyesírási hiba csúszott a „chromatography” szó leírásába (12. ábra). Bár e 103 db találat 
csupán az összes rekordok 0.2 %-át teszi ki, amely így nagyon kicsi számnak tűnik, mégis 
elgondolkodtató, hogy ezek után mennyi hiba csúszhat egy ritkábban előforduló vagy 
bonyolultabb írásmódú szakszó vagy esetleg vegyületnév leírásába. 
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12. ábra: A „chromatography” szó helyes és helytelen írásmódjai az AA adatbázisban 

 
Az indexek vizsgálatának másik, gyakran alkalmazott módszere az, hogy szintén 
szúrópróbaszerűen olyan szavakra keresünk rá, melyeket gyakran elgépelnek. A gyakran 
hibásan írt szavakról pl.: az Interneten is találhatunk összeállítást [46], illetve a CIQM is 
összeállított (2.2.4.2. fejezet) egy listát ezen szavakból. Munkám következő lépésében az 
ezekről a listákról válogatott szavak „Free Text Index”-ben való előfordulását (helyes és 
helytelen) néztem meg. Eredményeimet a 13. ábrán foglaltam össze, ahol olyan helytelenül 
írt szavak is szerepelnek, melyeket az index minőségvizsgálata során véletlenül találtam 
meg. 
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13. ábra: Gépelési hibák az AA adatbázis „Free Text Index”-ben 

 
 
3 . 2 . 1 . 2 . 4 .  F e l d o l g o z o t t  d o k u me n t u mo k  k ö r e  é s  a k t u a l i z á l á s a  
 
Ezzel a kérdéskörrel dolgozatom 3.2.2.2. és a 3.2.3.1. fejezeteiben igen részletesen 
foglalkozom, ezért itt csak egy-két fontos dologra szeretnék elöljáróban utalni. Sajnos 
nincs olyan lista, mely az összes, az adatbázis szerkesztői által, 1980 óta hosszabb-
rövidebb ideig figyelt folyóirat nevét, valamint legfontosabb adatait tartalmazná. E helyett 
a Royal Society of Chemistry honlapján [47] található egy olyan lista, mely a rendszeresen 
figyelt folyóiratok legfontosabb adatait (név, ISSN-szám, folyóirat kódja) foglalja össze, 
illetve vastag betűvel kiemelve jelzi azokat a folyóiratokat, melyeket az adatbázis „cover to 
cover”, tehát teljes mértékben feldolgoz. Ezzel a listával kapcsolatban három probléma 
merül fel, mely a tájékozatlan felhasználót könnyen megtévesztheti: 

 A lista nem teljes, mert nincsenek rajta azok a folyóiratok, amelyeket az adatbázis 
hosszabb-rövidebb ideig figyelt és amelyekből csak nagyon kevés számú cikket 
dolgozott fel, mint pl.: Chromatography and Analysis, Geochimica et Cosmochimica 
Acta, Separation Science and Technology stb. Ezeknek a folyóiratoknak az ismerete 
a felhasználónak plusz információt jelentene, hiszen e lista alapján tudnák, hogy 
melyek voltak azok a folyóiratok, melyeket az adatbázis szerkesztéspolitikájának 
megfelelő szempontok alapján egy adott időszak alatt rendszeresen figyeltek. Ennek 
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alapján a szakember már el tudná dönteni, hogy érdemes-e megnéznie, megkeresnie 
a kérdéses nyomtatott folyóiratot, vagy úgy tekinthet rá, mint amit „kiolvasott”. 
 A meglévő folyóiratok listája nem tartalmaz arra vonatkozólag semmilyen 

információt, hogy az adott folyóirat rendszeres figyelését mikor kezdték el, esetleg 
mikor hagyták abba, illetve hogy történt-e jelentős változás a nyomtatott 
folyóiratban (pl.: megszűnt, megváltozott a neve stb.). 
 Végül a legmegtévesztőbb, hogy a vastag betűvel jelölt folyóiratok esetében nincs 

feltűntetve, hogy ezen folyóiratok teljes, „cover to cover” feldolgozása mikor 
kezdődött, illetve ha már befejeződött, akkor meddig tartott. 

 
Így jelenleg, ha a felhasználó szeretné megtudni, hogy az általa keresett folyóirat 
megtalálható-e az adatbázisban és ha igen, akkor a folyóirat mely évei kerültek 
feldolgozásra, ezt úgy tudhatja meg, hogy rákeres a folyóirat nevére és a találati halmazt a 
cikkek megjelenése alapján rendezi. Abban az esetben viszont, ha arra kíváncsi, hogy egy 
most „cover to cover”-ként jelölt folyóiratot mikortól kezdve dolgoznak fel rendszeresen, 
akkor nem elég a rekordok lekérdezése, hanem a kapott rekordokat más adatbázissal vagy 
a nyomtatott szakirodalommal is össze kell hasonlítania. Ennek a feladatnak az elvégzése 
viszont nem várható el a felhasználótól, pedig az eredmény ismerete fontos, hiszen hatással 
van az adatbázis minőségére és befolyásolja, hogy hogyan értelmezünk egy adott keresés 
során nyert találati halmazt. 
Az adatbázis frissítésének gyakorisága sokat változott az elmúlt években, melyről a 
felhasználó könnyen tájékozódhat a Help menüből. 1999-ig havonta, 2000 januárjától 
pedig hetente történik a frissítés. A problémát nem is a frissítés gyakorisága, hanem az ún. 
átfutási idő, vagyis azon időtartam okozza, amely az egyes cikkek nyomtatott folyóiratban 
történő megjelenése és az adatbázisba való bekerülése között eltelik. Ez az időtartam 
folyóiratonként igen különböző lehet. Ezzel a problémával részletesen dolgozatom 3.2.3. 
fejezetében foglalkozom, ahol egyrészt megvizsgálom az Analytical Abstracts adatbázisba 
bekerülő cikkek átfutási idejét, másrészt pedig az összehasonlíthatóság végett a Chemical 
Abstracts adatbázis esetében is elvégzem ugyanezeket a vizsgálatokat és összehasonlítom a 
két adatbázist az átfutási idő szempontjából. 
 
Az adatbázist a lefedett dokumentumok köre alapján szintén vizsgálom és a kapott 
eredményeket a 3.2.2.2. fejezetben foglalom össze, ezért itt csak néhány fontos kérdésre 
szeretnék kitérni. Az AA adatbázis esetében a probléma elsősorban nem abból adódik, hogy 
a feldolgozott folyóiratokkal nem sikerült lefedni az analitikai kémia részterületeit, hanem 
a gondot inkább az jelentette, illetve jelenti most is, hogy nagyon nehéz megmondani azt, 
hogy hol is húzódik az analitikai kémia határa, vagyis honnantól mondhatjuk azt, hogy egy 
szakterület, egy folyóiratcikk már nem tartozik az analitikai kémiai szakirodalomhoz. 
Természetesen ezzel a kérdéskörrel az adatbázis szerkesztősége is foglalkozik, például 
úgy, hogy megadja az adatbázis által lefedett területeket, de sajnos még ez is félreértésre 
adhat okot, mert a szakterületek is állandóan változnak. Sarkítva úgy is feltehető a kérdés, 
hogy az analitikai kémia tárgykörébe tartozik-e az a cikk, amely pl.: a kőzetek ásványi 
összetételének vizsgálatáról szól. Bár egy ilyen jellegű cikk felhasznál valamilyen 
analitikai módszert az ásványi összetétel meghatározására, de ez általában csak eszközként 
szolgál. A probléma a geokémiai szakterülettel kapcsolatban az, hogy e szakterület 
feldolgozásával vagy fel nem dolgozásával kapcsolatban semmilyen információt nem lehet 
találni az adatbázis honlapján. Az viszont biztos, hogy e témával kapcsolatban találhat az 
érdeklődő cikkeket, hiszen munkám során én is találtam ilyen folyóiratcikkeket. Az ilyen 
kérdéses esetek eldöntésében is jó segítséget tudna nyújtani az előzőekben már hiányolt 
részletes folyóiratlista, amelyet a szakember miután átnézett, el tudná dönteni, hogy a 
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számára érdekes szakterületet, határterületet mennyire fedi le az adatbázis, legalábbis az 
átnézett folyóiratok szintjén. 
 
 
3 . 2 . 1 . 2 . 5 .  I n f o r ma t í v  r e k o r d o k  
 
Az egyes mezők információtartalmának vizsgálatakor a legfontosabb az „AB: Abstract” 
mező elemzése, hiszen a többi mező információtartalma tulajdonképpen adott, magától 
értetődik. Az AA adatbázisban feldolgozott rekordok abstract-jét viszont az adatbázis 
szerkesztősége készíti el. Munkájuk során felhasználják a folyóiratcikk eredeti abstract-jét, 
de figyelembe veszik a cikk teljes anyagát is. Így ennek eredményeképpen egy hosszabb, 
több konkrét információt tartalmazó összefoglaló jellegű szöveget készítenek el. Munkám 
ezen lépése során megvizsgáltam a feldolgozott folyóiratcikkek abstract mezőit, és azt 
tapasztaltam, hogy nem volt olyan rekord, melynek az „AB: Abstract” mezője ne lett volna 
kitöltve. 
 
Egészen más a helyzet a könyvek abstract-jei esetében, ahol a rekordok többségénél — 
2711 db rekordból 1517 db esetében, tehát 56 %-nál — az abstract mezőben csak a könyv 
ára, vagy maximálisan egy-két szavas megjegyzés szerepelt, amely viszont semmilyen 
érdemi információt nem tartalmaz a könyv vagy a könyvfejezet tartalmára vonatkozóan. Ez 
azért is nagyon kellemetlen, mert ezáltal az adatbázisban feldolgozott könyvek 56 %-a az 
abstract mező alapján gyakorlatilag megtalálhatatlanná vált. Természetesen könnyen 
belátható, hogy nagy valószínűséggel azért nincsenek az abstract mezők ilyen nagy 
számban kitöltve, mert nagyon munkaigényes és hálátlan feladat egy könyvből 5-10 
mondatos összefoglalót írni, de ebben az esetben még mindig sokkal jobb megoldás lenne, 
ha a könyv saját fülszövegét, vagy fülszöveg hiányában esetleg a könyv tartalomjegyzékét 
vagy valamilyen kulcsszójegyzékét ismertetnék az abstract mezőben az ár helyett. 
 
 
3 . 2 . 1 . 2 . 6 .  T e l j e s s é g  
 
Az adatbázisban előforduló összes rekordok számának meghatározásához a 3. táblázatban 
is látható indexeket használtam fel, amelyek alapján azt állapítottam meg, hogy az AA 
adatbázis 2000/12 CD-ROM verziójában összesen 291078 db rekord van. Azon vizsgált 
indexek esetében, ahol a rekordok száma kevesebb, mint az általam megállapított érték, ott 
a kérdéses index mezői nincsenek minden egyes rekord esetében kitöltve. A kitöltetlen 
rekordok számát és arányát a vizsgált indexek esetében az 5. táblázatban foglaltam össze. 
Azoknál az indexeknél, ahol az általam meghatározott 291078 db rekordnál nagyobb szám 
szerepel, az abból adódik, hogy az AA adatbázisban a kifejezések szavak és kifejezések 
szerint is indexelve vannak, mint ahogy azt a dolgozatom 3.2.1.2.1. fejezetében már 
megállapítottam. Ezeknél az indexeknél a két vagy esetleg három tagból álló 
kifejezésekből kiszűrtem a kifejezésben szereplő, de ugyanakkor önállóan is előforduló 
szavakat, így egy szűkített találati halmazt kaptam, amit az 5. táblázat „rekordok száma” 
oszlopában fel is tüntettem úgy, hogy az eredeti és a szűkített találati halmaz rekordjait 
nyíllal kapcsoltam össze. 
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Index neve
száma [db] aránya [%]

CO  CODEN 68448 23.5
CP  Country Affiliation 306137 → 275862 15216 5.2
LA  Language 291261 → 291078 0 0.0
PT  Publication Type 0 0.0
PY  Publication Year 30 0.0
SC  Section Code 1895 0.7
UD  Update Code 0 0.0

Rekordok száma 
[db]

215459

291078
291048
289183
291078

Kitöltetlen rekordok

 
5. táblázat: Az AA adatbázisban feldolgozott rekordok számának meghatározása 

 
A kitöltetlen rekordok számát és arányát vizsgálva mindenképpen megdöbbentő, hogy a 
„CO: CODEN” mező az adatbázis rekordjainak 23.5 %-ánál nincs kitöltve. Nem valószínű, 
hogy ezek a kitöltetlen rekordok a felhasználók keresési munkájában komoly hibát 
okoznának, mert feltehetőleg nagyon ritkán végeznek az olvasók ezen index alapján 
kereséseket, viszont az adatbázis egészét rossz fényben tűnteti fel és a felhasználóban a 
hanyagság, megbízhatatlanság érzetét kelti. Ugyancsak ez a megállapítás vonatkozik a 
„CP: Country Affiliation” indexre is, ahol az adatbázis rekordjainak 5.2 %-ánál nincs 
kitöltve ez a mező. Az „SC: Section Code” index 1895 db kitöltetlen rekordja, mely az 
adatbázis összes rekordjainak „csak” a 0.7 %-át érinti, zavart okozhat a keresésben. Ez azt 
jelenti, hogy ha csak ebben az indexben keresünk, akkor ezt az 1895 db rekordot soha nem 
fogjuk megtalálni, ami azért is kellemetlen, mert valószínűleg azok az olvasók élnek ezen 
index használatával, akik az analitikai kémia egy szűkebb területének a feltérképezését 
szeretnék elvégezni, hiszen ez az index biztosít lehetőséget arra, hogy a felhasználók 
keresésüket az analitikai kémia egy szűkebb területére korlátozzák. Ennek 
eredményeképpen kevesebb rekordból álló találati halmazt kapnak, amit könnyebb átlátni, 
áttekinteni. 
 
 
3 . 2 . 1 . 2 . 7 .  M e g j e l e n í t é s  
 
A találatok képernyőn történő megjelenítése felhasználóbarát. Az egyes rekordok jól 
láthatóan, egy vízszintes vonallal vannak egymástól elválasztva. Egy rekordon belül, a 
sorok elején, az egyes mezőnevek rövidítése szerepel nyomtatott nagybetűvel, majd pedig 
ezt követi az adott mezőhöz tartozó információ. Alapállapotban a keresés 
eredményeképpen a legfontosabb mezőkben tárolt információk (TI, AU, SO, JN, LA, PT) 
jelennek meg a felhasználó előtt, melyek tetszés szerint nagyon könnyen átállíthatók. Ha a 
felhasználó az adott rekordhoz tartozó összes információt, tehát mindegyik mező tartalmát 
meg szeretné nézni, akkor csak a képernyő alján található „All Fields” gombra kell 
kattintania és azonnal láthatóvá válik az adott rekordhoz tartozó összes információ. Ha a 
felhasználónak mégsem tetszik ez a megjelenítési mód, akkor a „Brief Fields” gomb 
megnyomásával visszaállítható az előző megjelenítési forma. Ezen megjelenítési módok 
mellett azonban az olvasó saját maga is beállíthatja (Options menü Show Options 
menüpontja), hogy mely mezők jelenjenek meg a képernyőn, és melyek ne. Természetesen 
ezeket az egyéni beállításokat nemcsak a képernyőn történő megjelenítés esetén állíthatja 
be magának a felhasználó, hanem nyomtatáskor (Options menü Print Options menüpontja) 
és a rekordok letöltésekor (Options menü Download Options menüpontja) is. 
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Az AA adatbázisban az eredmények áttekinthetőségét nagyban javítja, hogy a keresett szó a 
talált rekordban vastag, piros, aláhúzott betűvel jelenik meg, mely irányítja az olvasó 
tekintetét és nagymértékben javítja az olvashatóságot. 
 
Az adatbázis legrégebbi tételeit vizsgálva viszonylag hamar észreveheti a felhasználó, 
hogy hiányzik az ún. „JN: Journal Name”, tehát a folyóirat teljes neve, valamint 1984 előtt 
a rekordok abstract-jei. Ezen információk hiányára az adatbázis „Help”-jében (CD-ROM-
os, online) felhívják a figyelmet. 
 
 
3 . 2 . 1 . 2 . 8 .  F e l h a s z n á l ó i  t á mo g a t á s ,  d o k u me n t á c i ó ,  o n l i n e  s e g í t s é g  
 
Az Analytical Abstracts adatbázis Help menüjével kapcsolatos legfontosabb információkat 
dolgozatom 3.2.1.1.3. fejezetében már ismertettem, így itt csak a program egyéb segítő, 
magyarázó részeire fogok kitérni. 
 
Hibás keresés esetében hibaüzenetet kapunk, melyben az adatbázis tájékoztatja a 
felhasználót, hogy a keresőkérdés megfogalmazása során hol hibázott. Egyéb, ennél 
mélyebb segítség azonban már nem kérhető. Az adatbázissal kapcsolatos segítő 
információk, tehát mindaz, ami a program Help részében megtalálható, elérhető nyomtatott 
formában is, az adatbázis kézikönyvében vagy pedig az adatbázis honlapján. Aki ennél 
részletesebb, esetleg speciális információkra kíváncsi, az használhatja az adatbázis 
tanácsadó szolgálatát („Help desk”), melynek címe egyaránt megtalálható az adatbázis 
kézikönyvében, a Help menüben és az adatbázis honlapján is. Ennél több segítségnyújtási 
lehetőség — pl.: oktatóprogram, szimulációk, tanfolyamok stb. — az adatbázissal 
kapcsolatban nincs, de véleményem szerint nem is szükséges, hiszen maga a program 
logikus felépítésű, a kezdő felhasználó számára is könnyen érthető, és egyszerűen 
kezelhető. 
 
 
3 . 2 . 1 . 3 .  A z  a d a t b á z i s  m i nő s é g é n e k  é r t é k e l é s e  é s  j a v a s l a t o k  
m inő s é g é n e k  j a v í t á s á r a  
 
Összességében az Analytical Abstracts adatbázis CD-ROM-os változatával kapcsolatban 
elmondható, hogy egy jól felépített, logikus, felhasználóbarát kereső szoftverrel 
rendelkezik, ahol könnyedén lehet keresni, a találati halmaz egyes elemei pedig jól 
elkülönítve jelennek meg. Az adatbázis egyes mezőit vizsgálva szinte valamennyi mező 
esetében találtam gépelési hibákat, melyek az adatbázis összes rekordjaihoz viszonyítva 
igen kis százalékot tesznek ki, de ennek ellenére mégis találatvesztést és torz keresési 
eredményt okozhatnak. 
 
Az adatbázis felépítésével, tartalmával kapcsolatban megállapítottam, hogy azért, hogy a 
felhasználó világosan lássa, hogy valójában milyen tartalommal rendelkező adatbázisban 
keres, szükséges lenne a már meglévő folyóiratok listáját kiegészíteni az alábbi 
információkkal: 

 A folyóiratok feldolgozásának kezdeti, illetve ha a folyóirat figyelését abbahagyták, 
akkor a befejező dátumának feltüntetésével. 
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 Megjegyzés rovat kialakításával, ahol jeleznék, természetesen dátummal együtt, ha a 
folyóirat fejlődésében változás történt, pl.: névváltoztatás, átalakulás, megszűnés stb. 
 A „cover to cover” folyóiratok esetében annak a kezdő és ha már van, végdátumnak 

a megadása, amely időtartam alatt a kérdéses folyóiratot teljes mértékben 
feldolgozták. 

 
Az adatbázis teljes tartalmának könnyebb nyomon követésére érdemes lenne azon 
folyóiratokból is összeállítani egy listát, melyeknek a figyelése az 1990-es évek elején 
befejeződött. Ezt azért lenne érdemes külön megvalósítani, mert mint ahogyan az a 
6. táblázat adataiból is látszik, itt ezres nagyságrendű folyóiratszámról van szó, amivel a 
legfontosabb folyóiratok már meglévő listáját nem lenne érdemes tovább növelni. 
 
 

3.2.2.  A referált  analit ikai  folyóiratcikkek 
mennyisége és eloszlása a szakterületek és a 

szakfolyóiratok között  
 
Az AA adatbázist azzal a céllal is vizsgáltam, hogy megtudjam, hogy az adatbázis 
mennyire nyújt pontos képet a szakemberek számára az analitikai kémiai szakirodalomról. 
 
Ezzel a kérdéskörrel Braun és munkatársai [2] már korábban foglalkoztak és az 1980-
1989-es időszakot vizsgálva azt állapították meg, hogy az Analytical Abstracts adatbázis 
általában véve jól átfogja az analitikai kémia szakterületeit, de egy dolgot nem lehetett 
figyelmen kívül hagyni. A leglényegesebb torzítás, amit Braun és munkatársai felfedtek, az 
a „címükben analitikai kémiai folyóiratok∗” (pl.: Analytical Chemistry, Analytica Chimica 
Acta, Fresenius Journal of Analytical Chemistry, Analyst, Bunseki Kagaku, stb.) 
tartalmának csupán részbeni feldolgozása. A szerzők meggyőződése, hogy a „címükben 
analitikai kémiai folyóiratok” „gatekeeper”-einél (szerkesztők, szerkesztőbizottsági tagok) 
nem létezik alkalmasabb csoport annak eldöntésére, hogy mi tartozik az analitikai kémia 
tárgykörébe és mi nem. Ezért úgy vélték, hogy az AA adatbázisban lényeges minőségi 
javulást lehetne elérni, hogyha ezeknek a folyóiratoknak a tudományos anyagát (cikkeit, 
jegyzeteit, rövid közleményeit, szerkesztői leveleit és az általuk kiadott szemléket) is 
feldolgoznák minden válogatás nélkül. 
 
A fenti javaslatokkal és megállapításokkal nagyjából egyetértve munkám azzal a céllal 
bővült, hogy meghatározzam, hogy 1989 óta milyen változások történtek az AA adatbázis 
szerkesztésében, illetőleg, hogy Braun és munkatársai javaslataiból mi valósult meg 1990-
1998 között. Ezen kérdések megválaszolására elvégeztem az Analytical Abstracts 
adatbázis CD-ROM-os változatának részletes vizsgálatát 1990-1998 között. Elemzéseim 
során kizárólag az AA adatbázisban feldolgozott folyóiratcikkeket vizsgáltam, tehát 
figyelmen kívül hagytam az itt referált könyveket, report-okat és egyéb feldolgozott 
elemeket. 
 
A fent említett kérdések megválaszolására az AA adatbázis CD-ROM verziójában végzett 
kereséssel — évenként megkerestem az adatbázis „journal” tehát folyóiratcikk típusú 
rekordjait — meghatároztam az adatbázisban feldolgozott folyóiratcikkek számát 1990-
                                                 
∗ A „címükben” analitikai kémiai folyóiratok közé azon folyóiratok tartoznak, amelyek nevében szerepel az 

analitika szó vagy az analitikai kémia valamely részterületének neve pl.: kromatográfia, spektroszkópia stb. 
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1998 között. A vizsgált időszak alatt az adatbázis 1920 db folyóiratból összesen 127749 db 
cikket dolgozott fel, ami az adatbázisba bekerült összes rekord 98.1 %-a. Az évente 
feldolgozott cikkek számát a 6. táblázat tartalmazza. A 6. táblázat és a 14. ábra adataiból 
kitűnik, hogy az adatbázisban feldolgozott cikkek száma lassú ütemben nő, bár e 
növekedés nem tekinthető jelentősnek. Ez a növekedési ütem azonban feltehetően nem 
egyezik meg az analitikai kémiai szakirodalom tényleges növekedési ütemével. Ennek fő 
oka, hogy az AA adatbázisban feldolgozható cikkek száma korlátozott, melynek többek 
között anyagi, szerkesztési okai vannak. 
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14. ábra: Az AA adatbázisba felvett cikkek idősora (1990-1998) 6. táblázat: Az AA adatbázisban évente 
feldolgozott folyóiratok és cikkek 
száma 

 
Mivel az Analytical Abstracts adatbázis vizsgálatánál nem sikerült megállapítani, hogy az 
analitikai kémiai szakirodalom az idő függvényében hogyan nő, ezért egy sokkal nagyobb, 
a kémia minden területét felölelő adatbázis vizsgálatával folytattam munkámat. A 
Chemical Abstracts adatbázis esetében először a teljes, tehát a Chemical Abstracts 
adatbázis által feldolgozott kémiai szakirodalom növekedését vizsgáltam. A vizsgálathoz 
szükséges legfontosabb statisztikai jellemzők, így többek között az évente feldolgozott 
rekordok száma is 1907-től (a CA adatbázis születésétől) 2000-ig az adatbázis honlapjáról 
(http://www.cas.org) letölthetők. Ezen adatokat az idő függvényében ábrázoltam lineáris és 
féllogaritmikus léptékkel (15-16. ábra). 
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15. ábra: A CA adatbázisban 1907-2000 között évente 
feldolgozott rekordok számának növekedése lineáris 

léptékkel ábrázolva 

16. ábra: A CA adatbázisban 1907-2000 között évente 
feldolgozott rekordok számának növekedése 

féllogaritmikus léptékkel ábrázolva 
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Mindkét ábrázolási mód esetében jól látszik a kémiai szakirodalom növekedése, valamint 
az I. és a II. világháború okozta megtorpanás, illetve visszaesés is. A két hullámvölgy 
mellett azonban az is feltűnik, hogy az 1980-as évek viszonylagos stagnálása után az 1990-
es évektől kezdődően gyors és igen intenzív fellendülés következett be. 
 
A CA adatbázisban feldolgozott összes kémiai szakirodalom vizsgálata után az analitikai 
kémiai szakirodalom vizsgálatával folytattam munkámat. Ebben az esetben azonban nem a 
teljes időintervallumot, hanem csak az 1980-2000 közötti éveket vizsgáltam. A feladat 
elvégzéséhez először meg kellett határoznom, hogy mi tartozik az analitikai kémia 
tárgykörébe és mi nem. Az egyszerűség kedvéért itt elfogadtam a Chemical Abstracts 
szerkesztői által végzett válogatást, vagyis az adatbázis 79-es „Inorganic Analytical 
Chemistry” és 80-as „Organic Analytical Chemistry” kategóriáiban feldolgozásra került 
cikkeket tekintettem analitikainak. Az egyes kategóriákba tartozó rekordok számát 1980-
2000 között évenként összegeztem, az eredményt grafikusan ábrázoltam és a pontokra 
egyenest illesztettem (17. ábra). Ezt követően 1980-2000 között évenként meghatároztam 
az „analitikai” rekordok és a Chemical Abstracts adatbázisban évente feldolgozott összes 
rekordok hányadosát. A kapott értékeket a vizsgált évek függvényében a 18. ábrán 
foglaltam össze. 
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17. ábra: Az analitikai kémiai szakirodalom növekedése 
1980-2000 között a CA adatbázis alapján, lineáris 

léptékkel ábrázolva 

18. ábra: Az analitikai/teljes kémiai szakirodalom 
hányadosa 1980-2000 között a Chemical Abstracts 

adatbázis alapján 

 
A kapott adatokból jól látszik, hogy évről-évre hogyan változott a CA adatbázisban 
feldolgozott analitikai kémiai szakirodalom. Összességében a vizsgált 20 év alatt a 
szakirodalom nőtt, viszont az is látszik, hogy vannak olyan évek, pl.: 1990, 1995 amikor 
ugrásszerűen 20-30 %-kal megnőtt a feldolgozott analitikai közlemények száma. Ez aligha 
jelenti azt, hogy a kérdéses, valamint az ezt megelőző évben ugyanilyen mértékben 
megnőtt volna a kutatók publikálási kedve is, illetve, hogy ilyen intenzív növekedés 
következett volna be az analitikai kémia tudományában, hanem inkább a folyamatosan 
változó szerkesztési politikával lehet magyarázni ezeket az „ugrásokat”. Ezalatt azt értem, 
hogy az adatbázis szerkesztőbizottsága is igyekszik a tudományágak fejlődését követni és e 
fejlődésnek megfelelően valószínűleg időről-időre átértékelik, illetve módosítják az egyes 
szakterületek határait. Valószínűleg ilyen átértékelés következhetett be pl.: 1990-ben vagy 
1995-ben, aminek eredményeképpen jelentősen megnőtt a feldolgozott analitikai 
szakirodalom mennyisége. Jól látszik azonban az is, hogy e határmódosítást hamarosan 
újabb intézkedések követték, melyek eredményeképpen aztán fokozatosan csökkent a 
feldolgozott analitikai szakirodalom mennyisége. 
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A kémiai, az analitikai kémiai vagy bármely más részterület szakirodalmának 
növekedéséről csak úgy kaphatnánk reálisabb képet, ha közvetlenül a folyóiratokat 
vizsgálnánk. Ez azonban még egy szűkebb szakterület esetében is több ezer folyóirat 
rendszeres figyelését jelentené. A vizsgálatot megnehezítené, hogy az analitika fogalmát 
elég önkényesen kellene definiálnunk. Eredményeim alapján éppen az látszik igazolódni, 
hogy az analitika fogalma folyamatosan átalakul: a szűkebben vett analitikai szakirodalom 
csak a mindenkori, analitikai értelemben új eredményeknek ad helyet, míg más szakmában 
való alkalmazások publikálása az illető szakmák folyóiratába tevődik át és ilyenkor már 
egyre inkább szubjektív döntésen múlik, hogy egy cikket inkább analitikainak vagy az 
adott szakmához tartozónak tekintünk (19. ábra). 

 
19. ábra: Az analitikai eredmények megjelenése a 

szakfolyóiratokban 
 
 
3 . 2 . 2 . 1 .  A z  A n a l y t i c a l  A b s t r a c t s  a d a t b á z i s  r é s z t e r ü l e t e i n e k  v i z s g á l a t a  
 
Az AA adatbázisba bekerülő cikkeket az adatbázis szerkesztői a cikk tartalma alapján 
különböző osztályokba sorolják. Ez azért szükséges hogy a felhasználó ennek alapján 
szűkíteni tudja a keresést. Ezek az osztályok, részterületek azonban, hasonlóan magához az 
analitikához, nem állandóak. Az analitikai kémia fejlődésével, változásával időről-időre 
szükségessé válik az adatbázisban lévő részterületek megváltoztatása, átcsoportosítása, 
kibővítése vagy leszűkítése. Az elmúlt időszakban az analitikai kémián belül lejátszódott 
jelentős átalakulások — pl.: a kromatográfia vagy a spektroszkópia fejlődése — 
mindenképpen indokolttá tették a részterületek megváltoztatását. Az AA által 1991 előtt és 
1991 után alkalmazott részterületi bontást a 7. táblázat mutatja be. 
 

1991 előtt 1991 után
A General analytical chemistry A General analytical chemistry
B Inorganic chemistry B Chromatography and electrophoresis
C Organic chemistry C Spectroscopy and radiochemical methods
D Biochemistry D Inorganic and organic analysis
E Pharmaceutical chemistry E Applied and industrial analysis
F Food F Clinical and biochemical analysis
G Agriculture G Pharmaceutical analysis
H Environmental chemistry H Environment, agriculture and food
I Apparatus techniques
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7. táblázat: Az AA adatbázis részterületei 1991 előtt és után 
 
Mint ahogy az a 7. táblázatból is kitűnik 1991 előtt 9 részterületet (A-I), 1991 után pedig 
8 kategóriát különítettek el [48]. Munkám során 1991-től kezdődően, évenként 
meghatároztam az egyes részterületekhez tartozó folyóiratcikkek számát és az eredményt 
grafikusan ábrázoltam (20. ábra). Az ábrázoláshoz a 7. táblázat 1991 utáni részterületeinek 
jelölését használtam fel. 
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20. ábra: Az egyes kategóriákban feldolgozott cikkek száma 

(1991-1998) 

 
Az egyes részterületeket vizsgálva megállapítható, hogy a legintenzívebb növekedés a 
„H: Environment, agriculture and food” részterület éves adatai esetében tapasztalható, ami 
egyértelműen a környezetvédelem utóbbi években bekövetkezett nagyarányú fejlődésével 
és ennek következtében a környezetvédelmi szakirodalom intenzív bővülésével 
magyarázható. Ugyancsak növekedés figyelhető meg a „G: Pharmaceutical analysis” és az 
„E: Applied and industrial analysis” részterületek esetében is, amit a napi gyakorlat szintén 
alátámaszt. Ami emellett még mindenképpen figyelemre méltó az az „F: Clinical and 
biochemical analysis” részterület éves adatai esetében tapasztalható ingadozások. Az 1991-
1998 közötti intervallumot tekintve összességében stagnálás vagy kismértékű csökkenés 
észlelhető, az időintervallumon belül viszont nagyobb mértékű emelkedések és 
csökkenések tapasztalhatók, amit a napi tapasztalatok nem támasztanak alá. Ennek az lehet 
az oka, hogy a biokémia, a klinikai kémia és vizsgálati módszereik — bár jelentős 
mértékben támaszkodnak az analitikai kémiai módszerekre — nem tartoznak szorosan az 
analitikai kémiai szakirodalomhoz, így ezen szakterületek legfontosabb folyóiratait sem 
dolgozza fel az AA adatbázis teljes mértékben. Ez jól látható pl.: a Függelék 4. 
táblázatában az Analytical Biochemistry (39. sor) vagy a Clinical Chemistry (19. sor) 
folyóiratok esetében, illetve az AA adatbázissal kapcsolatos szerkesztőségi információkból 
is kiolvasható [47]. Az „A: General analytical chemistry” részterületét vizsgálva 1992-
1994 között csökkenés, majd ezt követően stagnálás figyelhető meg, melynek oka az 1991-
es részterület változtatás lehet (21. ábra). A „B: Chromatography and electrophoresis”, a 

 
51 
 

 



Analitikai folyóiratok és referáló folyóiratok a minőségbiztosítás tükrében 

„C: Spectroscopy and radiochemical methods” valamint a „D: Inorganic and organic 
analysis” részterületek esetében stagnálás tapasztalható. 
 
Mivel az egyes részterületek vizsgálatát Braun és munkatársai az 1980-1989-es időszakra 
már korábban elvégezték [2], ezért érdekesnek tartottam e két időintervallumot összevetni. 
Ehhez első lépésben meg kellett határoznom az összehasonlítható részterületeket, melyeket 
a 8. táblázatban foglaltam össze és 1-től 5-ig sorszámmal láttam el. A későbbiekben a 
grafikus ábrázolás során (21. ábra) ezeket a sorszámokat használtam fel a görbék 
azonosítására. 

1991 előtt 1991 után
1. General analytical chemistry A A
2. Inorganic and organic chemistry, analysis B, C D
3. Pharmaceutical chemistry, analysis E G
4. Environment, agriculture and food F, G, H H
5. Clinical and biochemical analysis D F  

8. táblázat: Az AA összevethető részterületei 
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21. ábra: Az összevethető kategóriákban feldolgozott cikkek száma (1980-1998) 
 
Az összevethető kategóriák éves értékeit vizsgálva jól látható az 1991-es részterület 
változtatás eredménye. Többek között ezzel magyarázható a „4.” kategória — 
„Environment, agriculture and food” — kiugróan magas értéke, valamint a többi kategória 
értékeinek 1991 körül tapasztalható nagyobb mértékű növekedése vagy éppen csökkenése 
is. Az 1980-1998 közötti, teljes időintervallumot vizsgálva hasonló tendenciák figyelhetők 
meg, mint 1991-1998 között. A két szakasz között tapasztalható különbségek pedig az 
1991-es részterület változtatással magyarázhatók. 
 
 
3 . 2 . 2 . 2 .  A z  A n a l y t i c a l  A b s t r a c t s  a d a t b á z i s  t a r t a l m á n a k  v i z s g á l a t a  
 
Annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy az adatbázis mennyire ad pontos képet a 
szakemberek számára az analitikai kémiai szakirodalomról, vagyis hogy az adatbázis 
milyen mértékben dolgozza fel a nyomtatott analitikai szakirodalmat, elvégeztem az 
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adatbázis részletes elemzését. Első lépésként meghatároztam az adatbázisban feldolgozott 
cikkek és folyóiratok számát 1990-1998 között (9. táblázat). 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
1 642 462 112 18 9 12 17 12 9
2 232 138 45 11 8 10 11 7 6
3 127 87 19 17 9 15 7 5 11
4 71 51 13 6 11 9 3 8 5
5 49 34 13 5 4 11 4 8 6
6 42 39 15 12 7 5 7 3 6
7 28 19 19 3 5 6 6 9 4
8 25 24 9 11 6 5 11 1 8
9 32 13 11 9 2 5 6 8 5

10 vagy 10-nél több 207 202 168 165 147 146 156 166 168
Σ 1455 1069 424 257 208 224 228 227 228

Folyóiratok száma [db]Egy adott folyóiratból 
bekerült cikkek száma

9. táblázat: Az AA által évente feldolgozott folyóiratok száma és megoszlása a feldolgozásra került cikkek 
száma alapján 

 
Az adatokból jól látszik, hogy 1990 és 1993 között jelentős mértékben lecsökkentették az 
évente feldolgozott folyóiratok számát, így napjainkban az adatbázisban kb. 250 db 
nemzetközi folyóiratot dolgoznak fel [47], ellentétben az 1990-es évek elején, illetve ezt 
megelőzően feldolgozásra kerülő 1500 db folyóirattal. Érdekes megnézni azt is, hogy egy-
egy folyóiratból évente hány db cikk kerül be az adatbázisba. Ha a 9. táblázatban lévő 
adatokat megnézzük, látható, hogy elsősorban azoknak a folyóiratoknak a referálását 
szüntették meg, amelyekből évente 1, 2 vagy 3 db cikket dolgoztak fel korábban, bár a 
táblázat többi kategóriájánál is csökkenés tapasztalható. A változás oka az adatbázis 
szerkesztésében bekövetkezett váltás. 
 
3 . 2 . 2 . 2 . 1 .  A z  A A  á l t a l  k ö v e t e t t  f o l y ó i r a t o k  r a n g s o r o l á s a  
 
Amint azt az előző pontban láttuk az AA szerkesztősége a 90-es évek elején körülbelül 
egyhatodára csökkentette a rendszeresen figyelt folyóiratok számát. Ezt a változást 
bizonyára előmozdította Braun és munkatársai [2] bírálata, amelyben a referálandó cikkek 
kijelölésére új szempontokat adtak. Braunék legfontosabb javaslata az volt, hogy az AA az 
„analitikai című folyóiratokat” („titled analytical journals”) teljes terjedelmükben („cover 
to cover”) dolgozza fel. A javaslat indoklása szerint ezen folyóiratok szerkesztőbizottságai 
jobban meg tudják ítélni, hogy mi fontos az analitikusok számára, mint az AA szerkesztői: 

„That is why we think that for such a policy at least one basic policy component could 
rely on a very simple definition as follows: “Analytical chemistry is basically the 
knowledge included in peer-reviewed primary journals having analytical chemistry or 
the name of a subfield of analytical chemistry in their title” (i.e., “titled” analytical 
journals). It is considered that there is no more competent gremium for evaluating 
what belongs to the field of analytical chemistry and what does not belong to it than 
the editorial advisory boards which are keeping the gates of the above-mentioned 
journals.” 
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Ezt az indoklást úgy értelmezem, hogy ha egy „analitikai” szakfolyóirat szerkesztői a 
lapjukban megjelentetnek egy cikket, amit az AA szerkesztői nem tartanak referálásra 
érdemesnek, akkor az esetek többségében a folyóirat-szerkesztők döntése bizonyul utólag 
helyesebbnek. Az így átfogalmazott Braun-féle hipotézist konkrét adatokon ellenőriztem a 
következőképpen. Az Analytical Chemistry 1990-ben megjelent cikkeit két részre 
osztottam, aszerint, hogy az Analytical Abstracts referálta-e őket vagy nem. Ezután 
mindkét csoportból véletlenszerűen** kiválasztottam 50-50 cikket és megnéztem, hogy 
ezekre 1990-1997 közötti időszakban hány hivatkozás volt a Science Citation Index-ben. A 
hivatkozásokat tovább bontottam aszerint, hogy az idéző cikk hol jelent meg: az Analytical 
Chemistry-ben, más analitikai folyóiratban*** vagy nem analitikai folyóiratban (Függelék 
2-3. táblázat). Az összesített eredményt a 10-12. táblázat mutatja. 

 az Anal. Chem más analitikai 
folyóirat

NEM analitikai 
folyóirat

Vizsgált cikkek száma 50 db
Idézett cikkek száma 49 db
Össz idézetek száma 1249 db 175 db  623 db  451 db 

(14.01 %) (49.88 %)  (36.11 %)
Átlag 24.98 3.50 12.46 9.02
Szórás 27.33 3.95 15.12 12.21
Minimum 0 0 0 0
Maximum 136 20 79 63

A vizsgált cikkeket az AA adatbázis feldolgozta
Össz 

idézetek 
száma

Az idéző cikk megjelenésének a helye

 
10. táblázat: Az Analytical Chemistry-ben megjelent és az AA adatbázisban feldolgozott 

cikkek összesített idézettségi adatai 
 

 az Anal. Chem más analitikai 
folyóirat

NEM analitikai 
folyóirat

Vizsgált cikkek száma 50 db
Idézett cikkek száma 50 db
Össz idézetek száma 1229 db 237 db  410 db  582 db  

(19.28 %) (33.36 %) (47.36 %)
Átlag 24.58 4.74 8.20 11.64
Szórás 34.09 7.04 11.06 19.99
Minimum 1 0 0 0
Maximum 197 35 64 128

A vizsgált cikkeket az AA adatbázis NEM dolgozta fel
Össz 

idézetek 
száma

Az idéző cikk megjelenésének a helye

 
11. táblázat: Az Analytical Chemistry-ben megjelent és az AA adatbázisban fel NEM 

                                                 
** Az Analytical Chemistry-ben 1990-ben publikált, de az AA adatbázisban feldolgozásra NEM került cikkek 
véletlenszerű kiválogatására a Chemical Abstracts adatbázist használtam fel. A Chemical Abstracts adatbázis 
által feldolgozott és az Analytical Chemistry-ben 1990-ben megjelent cikkek listáját összevetettem az AA 
adatbázisban feldolgozott és 1990-ben az Analytical Chemistry-ben megjelent cikkek listájával. Azt az első 
50 db cikket választottam ki a CA véletlenszerűen rendezett listájából, amelyek az AA adatbázisba nem 
kerültek be. 
Az Analytical Chemistry-ben 1990-ben publikált és az AA adatbázisban feldolgozott cikkek kiválogatását úgy 
végeztem, hogy a cikkeket az első szerző alapján ABC-be rendeztem és az első 50 db cikket vizsgáltam. E 
válogatás eredményeképpen egy olyan halmazt kaptam, melyben szerepelt „A oldalas” és nem „A oldalas” 
cikk is, illetőleg a cikkek az Analytical Chemistry 1990. évi köteteiben elszórtan jelentek meg. 
*** A „más analitikai” illetve a „NEM analitikai” folyóiratok között úgy tettem különbséget, hogy azon idéző 
folyóiratokat tekintettem analitikainak, melyek a Bradford-féle rangsor elején, vagyis az első 90 db folyóirat 
között helyezkedtek el. 
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dolgozott cikkek összesített idézettségi adatai 

 
A kapott 
idézetek 

száma
[db]

AA-ban
feldolgozott

AA-ban fel NEM 
dolgozott

1 2 2
2 1 0
3 3 2
4 0 1
5 2 2
6 3 2
7 1 2
8 1 4
9 1 2

10 3 4
10-nél több 32 29
Összesen: 49 50

Az Analytical Chemistry-ból származó 
cikkek száma [db]

 
12. táblázat: Az Analytical Chemistry-ben megjelent cikkek 

megoszlása a kapott idézetek száma alapján 
 
Eszerint az Analytical Abstracts adatbázisban feldolgozott illetve fel nem dolgozott cikkek 
összes idézettsége hasonló, kb. 25 idézet/cikk. Az AA-ban feldolgozott cikkeket 
valószínűleg nagyobb arányban (64 %-ban) idézik analitikai szaklapok, mint az AA-ban fel 
nem dolgozottakat (53 %), de utóbbiaknál is az idézetek több mint fele analitikai 
szaklapból származik. Eszerint a legjobb analitikai szaklapból az AA által nem referált 
cikkekre az analitikusok igen jelentős mértékben támaszkodnak, tehát referálásuk valóban 
célszerű lenne. 

 
Az egyes Analytical Chemistry cikkek címeit átnézve megállapítottam, hogy az Analytical 
Abstracts adatbázisból kihagyott cikkek többsége az analitikai kémia, a biokémia illetve a 
biológia határterületéről származnak és ezeket az AA szerkesztési elvei [43] alapján nem 
dolgozzák fel. Az elv praktikus okai nyilvánvalók, de ugyanakkor a kihagyott cikkekre az 
analitikai folyóiratokból érkező sok hivatkozás mutatja, hogy az analitikusok számára 
igenis fontos cikkek maradtak ki az AA adatbázisból. 
 
Az itt bemutatott adatok szerint Braun és munkatársainak indoklása jogos, de amikor a 
bizonyításhoz épp az Analytical Chemistry, vagyis a legjobbnak tartott analitikai folyóirat 
cikkeit választották [2], megkerülték azt a kérdést, hogy az „analitikai című szakfolyóirat” 
fogalma a Braun-féle javaslat szempontjából mennyire szerencsés. Braun és munkatársai 
azokat a folyóiratokat tekintik analitikai címűnek, amelyeknek a címében nevesítve van az 
analitika vagy annak valamely részterülete. Az „analitikai című folyóirat” fogalom előnye, 
hogy szinte gépiesen kiválaszthatók azok a folyóiratok, amelyekre ez az elnevezés illik. 
Kérdés azonban, hogy ezeknek a folyóiratoknak a köre valóban azonos-e azokkal a 
folyóiratokkal, amelyeket teljes terjedelmükben érdemes referálni, bízva abban, hogy 
szerkesztőik szubjektív analitika-fogalma megbízhatóbb mint az Analytical Abstracts 
válogatása. Ezt a kérdést is igyekeztem adatok gyűjtésével megválaszolni. 
 
A választ a folyóiratok szakterületi behatárolásának egy másik módszerével való 
összehasonlítás révén próbáltam megadni. Jellemzően analitikai folyóiratnak tekinthetjük 
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azokat a folyóiratokat, amelyeknek cikkeiből szakképzett analitikusok igen nagy hányadot 
(pl. 80 % felett) analitikainak minősítenek. Ilyen értelemben tehát kifejezetten analitikai 
szaklapnak tekinthetők azok a szaklapok, amelyeket az AA már 1993 előtt nagy hányadban 
referált. A Függelék 4. táblázatában az AA által követett folyóiratok egy részét az 1990-
1993 időszakbeli referálási hányad alapján rangsoroltam (az első 90 tételt mutatva csak 
be). Az egyes folyóiratokban 1990-1993 között megjelent összes cikkek számát itt a JCR 
adataiból határoztam meg. Mivel a folyóiratokban sok olyan írás is van, pl.: levelek, 
recencziók, stb., amelyeket a JCR és az AA nem egyformán kezel, ez a viszonyítás nem 
tökéletes, de jobb adat nem lévén, el lehet fogadni durva közelítésnek. A táblázat elején 
azok a folyóiratok állnak, amelyekből az Analytical Abstracts több cikket referált mint 
ahányat a JCR összesen számolt, vagyis ahol a lefedési hányad formálisan 100 % fölötti 
lett volna. A táblázatban csak azok a folyóiratok szerepelnek, amelyek az AA-ban referált 
cikkeik összes száma alapján az első 90 folyóirathoz tartoznak. Ezek közül jónéhányra — a 
65. tételtől kezdve — nincs a JCR-ben adat. 
 
A Függelék 4. táblázata alapján pl.: a 80 % fölötti lefedettségnek 25 szaklap felel meg, 50 
% feletti lefedettsége 40 szaklapnak van. A függelék táblázataiban félkövér betűkkel 
szedtem és a Függelék 6. táblázatában külön is összefoglaltam azoknak a folyóiratoknak a 
címét, amelyeket az Analytical Abstracts kb. 1994-től kezdve teljes terjedelemben követ 
(legalábbis a szerkesztőség közleménye szerint [43]). Ezek közül a legkisebb lefedettségű 
az Analusis, 59 %-os lefedettséggel, és az őt megelőző folyóiratok közül csak ötöt nem 
referál az Analytical Abstracts „cover to cover”. A lista vége felé még van négy „cover to 
cover” lap, de ezekről nincs JCR adat. 
 
A táblázat első 36 tételét megnézve, megállapítható, hogy a Clinical Chemistry, a 
Mikrochimica Acta és a Microchemical Journal nevében semmilyen analitikára utaló szó 
nincs pedig lefedettségük 89 %, 78 % illetve 65 %. Ezek a példák ellentmondanak annak, 
hogy csak az analitikai című lapokat kellene teljes terjedelmében referálni. Másrészt lehet 
olyan szaklap aminek a címében szerepel analitikai szakterület, mégsem célszerű teljes 
terjedelemben referálni. Ilyenek lehetnek például egyes lokális, alig ismert nyelven íródó 
vagy kifejezetten alacsony illetve ingadozó színvonalú szaklapok, pl.: Egyptian Journal of 
Analytical Chemistry, Élelmiszervizsgálati Közlemények stb. 
 
Az Analytical Abstracts szerkesztői úgy tűnik, hogy helyesen döntöttek tehát, amikor az 
„analitikai név” követelményt nem vették túl szigorúan és teljes terjedelemben kezdtek 
figyelni olyan lapokat mint a Mikrochimica Acta és a Microchemical Journal. Nem érthető 
viszont, hogy miért nem referálják — deklaráltan — teljes terjedelemben a Függelék 
4. táblázat első 36 tételéből a nem félkövéren szedett szaklapokat, mint pl.: az Analytical 
Science, melynek lefedettsége 100 % körül van. Az amúgy is szinte teljesen lefedett lapok 
kihagyott cikkeinek referálása az AA költségét és volumenét csak kis mértékben növelné, 
ugyanakkor a fontos cikkek kihagyásának veszélye jelentősen csökkenne. 
 
A Függelék 4-5. táblázataiban azon folyóiratok esetében, ahol a vizsgált időtartam alatt a 
folyóirat neve megváltozott, feltüntettem a folyóirat régi és új nevét is, ekkor a folyóiratok 
neveit „+” jellel kapcsoltam össze, jelölve ezzel azt, hogy a táblázat többi oszlopában 
szereplő adatoknak folyóiratra vonatkozó értékeit is értelemszerűen összeadtam. Ez 
figyelhető meg pl.: a Függelék 4. számú táblázatának 21. sorában a J-Chromatogr + J-
Chromatogr-A esetében is, ahol a folyóirat 1994-ig Journal of Chromatography néven 
jelent meg, ekkor megváltoztatták a nevét Journal of Chromatography A-ra. A dolgozatban 
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szereplő táblázatokban a folyóiratok nevére az Analytical Abstracts adatbázis szerinti 
rövidítésükkel hivatkozom. 
 
Az 1994-1998-as időszak adataiból (Függelék 5. táblázat) megpróbáltam ellenőrizni, hogy 
az AA mennyire következetesen hajtja végre a „core” folyóiratok teljes terjedelemben való 
figyelését. Az esetek többségében a lefedés 100 % körül van, az eltérések a JCR és az AA 
cikk-számolási eltérései miatt nehezen értelmezhetők, az azonban látszik, hogy sok 
vizsgált folyóirat esetében javult a folyóiratok feldolgozottságának a mértéke, bár néhány 
folyóirat esetében jelentős romlás tapasztalható, pl.: Mikrochimica Acta, Journal of 
Chromatographic Science. Ez a változás azért is meglepő, mert mindkét előbb említett 
folyóirat az AA szerint a „törzs” folyóiratok csoportjába tartozik, melyeket „cover to 
cover”, vagyis teljes mértékben feldolgoznak. Ehhez képest a Mikrochimica Acta esetében 
1990-1993 között 21.8 % volt az AA által fel nem dolgozott cikkek %-a, mely 1994-1998 
közötti időintervallumra 36.3 %-ra nőtt. Ugyanilyen tendencia figyelhető meg a Journal of 
Chromatographic Science esetében is, ahol a fent vizsgált érték 10.9 %-ról 19.7 %-ra nőtt 
a vizsgált időszak alatt. Mindkét érték elég nagy ahhoz, hogy a felhasználó az adatbázisban 
való keresés során ne kapjon reális képet a szakirodalomról. 
 
Végül felvetődik a kérdés, hogy helyes volt-e az Analytical Abstracts részéről a kevés 
referálható cikket produkáló folyóiratok figyelésének megszüntetése, illetve hogy lehet-e 
további ilyen lapok figyelését beszüntetni. Ezt a kérdést úgy próbáltam megválaszolni, 
hogy megnéztem az 1994-1998 között az Analytical Abstracts adatbázisban évenként és 
folyóiratonként feldolgozott cikkek számát. Az adatokat összesítettem, egy csökkenő 
folyóiratrangsort állítottam fel és megvizsgáltam az eloszlás végén elhelyezkedő 
folyóiratokat. Figyelmesen tanulmányozva a Függelék 7. táblázatát az adatokból úgy tűnik, 
hogy a szerkesztőség cikkválogatása nem homogén. Teljesen érthetetlen, hogy egy neve 
alapján teljes egészében analitikai szaklapból milyen elvek alapján válogatnak ki évente 1-
2 cikket, pl.: J-Therm-Anal (255. folyóirat). Ebben az esetben mindenképpen indokolt 
lenne a szerkesztőség részéről valamiféle tájékoztatást adni arról, hogy milyen alapon 
történt ezen cikkek kiválogatása. Ugyancsak érthetetlenek és a külső szemlélő számára 
megmagyarázhatatlannak tűnnek a Függelék 7. táblázatából hiányzó — vagyis nulla 
számértékű — adatok és felvetődik a kérdés, hogy mi van a hiányzó adatok hátterében. 
Megszűnt a folyóirat, vagy csak az adatbázis szüntette meg a folyóirat figyelését vagy 
figyelték a folyóiratot csak éppen az adott évben nem jelent meg a kérdéses lapban 
egyetlen olyan cikk sem, amely az AA szerkesztési elveinek megfelelő lett volna és ezért 
nem került be az adatbázisba egyetlen cikk sem az adott évfolyamból? Ezekre a kérdésekre 
szintén csak az adatbázis szerkesztősége tudna megnyugtató választ adni megfelelő 
figyelési statisztikák ismertetése mellett. 
Más a helyzet az eloszlás végén elhelyezkedő pl.: az élelmiszertudományokkal vagy a 
környezetvédelemmel foglalkozó szaklapok esetében pl.: Environ-Toxicol-Chem (229.), 
Cereal-Foods-World (242.), Environ-Lab (246.), Int-Sugar-J (247.) stb. Ezeknél a 
folyóiratoknál könnyen elképzelhető, hogy évente mindössze 4-5 db olyan cikk jelenik 
meg, melyek az Analytical Abstracts adatbázis szerkesztési elveinek is megfelelnek. 
 
Ezek az információk nagyon fontosak lennének, hiszen ez alapján tudná eldönteni a 
felhasználó, hogy a kérdéses folyóiratra úgy tekinthet-e mint amit kiolvasott, vagy pedig 
külön utána kell-e járnia. Ezek a hiányosságok az Analytical Abstracts adatbázis 
szerkesztősége részéről könnyen pótolhatóak lennének és ezáltal nagyon sokat javulhatna 
az adatbázis színvonala, megbízhatósága. Ezeket a kiegészítéseket mindenképpen érdemes 
lenne pótolni, mert egy viszonylag régóta létező, jól felépített, felhasználóbarát 
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adatbázisról van szó, amely sok fontos szakmai információt tartalmaz, megkönnyítve ezzel 
a szakemberek mindennapi munkáját. 
 
A szerkesztőbizottság válogatását alapvetően két dolog befolyásolja. Egyrészt törekednie 
kell arra, hogy az analitikai kémia minél szélesebb palettáját dolgozza fel, ezért figyelik 
rendszeresen a gyengébb minőségű analitikai, illetve az analitikai kémia határterületén 
elhelyezkedő egyéb folyóiratokat és igyekeznek ezekből is válogatni. Másrészt viszont az 
Analytical Abstracts adatbázis minél magasabb szakmai színvonala érdekében arra is 
törekedniük kell, hogy minél több cikket dolgozzanak fel az analitikai kémia jól ismert 
„törzs” folyóiratai közül. Ennek a két dolognak azért nehéz egyidőben megfelelni, mert 
mint minden piaci terméknél itt is számos külső korlátozó tényező van, mint pl.: pénz, 
évente maximálisan feldolgozható rekordok száma, rendelkezésre álló munkaerő, minél 
rövidebb átfutási idő, stb. 
 
Összességében megállapítható, hogy nagyon nehéz helyzetben van az a 
szerkesztőbizottság, amelyiknek ezekről a kevésbé ismert folyóiratokról, illetve e 
folyóiratokban megjelenő cikkekről kell eldönteni azt, hogy ezek mennyire fontosak, 
illetve hogy ezen cikkek milyen mértékben viszik majd előre a tudományt. Mivel ennek a 
kérdésnek a helyes megválaszolása, „megjóslása” gyakorlatilag lehetetlen feladat, ezért 
időről-időre a kérdéses folyóiratok esetében az adatbázis szerkesztőinek kellene hasonló 
vizsgálatokat elvégezni és az eredmények tükrében dönteni egy-egy folyóirat sorsáról, 
későbbi feldolgozásáról. Az ilyen jellegű döntések ugyanakkor magukkal hordozzák azt a 
veszélyt is, hogy egy-egy folyóirat alapvetően kedvezőtlen pozícióját még jobban le tudják 
rontani akkor, ha a cikkeit „kihagyják” az adatbázisból, hiszen ezáltal esély sincs arra, 
hogy a kutatók egyszer majd véletlenül megtaláljanak egy olyan cikket, amely egy közepes 
vagy gyenge színvonalú folyóiratban jelent meg. 
3.2.3.  A kémiai  referáló folyóiratok átfutási  idejének 

vizsgálata 
 
A referáló folyóiratokat használó szakemberek számára nagyon fontos hogy ismerjék a 
folyóiratcikkek referálási átfutási idejét, vagyis azt, hogy a referátum a cikk 
megjelenéséhez képest mikor válik kereshetővé. E kérdést a kiválasztott két nagy adatbázis 
(Analytical Abstracts, Chemical Abstracts) esetében részletesen vizsgáltam. 
 
Tíz analitikai kémiai „törzs” (core) folyóiratot választottam ki és vizsgálati évenként 
meghatároztam az egyes cikkek adatbázisba való bekerülésének időpontját. A vizsgálathoz 
az adatbázisok CD-ROM kiadását használtam fel. A cikk nyomtatott kötetén feltűntetett 
megjelenési dátum és a cikk adatbázisba való bekerülése között eltelt időt tekintettem 
átfutási időnek. A cikkek adatbázisba való bekerülésének meghatározásához mindkét 
adatbázis esetében az ún. „Update” mező értékeit vettem figyelembe. Az „Update” 
mezőben szereplő kódszámhoz hozzárendelhető az adott adatbázis megfelelő nyomtatott 
kötete, melynek megjelenési dátumát használtam fel az átfutási idő meghatározására. A 
vizsgált években és folyóiratokban minden egyes cikk esetében meghatároztam a referátum 
megjelenéséhez szükséges átfutási időt, majd pedig az átfutási idők empirikus 
eloszlásfüggvényét. 
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3 . 2 . 3 . 1 .  A z  A n a l y t i c a l  A b s t r a c t s  a d a t b á z i s  á t f u t á s i  i d e j é n e k  
v i z s g á l a t a  
 
Az Analytical Abstracts adatbázis esetében négy évet, az 1985, 1990, 1995. és az 1999. 
évet vizsgáltam. Az AA ilyen jellegű vizsgálatával korábban Braun és munkatársai is 
foglalkoztak [49, 2, 50], bár ők csak az 1985-ös és 1990-es évet vizsgálták. Eredményeik 
azt mutatták, hogy mindenképpen szükséges az adatbázis átfogóbb, nagyobb 
időintervallumot felölelő vizsgálata ahhoz, hogy reális képet kapjunk arról, hogy milyen 
irányú változások történtek az adatbázis szerkesztésében. Ezért a négy vizsgálati évben 
folyóirat-cikkenként meghatároztam az egyes cikkek átfutási idejét a fent említett módon. 
Munkám során az AA adatbázis 2000/12 CD-ROM verzióját használtam fel. A kapott 
átfutási idő értékeket statisztikai módszerek segítségével dolgoztam fel. Minden egyes 
folyóirat, minden egyes vizsgálati évében meghatároztam a kivonatok: 

 átfutási középidő (medián): az eloszlásfüggvény 50 %-os értékéhez tartozó átfutási 
idő 
 középső félidő (interkvartilis, interquartile range): az eloszlásfüggvény 25 %-os és 

75 %-os értékeinek megfelelő átfutási idő intervallum 
 és terjedelem (range): a legrövidebb és a leghosszabb átfutási idő intervallum 

értékeit. 
 
A vizsgált folyóiratok esetében meghatározott átfutási idő értékeket a 13. táblázat, illetve a 
22-31. ábrák tartalmazzák. Akár a táblázatot, akár a diagramokat tanulmányozva rögtön 
feltűnik, hogy 1990 után jelentős változások történtek az AA adatbázis szerkesztésében. 
Bármely vizsgált folyóiratot szemlélve — a megjelenés helyétől, kiadójától függetlenül — 
egyértelműen látszik, hogy a meghatározott statisztikai paraméterek 1990-ben voltak a 
legrosszabbak. A legnagyobb átfutási középidő érték (420 nap) a Journal of 
Chromatographic Science esetében figyelhető meg, de nagyon magas az átfutási 
középidők mediánja is e vizsgálati évben (342 nap). Ez azt jelenti, hogy majdnem egy 
évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a már nyomtatásban megjelent cikkek első 50 %-a az AA 
adatbázisban is kereshetővé váljon. 
 
A terjedelem értékei esetében szintén az 1990-es év adatai a legkedvezőtlenebbek. Az 
átfutási idő görbék ezen évben voltak a legelnyúltabbak. Jól látható e széles terjedelem az 
Analytical Chemistry (166-466 nap), az Analytical Letters (120-480 nap) vagy a Journal of 
Chromatographic Science (180-450 nap) esetében. Ez az Analytical Chemistry-nél azt 
jelenti, hogy volt olyan cikk, amelynek a nyomtatásban való megjelenése és az AA 
adatbázisba való bekerülése között 1990-ben 466 nap, vagyis több mint egy év telt el. De 
még a Talanta esetében is, ahol a legszűkebb a terjedelem intervalluma (420-240=180 
nap), maximálisan 180 nap különbség volt a Talanta 1990. évi nyomtatásban megjelent két 
cikkének AA adatbázisba való bekerülési ideje között. 
 
A 13. táblázatból illetve a 22-31. ábrákból azonban az is kitűnik, hogy 1990-et követően 
igen kedvező változások történtek az adatbázis szerkesztésében, melyek eredményeképpen 
1995-re valamennyi általam vizsgált folyóirat átfutási középidő értéke jelentősen 
lecsökkent és a legtöbb folyóirat esetében a mért értékek ekkor voltak a legalacsonyabbak, 
pl.: Analytical Letters, mediánja 106 nap, Chromatographia mediánja 90 nap. Ugyanez a 
kedvező tendencia tükröződik a terjedelem értékeiben is, ahol 1995-re, mind az 
intervallum szélességében, mind pedig az intervallum kezdő- és végértékét tekintve 
jelentős csökkenés érződik, és ennek eredményeképpen az 1995. évi görbék a vizsgált 
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folyóiratok esetében meredeken emelkednek, szemben az 1990. évi hosszan elnyúló, 
lankás görbékkel. Meglepő azonban az, hogy 1999-ben a vizsgált folyóiratok többségénél 
az átfutási idő növekedése tapasztalható, mely az átfutási középidő mediánjában is 
tükröződik. A legélesebb, legdrasztikusabb változás az Analytical Letters esetében látható, 
ahol az 1990-es 390 napos medián érték 1995-re 106 napra csökkent, majd pedig ezt 
követően 1999-re 187 napra nőtt. Ugyancsak kedvezőtlen változás figyelhető meg a 
Chromatographia (90 nap (1995) →  150 nap (1999)), a Fresenius Journal of Analytical 
Chemistry (120 nap (1995)  150 nap (1999)) vagy a Talanta (120 nap (1995)  150 
nap (1999)) esetében is. A terjedelem értéke az Analytical Letters esetében alakult a 
legkedvezőtlenebbül, ahol is az intervallum 1995-höz képest a négyszeresére nőtt (60 
napról 265 napra). A többi vizsgált folyóiratnál a terjedelem stagnálása vagy kismértékű 
csökkenése tapasztalható. Ahhoz, hogy egy nyomtatásban már megjelent cikk kereshetővé 
váljon az AA adatbázisban, folyóirattól függően legalább 93-185 napra vagyis 3-6 hónapra 
volt szükség 1999-ben. Az Analytical Letters (25. ábra) 1985. évi görbéjét adat hiányában 
nem tudtam megszerkeszteni, mert a folyóirat 1985. évi nyomtatott kötetein a megjelenési 
dátumok nincsenek feltűntetve. 

→ →

 

0

20

40

60

80

100

0 100 200 300 400 500
Átfutási idő [nap]

K
öz

le
m

én
ye

k 
ku

m
ul

at
ív

 %
-a

1990

19851995

0

20

40

60

80

100

0 100 200 300 400 500
Átfutási idő [nap]

K
öz

le
m

én
ye

k 
ku

m
ul

aí
v 

%
-a

1990

1985

1995

22. ábra: Az Analyst-ben megjelent cikkek AA 
adatbázisba bekerülésének ideje 

23. ábra: Az Analytical Chemistry-ben megjelent cikkek 
AA adatbázisba bekerülésének ideje 
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24. ábra: Az Analytica Chimica Acta-ban megjelent 
cikkek AA adatbázisba bekerülésének ideje 

25. ábra: Az Analytical Letters-ben megjelent cikkek 
AA adatbázisba bekerülésének ideje 
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26. ábra: A Chromatographia-ban megjelent cikkek AA 
adatbázisba bekerülésének ideje 

27. ábra: A Fresenius Journal of Analytical Chemistry-
ben megjelent cikkek AA-ba bekerülésének ideje 
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28. ábra: A Journal of Chromatography A-ban 
megjelent cikkek AA adatbázisba bekerülésének ideje 

29. ábra: A Journal of Chromatography B-ben 
megjelent cikkek AA adatbázisba bekerülésének ideje 
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30. ábra: A Journal of Chromatographic Science-ben 
megjelent cikkek AA adatbázisba bekerülésének ideje 

31. ábra: A Talanta-ban megjelent cikkek AA 
adatbázisba bekerülésének ideje 
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Medián Inter-
kvartilis

Terje-
delem

Medián Inter-
kvartilis

Terje-
delem

Analyst 240 240-270 210-270 270 240-300 210-420
Anal. Chem. 240 240-270 90-300 346 316-406 166-466
Anal. Chim. Acta 300 271-300 150-330 330 300-338 240-479
Anal. Letters - - - 390 360-450 120-480
Chromatographia 240 240-270 90-360 390 330-420 300-540
Fresenius J. Anal. Chem. 270 256-316 226-360 406 330-436 286-496
J. Chromatogr. A 253 244-282 131-482 331 295-354 209-405
J. Chromatogr. B 241 230-258 214-293 337 295-337 195-421
J. Chromatogr. Sci. 270 240-270 240-300 420 360-420 180-450
Talanta 210 210-240 210-270 330 300-360 240-420
Medián 241 240-270 210-300 342 308-383 210-458

Folyóirat neve: A cikkek átfutási ideje [nap]
1985 1990

 

Medián Inter-
kvartilis

Terje-
delem

Medián Inter-
kvartilis

Terje-
delem

Analyst 150 120-150 120-180 150 120-150 101-150
Anal. Chem. 150 150-166 136-300 150 134-173 94-210
Anal. Chim. Acta 132 126-142 101-171 130 107-142 95-170
Anal. Letters 106 90-120 90-150 187 157-277 93-358
Chromatographia 90 90-120 90-120 150 127-150 115-180
Fresenius J. Anal. Chem. 120 106-136 76-210 150 127-150 94-240
J. Chromatogr. A 147 129-160 45-178 131 121-144 86-179
J. Chromatogr. B 148 133-166 76-178 132 104-142 85-170
J. Chromatogr. Sci. 120 90-150 60-180 314 275-397 185-480
Talanta 120 120-150 120-180 150 128-150 96-180
Median 126 120-150 90-179 150 127-150 95-180

1999
Folyóirat neve:

1995
A cikkek átfutási ideje [nap]

13. táblázat: A cikkek átfutási ideje (nyomtatott kötet megjelenésétől a cikk AA adatbázisba történő 
bekerüléséig) 

 
Érdekes dolgot tapasztaltam a Journal of Chromatographic Science (30. ábra) esetében, 
ugyanis az adatbázis 2000/03-as verziója, melyet a vizsgálat kezdetén használtam, egyetlen 
cikket sem tartalmazott a folyóirat 1999. évi nyomtatott köteteiből. Ez azért érdekes, mert a 
folyóirat az AA szerkesztőbizottsága szerint az analitikai kémia egyik „törzs” folyóirata, 
melyet „cover to cover”, vagyis teljes egészében feldolgoznak [47]. Ezt a hibát azonban az 
adatbázis szerkesztőbizottsága is észrevette, és az adatbázis 2000/09-es verziójában, igen 
jelentős késéssel ugyan, de már szerepeltek a korábban hiányzó adatok. 
 
 
3 . 2 . 3 . 2 .  A  C h e m i c a l  A b s t r a c t s  a d a t b á z i s  á t f u t á s i  i d e j é n e k  v i z s g á l a t a  
 
A Chemical Abstracts adatbázis vizsgálatakor a fentiekhez hasonlóan, az előzőekben már 
ismertetett tíz analitikai kémiai folyóirat esetében, a négy vizsgálati évben (1985, 1990, 
1995, 1999) szerettem volna meghatározni az átfutási idő értékeket. A magyarországi 
könyvtárakban azonban a vizsgálat idején csak a Chemical Abstracts 12. (1987-1991) és 
13. (1992-1996) kollektív indexe valamint a 2000/10-es CD-ROM verziója volt elérhető. 
Ezért a fenti négy év közül az 1990. és 1995. év teljes, valamint a 2000. év egy részének 
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(2000. január - október) vizsgálatára nyílt lehetőségem. Az 1990. és 1995. év esetében 
teljes egészében meg tudtam határozni a nyomtatásban megjelent cikkek CA adatbázisba 
való bekerülésének idejét. Az 1985-ös év esetében csak a CA nyomtatott köteteiből lehetett 
volna a vizsgálatokat megvalósítani, de ez olyan nagymértékű és időigényes munka lett 
volna, amire nem vállalkoztam. Az 1999-es év CD-ROM-on szintén nem volt elérhető, így 
a vizsgált folyóiratokban 1999-ben nyomtatásban megjelent cikkek CA adatbázisba való 
bekerülése helyett azt néztem meg, hogy a 2000-es évben (2000 októberig) az adatbázisba 
bekerült cikkek a nyomtatott folyóiratok mely köteteiből származnak. Ez azt jelenti, hogy 
olyan folyóiratcikkeket dolgoztam fel, melyek az eredeti folyóiratban 1999-ben vagy 2000-
ben jelentek meg. A cikkek átfutási idő értékeinek ismeretében vizsgálati évenként 
megszerkesztettem a folyóiratok átfutási idejének empirikus eloszlásfüggvényét. Az 
eredményeket a 32-41. ábrákon és a 14. táblázatban foglaltam össze. 
 
Az eredményeket tanulmányozva a vizsgált folyóiratok többségénél kedvező átfutási idő 
értékek figyelhetők meg. Az eredmények az Analytical Chemistry esetében a legjobbak, 
ahol a medián értéke 1990-ben 8 nap, 1995-ben 10 nap volt. Bár az idő függvényében a 
medián értékek fokozatosan növekedtek (1999-ben már 39 nap volt), a terjedelem 
intervalluma viszont a kisebb számok tartománya felé tolódott el. Vagyis amíg 1990-ben –
19-265 nap között mozgott a cikkek átfutási ideje, addig 2000-re ezen intervallum –11-148 
napra módosult. Ugyancsak igen kedvező változások figyelhetők meg az Analytica 
Chimica Acta terjedelem értékei esetében is, ahol az 1990-es 59-464 nap közötti 
intervallum — mely az összes vizsgált folyóirat közül a legmagasabb volt — 2000-re –11-
214 napra csökkent. Az Analytica Chimica Acta-hoz hasonlóan jelentős csökkenés 
figyelhető meg a Journal of Chromatography B terjedelem értékeinél is, de a többi vizsgált 
folyóirat esetében is észlelhető e kedvező tendencia. 
 
A legrövidebb medián értékek az 1995-ös év esetében tapasztalhatók, ahol a vizsgált 
folyóiratok átfutási idő mediánjainak mediánja 62 nap vagyis 2 hónap volt. Ez azt jelenti, 
hogy a vizsgált cikkek 50 %-a a folyóirat nyomtatott kötetének megjelenése után kb. két 
hónappal már kereshetővé vált. Ezen érték 2000-re (81 nap) majdnem elérte a korábbi 
1990-es 87 napos értéket. Mindez azt sugallja, hogy a reálisan betartható érték valahol 
ezen szűk három hónapos medián körül mozoghat. Az Analytical Chemistry, a Fresenius 
Journal of Analytical Chemistry és a Talanta kivételével a vizsgált folyóiratok mediánja 
1995-ben volt a legalacsonyabb. 
 
Összességében a vizsgált folyóiratok alapján elmondható, hogy a Chemical Abstracts 
adatbázis a folyóiratcikkek referálásának közepes átfutási ideje szempontjából gyors és 
megbízható. 
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32. ábra: Az Analyst-ben megjelent cikkek CA 
adatbázisba bekerülésének ideje 

33. ábra: Az Analytical Chemistry-ben megjelent cikkek 
CA adatbázisba bekerülésének ideje 
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34. ábra: Az Analytica Chimica Acta-ban megjelent 
cikkek CA adatbázisba bekerülésének ideje 

35. ábra: Az Analytical Letters-ben megjelent cikkek CA 
adatbázisba bekerülésének ideje 
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36. ábra: A Chromatographia-ban megjelent cikkek CA 
adatbázisba bekerülésének ideje 

37. ábra: A Fresenius Journal of Analytical Chemistry-
ben megjelent cikkek CA-ba bekerülésének ideje 
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38. ábra: A Journal of Chromatography A-ban megjelent 
cikkek CA adatbázisba bekerülésének ideje 

39. ábra: A Journal of Chromatography B-ben megjelent 
cikkek CA adatbázisba bekerülésének ideje 
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40. ábra: A Journal of Chromatographic Science-ben 
megjelent cikkek CA adatbázisba bekerülésének ideje 

41. ábra: A Talanta-ban megjelent cikkek CA 
adatbázisba bekerülésének ideje 

 

Medián Inter-
kvartilis

Terje-
delem

Medián Inter-
kvartilis

Terje-
delem

Medián Inter-
kvartilis

Terje-
delem

Analyst 72 59-92 39-485 70 56-102 43-213 91 60-106 30-175
Anal. Chem. 8 1-17 -19-265 10 -4-35 -17-236 39 15-58 -11-148
Anal. Chim. Acta 99 83-117 59-464 51 38-72 20-184 68 34-83 -11-214
Anal. Letters 157 135-173 76-409 56 42-90 17-229 83 64-106 25-156
Chromatographia 134 118-157 84-256 116 93-151 58-248 120 97-132 54-272
Fresenius J. Anal. 
Chem.

108 88-129 62-215 97 73-123 51-229 76 56-106 20-189

J. Chromatogr. A 86 67-106 44-314 64 51-95 30-280 86 59-99 16-168
J. Chromatogr. B 73 64-92 44-454 53 44-64 37-264 101 92-118 37-216
J. Chromatogr. Sci. 87 71-117 50-233 60 31-94 17-165 85 53-93 27-143
Talanta 89 76-112 53-188 115 88-144 42-252 56 34-83 7-199
Medián 88 76-117 53-314 62 51-95 37-229 84 59-106 25-189

Folyóirat neve:
1990 1995 2000

A cikkek átfutási ideje [nap]

14. táblázat: A cikkek átfutási ideje (nyomtatott kötet megjelenésétől a cikk CA adatbázisba történő bekerüléséig)
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3 . 2 . 3 . 3 .  A z  A n a l y t i c a l  A b s t r a c t s  é s  a  C h e m i c a l  A b s t r a c t s  a d a t b á z i s o k  
ö s s z e h a s o n l í t á s a  a z  á t f u t á s i  i dő  s z e m p o n t j á b ó l  
 
A 3.2.3.1. és a 3.2.3.2. fejezetekben bemutatott ábrákat és táblázatokat összehasonlítva 
szembetűnik, hogy a Chemical Abstracts adatbázis az átfutási idő szempontjából jobbnak 
tekinthető, mint az Analytical Abstracts adatbázis. Ehhez hozzá kell tenni azt is, hogy az 
AA esetében 1990 óta igen látványos és jó irányba mutató változások történtek, melyek 
eredményeképpen az átfutási idő mediánja 1995-re 126 napra csökkent. Ennek ellenére ez 
az érték még mindig kb. a duplája annak, amit a CA esetében ugyanezen évben 
megfigyeltem (62 nap). Ez a különbség az 1999-2000-es vizsgálati évben is észlelhető, 
ahol a fent említett érték a CA esetében 84 nap (2000), az AA esetében pedig 150 nap 
(1999) volt. 
 
A terjedelem értékeit vizsgálva éppen ellenkezőleg az AA adatbázis esetében figyelhetőek 
meg szűkebb intervallumok 1990 után. Bár itt a vizsgált folyóiratok referálása nem 
dicsekedhet negatív átfutási idő értékekkel, de az intervallum szélessége jóval kisebb, mint 
a CA-nál. Ez azt jelenti, hogy míg az AA-nál 180-95=85 nap, vagyis maximálisan három 
hónap különbség volt a vizsgált folyóiratok 1999. évében megjelent két cikkének referálási 
időtartama között, addig ezen érték a CA esetében 229-37=192 nap, vagyis több mint 6 
hónap (2000). Ez az AA-nál megfigyelhető 3 hónaphoz képest ijesztően hangzik, azonban 
érdemes megnézni, azt is, hogy miből adódik e számadat, vagyis az intervallum kezdő- és 
végértékét. Hiszen a CA esetében mért 192 napos maximális különbség azért olyan nagy, 
mert a terjedelem kezdőértéke nagyon alacsony. Ez azt tükrözi, hogy a CA adatbázis 
szélsőségesebb, mint az AA az intervallum szélességét illetően. Ezt nemcsak az itt elemzett 
2000. év esetében tapasztaltam, hanem a többi általam vizsgált év során is megfigyeltem 
[51]. 
 
Mindkét adatbázisnál 1995-ben tapasztaltam a legkedvezőbb átfutási idő értékeket. Ehhez 
a vizsgálati évhez képest 1999-re illetve 2000-re kismértékű, de kedvezőtlen elmozdulást 
figyeltem meg, mely közelített az 1990-es évben mért értékekhez. Ezek a változások azt 
sugallják, hogy a vizsgált adatbázisok reálisan tartható átfutási idői kb. az 1999-es illetve 
2000-es évben mért értékek körül mozoghatnak. Vagyis az AA számára a 90-180 nap 
körüli terjedelem érték, a CA esetében egy tágabb 40-230 nap körüli intervallum tűnik 
kivitelezhetőnek. Ugyanez a medián esetében az AA adatbázisnál 150 nap, a CA esetében 
pedig 80 nap körül van. 
 
A CA működése sokkal megbízhatóbbnak látszik mint az AA-é. Az AA 1985 és 1990 között 
drasztikusan lelassult. Az 1990-es évek elején bekövetkezett jelentős strukturális 
változtatás után [50, 52, 53] az AA felgyorsult, amint azt az 1995-ös adatok mutatják. 1999-
re azonban ismét számottevő lassulás következet be — a mediánokat nézve — öt folyóirat 
követésében, míg javulás csak két esetben tapasztalható, az is csak kis mértékben. A 
Journal of Chromatographic Science „kifelejtése” pedig súlyos minőségbiztosítási zavarra 
enged következtetni. 
 
A CA működése sem mondható teljesen harmonikusnak. 1995 és 2000 között nyolc 
folyóiratnál romlott a követés sebessége — a mediánnal mérve — és csak egy esetben — a 
Talanta-nál — volt jelentős javulás. A CA-nál megfigyelhető továbbá egy kifejezetten 
furcsa jelenség, nevezetesen, hogy majd minden folyóiratnál van néhány cikk, amelynek a 
referálásával nagyon lemaradnak. Ez a jelenség az ábrákon alig vehető észre, a 
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táblázatokban viszont a terjedelem felső határánál jól látható. Például 1995-ben, bár a 
referátumok háromnegyede öt hónapon belül elérhető volt, az utolsó, „csellengő” 
referátumok nyolc folyóirat esetén 7–9 hónap késéssel jelentek meg. Másképp fogalmazva: 
csak körülbelül kilenc hónap eltelte után lehetünk biztosak abban, hogy egy folyóiratszám 
minden referált cikkéről megtaláljuk a referátumot a CA-ban. Meglepő módon az AA ebben 
a tekintetben jobb mint a CA, mert 1995-ben pl. csak egy folyóiratnál fordult elő 7 
hónapnál nagyobb késésű referátum. 
 
Megfigyeléseim arra mutatnak rá, hogy az általam vizsgált referáló folyóiratokból végzett 
szakirodalom figyelés nem túl megbízható, ha a friss irodalmat akarjuk átfogóan követni. 
Ha ugyanis nem végzünk el az itt bemutatottakhoz hasonló vizsgálatokat, akkor nem 
vesszük észre, hogy még a nagyon közismert és közkedvelt szakfolyóiratok követési 
sebességében is jelentős eltérések vannak, mind folyóiratonként, mind évenként, továbbá, 
hogy néhány cikk referálása gyakran messze elmarad a cikkek zömétől. Véleményem 
szerint a referáló folyóiratok minőségén célszerű lenne javítani, továbbá e folyóiratoknak 
maguknak kellene az itt bemutatottakhoz hasonló statisztikákat rendszeresen — pl. évente 
— közölni [54]. 
 
Megjegyezném azonban azt is, hogy jelenleg a retrospektív irodalomkereséshez 
nélkülözhetetlenek a referáló adatbázisok, de a keresés során fontos azt is tudni, hogy 
például az Analytical Abstracts adatbázis esetében a találatok évenként más, pontosan nem 
behatárolt folyóiratkörből származnak, ráadásul évente változó filozófiával válogatták őket 
egyazon folyóiratból is. 
 
 
 
 

3.3. A nyomtatott folyóiratok minőségvizsgálata 
 
A nyomtatott folyóiratok minősége esetében — a referáló folyóiratokhoz hasonlóan — a 
folyóirat tartalmi és technikai minőségét lehet megkülönböztetni. A tartalmi minőség alatt 
a megjelentetett cikkek szakmai minőségét, relevanciáját, míg a technikai minőség alatt a 
cikkek átfutási idejét értem. Dolgozatom ezen fejezetében részletesen vizsgálom a 
nyomtatott szakirodalom átfutási idejét. 
 
 
3 . 3 . 1 .  A  n y o m t a t o t t  a n a l i t i k a i  k é m i a i  s z ak i r o d a l o m  á t f u t á s i  i d e j é n e k  
v i z s g á l a t a  
 
Munkám célja az volt, hogy meghatározzam, a nagy analitikai kémiai folyóiratokban 
megjelenő cikkek átfutási idejének változását az elmúlt időszakban. Ezen vizsgálatok 
elvégzése érdekében kiválasztottam tíz jól ismert, „törzs” (core) analitikai kémiai 
folyóiratot. A válogatás során fontos szempont volt, hogy az adott folyóirat nyomtatott 
kötetei a vizsgált időtartam alatt (1985-1999) valamely magyarországi könyvtárban 
megtalálhatóak legyenek. Az így kijelölt folyóiratok 1985, 1990, 1995 és 1999 évi 
köteteiben vizsgáltam az egyes folyóiratcikkek átfutási idejét, vagyis minden egyes cikk 
esetében megnéztem 

 a cikk folyóiratba való beküldésének 
 a cikk elfogadásának 
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 és a cikk megjelenésének az időpontját. 
 
Az így nyert adatokat számítógéppel dolgoztam fel. Az összes általam vizsgált folyóirat 
minden egyes vizsgálati évében meghatároztam az adott cikk beérkezésétől („received”), 
valamint a cikk elfogadásától („accepted”) a cikk megjelenéséig eltelt időtartamot. Az 
értékek meghatározásához a nyomtatott folyóiratokon szereplő megjelenési dátumot, 
illetve az egyes cikkek elején feltűntetett dátumokat használtam fel. Az értékekből 
folyóiratonként és évenként meghatároztam az átfutási középidőt, a középső félidőt és a 
terjedelmet. Ezen jellemzőket táblázatos és grafikus formában is bemutatom. Az Analytical 
Letters diagramján (45. ábra) csak három görbe látható, mert az Analytical Letters 1985. 
évi kötetein még nem voltak feltüntetve az egyes kötetek megjelenési dátumai, ezért az 
egyes cikkek átfutási időit nem tudtam meghatározni. Ugyancsak három görbe figyelhető 
meg a Journal of Chromatographic Science 50. ábráján, mert a folyóirat 1999. évi 
köteteiben csak a cikkek elfogadásának dátuma van feltűntetve. Az Analyst (42. ábra) 
diagramján pedig öt görbe szerepel, mert kíváncsi voltam, hogy az 1999-ben mért 
rendkívül kedvező átfutási idő érték 2000-ben is megfigyelhető-e. Ezért az Analyst 
esetében a 2000. évi átfutási idő görbét is megszerkesztettem. 
 
E munkát megelőzően Braun és munkatársai már vizsgálták 1985-ben és 1990-ben az 
analitikai folyóiratok átfutási idejét [49], így ez a munka is egy, már megkezdett vizsgálat 
folytatásának tekinthető, bár a vizsgált folyóiratok és a vizsgált paraméterek nem teljesen 
egyeznek meg. 
 
A fent említett módon kiválasztott tíz analitikai kémiai folyóirat listáját, valamint az adott 
években mért átfutási középidő, középső félidő és terjedelem értékeket a 15. számú 
táblázat tartalmazza. A 16. táblázat azt mutatja be, hogy a cikkek hány százaléka jelent 
meg a beérkezéstől számított egy éven belül. A diagramokon (42-51. ábra) a vizsgált 
folyóiratokban az egyes vizsgálati években megjelent közlemények átfutási idejének 
empirikus eloszlásfüggvényét ábrázoltam. 
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42. ábra: Az Analyst-ben megjelent közlemények teljes 
átfutási ideje 

43. ábra: Az Analytical Chemistry-ben megjelent 
közlemények teljes átfutási ideje 
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44. ábra: Az Analytica Chimica Acta-ban megjelent 
közlemények teljes átfutási ideje 

45. ábra: Az Analytical Letters-ben megjelent 
közlemények teljes átfutási ideje 
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46. ábra: A Chromatographia-ban megjelent 
közlemények teljes átfutási ideje 

47. ábra: A Fresenius Journal of Analytical Chemistry-
ben megjelent közlemények teljes átfutási ideje 
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48. ábra: A Journal of Chromatography A-ban 
megjelent közlemények teljes átfutási ideje 

49. ábra: A Journal of Chromatography B-ben 
megjelent közlemények teljes átfutási ideje 
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50. ábra: A Journal of Chromatographic Science-ben 
megjelent közlemények teljes átfutási ideje 

51. ábra: A Talanta-ban megjelent közlemények teljes 
átfutási ideje  

1999

 
A legszembetűnőbb változás az Analyst (42. ábra) esetében tapasztalható. 1985 és 1995 
között a cikkek átfutási középideje kismértékben ingadozott, ami természetesnek vehető. 
1999-ben azonban igen jelentős változás következett be, hiszen az 1995. évi 206 napos 
átfutási középidő érték 1999-re 114 napra, tehát közel a felére csökkent, vagyis a kéziratok 
50 %-a kevesebb mint 4 hónap alatt jelent meg. Ugyancsak igen jelentős változás 
figyelhető meg az egy éven belül átfutott közlemények arányát tekintve (16. táblázat) is. 
Míg 1990-ben ez az érték 89.5 % volt, addig 1995-re már 98.7 %-ra, 1999-re pedig 100 %-
ra módosult, vagyis az 1999-ben megjelent cikkek mindegyike a beérkezéstől számolva 
egy naptári évnél rövidebb idő alatt megjelent. Mivel az itt vizsgált folyóiratok közül az 
Analyst volt az egyetlen, melynek átfutási ideje 1985-höz képest 1999-ben lényegesen 
javult, ezért érdekesnek tartottam megvizsgálni, hogy hogyan változott az átfutási idő a 
2000 év esetében. A 42. ábra görbéiből látszik, hogy a szerkesztőség tartja magát 
ígéretéhez [55, 56, 57] és évről-évre igyekszik javítani vagy megőrizni folyóiratának 
nagyon kedvező átfutási idő értékét. Az 1999-ben mért 114 napos medián érték 2000-ben 
116 napra változott, amely ugyan két nappal több az 1999-es értékhez képest, viszont az 
interkvartilis (91-139 nap) és a terjedelem (40-270 nap) 2000. évi értékei kedvező irányban 
változtak. 

Medián Inter-
kvartilis

Terje-
delem

Medián Inter-
kvartilis

Terje-
delem

Analyst 218 188-258 47-1166 239 202-289 89-650
Anal. Chem. 192 167-224 93-754 194 169-225 79-434
Anal. Chim. Acta 205 175-244 102-571 249 217-290 39-1012
Anal. Letters - - - 135 96-181 48-642
Chromatographia 157 109-221 68-444 106 80-139 22-594
Fresenius J. Anal. Chem. 234 172-279 37-1040 196 149-267 74-476
J. Chromatogr. A 129 114-162 69-663 232 199-271 105-783
J. Chromatogr. B 232 216-253 101-793 229 206-271 120-1188
J. Chromatogr. Sci. 178 122-249 32-405 316 255-381 52-617
Talanta 276 232-362 84-1016 380 290-535 82-1149
Medián 205 172-249 69-754 231 201-271 77-646

Folyóirat neve: A cikkek átfutási ideje [nap]
1985 1990
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Medián Inter-
kvartilis

Terje-
delem

Medián Inter-
kvartilis

Terje-
delem

Analyst 206 174-235 95-1170 114 95-141 48-309
Anal. Chem. 184 158-223 75-696 193 166-231 73-681
Anal. Chim. Acta 278 236-326 79-678 257 219-301 67-606
Anal. Letters 161 133-199 59-632 180 147-228 69-719
Chromatographia 143 118-172 26-411 218 191-254 128-596
Fresenius J. Anal. Chem. 247 211-285 67-975 242 208-303 46-585
J. Chromatogr. A 255 189-277 99-761 185 157-236 84-787
J. Chromatogr. B 234 210-271 128-714 208 173-252 62-861
J. Chromatogr. Sci. 239 205-287 36-613 - - -
Talanta 298 256-351 126-1753 310 272-366 143-718
Medián 237 197-274 77-705 208 173-252 69-681

1999
Folyóirat neve:

1995
A cikkek átfutási ideje [nap]

 
15. táblázat: A cikkek átfutási ideje (beküldéstől a megjelenésig ) 

 
Az Analytical Chemistry (43. ábra) esetén az átfutási középidő a vizsgált években 
gyakorlatilag nem változott, értéke 1985-ben 192 nap volt, 1999-ben 193 nap, amely érték 
jónak tekinthető. A 16. számú táblázatból leolvasható, hogy a vizsgált évfolyamokban 
1985-höz képest javulás következett be az egy éven belül átfutott közlemények arányát 
tekintve. Míg 1985-ben az elfogadott kéziratok 95.7 %-a futott át egy éven belül, addig 
1999-re ez az érték 98.0 %-ra javult. Összességében a folyóirat átfutási szempontból 
nagyon jó és megbízható. 
 

Folyóirat neve:

1985 1990 1995 1999
Analyst 95.2 89.5 98.7 100.0
Anal. Chem. 95.7 99.2 98.3 98.0
Anal. Chim. Acta 93.2 88.7 86.4 92.7
Anal. Letters - 98.5 94.5 94.7
Chromatographia 94.7 99.5 99.5 99.5
Fresenius J. Anal. Chem. 96.5 98.7 92.6 93.8
J. Chromatogr. A 99.0 92.6 93.6 97.1
J. Chromatogr. B 96.7 93.2 93.3 93.6
J. Chromatogr. Sci. 99.0 70.6 79.5 -
Talanta 99.7 98.8 99.0 99.6

Egy éven belül átfutott 
közlemények [%]

 
16. táblázat: Az egy éven belül átfutott közlemények aránya 

 
Az Analytica Chimica Acta (44. ábra) esetében az átfutási középidő növekedése 
tapasztalható. Míg 1985-ben az átfutási középidő értéke 205 nap volt, addig 1995-re ez az 
érték 278 napra növekedett, majd 1999-re 257 napra változott. Ugyanilyen tendencia 
figyelhető meg a középső félidő határainak és a terjedelemnek az időbeli változása 
esetében is. Mindenképpen megdöbbentő az 1990-ben tapasztalható 1012 napos, vagyis 
2.7 éves legnagyobb átfutási idő érték. Hasonlóan magas értékek tapasztalhatóak a Talanta 
1995-ös vagy a Journal of Chromatography B 1990-es kötetei esetében is. Bár az 
Analytica Chimica Acta esetében a középső félidő időtartama lényegében állandó (kb. 90 
nap), de az évek folyamán az intervallum helyének felfelé tolódása figyelhető meg. Míg 
1985-ben 175-244 nap között volt ez az intervallum, addig 1999-re 219-301 napra 
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változott. Az egy éven belül átfutott közlemények aránya 93.2 %-ról (1985) 86.4 %-ra 
csökkent (1995), majd 1999-ben újból magasabb (92.7 %) lett. 
 
Az Analytical Letters (45. ábra) folyóirat átfutási középideje a vizsgált időtartam alatt 
meghosszabbodott, vagyis az 1990-ben mért 135 napról, 1999-re 180 napra változott. A 
középső félidő határoló értékeiben valamint az egy éven belül átfutott közlemények 
arányában romlás következett be, bár e utóbbi változás nem jelentős. 
 
Az itt vizsgált folyóiratok közül talán a Chromatographia (46. ábra) a legszeszélyesebb. 
Átfutási középidő értékei a vizsgált időtartam alatt szabálytalanul változtak. 1985-ben 
157 nap volt az átfutási középidő, mely 1990-re 106 napra csökkent, 1995-ben 143 napra 
növekedett, 1999-re pedig elérte a 218 napot. Ez a szabálytalan változás nemcsak az 
átfutási középidőnél, hanem a vizsgált többi paraméter esetében is megfigyelhető. 
 
A Fresenius Journal of Analytical Chemistry (47. ábra) 1985. évi köteteiben az átfutási idő 
nagyon széles intervallumban szóródik. A kéziratok beküldése és megjelenése között 
1040 nap, azaz több mint 2.5 év a maximális különbség, amely aztán 1990-re már 
jelentősen lecsökkent (476 nap). Kismértékű csökkenés tapasztalható az átfutási középidő 
esetében is és ennek megfelelően a középső félidő is eltolódott. Ugyancsak kedvezően 
alakul az egy éven belül átfutott közlemények aránya 1990-ig, amikor is ezen érték 98.7 % 
volt, mely nagyon jó értéknek számít. Ezt követően azonban romlás következett be e 
vizsgált értékben. 
 
A Journal of Chromatography A (48. ábra) esetében megállapítható, hogy 1995-ig az 
átfutási középidő nőtt, majd 1999-re jelentősen csökkent (185 napra), de még mindig jóval 
meghaladta az 1985. évi 129 napos időt. Ennek ellenére az 1999-es teljesítmény a többi 
folyóirathoz képest nem rossz. 
 
A Journal of Chromatography B (49. ábra) átfutási középidő értéke 1999-re 208 napra 
csökkent a korábbi 230 nap körüli értékről. Az egy éven belül átfutott közlemények 
arányában 1985-höz (96.7 %) képest csökkenés tapasztalható, viszont 1990 óta stabilan 
93.4 % körüli értéken mozog. A Journal of Chromatography B-ről tehát elmondható, hogy 
az átfutási idő szempontjából a folyóirat stabil. 
 
A Journal of Chromatographic Science (50. ábra) esetében csak három vizsgálati évben 
tudtam az átfutási idő értékeket meghatározni, mert az 1999. évi kötetekben már csak a 
cikkek elfogadási dátuma van feltűntetve. Az átfutási középidő 1985-ben 178 nap volt, 
1990-ben 316 napra nőtt, majd 1995-ben 239 napra csökkent. 1985-höz képest a terjedelem 
időintervalluma is kedvezőtlen irányba változott, ugyanis az 1985-ben mért 32-405 napos 
értékhez képest az intervallum szélesedett (36-316 nap 1995-ben). 
 
A Talanta (51. ábra) paraméterei az itt vizsgált folyóiratok közül a legrosszabbak. Az 
átfutási középidő értékei alapján mindegyik vizsgált évben ez a leglassúbb folyóirat. A 
megjelent cikkek beküldése és megjelenése között 1985-ben 1016 nap, 1990-ben 1149 nap 
és 1995-ben 1753 nap volt a maximális időtartam. 
 
Érdemes külön megvizsgálni a cikk elfogadásától a cikk megjelenéséig eltelt időszakot, az 
ún. nyomdai szakaszt, ott ahol erre lehetőség nyílik, vagyis azon folyóiratok esetében, ahol 
az elfogadás dátuma külön fel van tüntetve az egyes cikkeken. Ezt az időszakot alapul véve 
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— ugyanúgy, mint az előzőekben — meghatároztam az átfutási középidőt, a középső 
félidőt és a terjedelmet. A kapott értékeket a 17. táblázatban foglaltam össze. Ezen értékek 
közül legérdekesebb a terjedelem. Az Analyst 1999. évi köteteit, a Journal of 
Chromatography B 1995. évi köteteit, valamint a Journal of Chromatographic Science 
1999. évi köteteit kivéve valamennyi vizsgált folyóirat esetében nagyon hosszú átfutási 
idők figyelhetők meg [58]. 
 

Medián Inter-
kvartilis

Terje-
delem

Medián Inter-
kvartilis

Terje-
delem

Analyst 148 134-163 51-273 142 121-161 91-281
Anal. Chem. 109 96-120 62-242 95 88-104 68-163
Anal. Chim. Acta - - - - - -
Anal. Letters - - - 62 51-68 36-414
Chromatographia 102 83-137 31-371 67 52-88 7-181
Fresenius J. Anal. Chem. - - - - - -
J. Chromatogr. A - - - - - -
J. Chromatogr. B - - - - - -
J. Chromatogr. Sci. - - - - - -
Talanta 140 128-152 55-482 173 156-211 78-426
Medián 125 112-145 53-322 95 88-104 68-281

Folyóirat neve: A cikkek átfutási ideje az elfogadástól a megjelenésig [nap]
1985 1990

 

Medián Inter-
kvartilis

Terje-
delem

Medián Inter-
kvartilis

Terje-
delem

Analyst 123 104-147 42-1081 47 40-56 24-90
Anal. Chem. 80 73-87 47-215 83 75-93 44-277
Anal. Chim. Acta 150 138-165 69-334 133 115-164 58-463
Anal. Letters 87 77-101 37-173 99 87-109 16-156
Chromatographia 67 55-80 21-147 129 113-146 58-411
Fresenius J. Anal. Chem. 166 122-211 48-643 151 130-175 56-324
J. Chromatogr. A 127 114-147 72-501 87 79-96 58-425
J. Chromatogr. B 133 126-148 106-168 91 79-102 48-167
J. Chromatogr. Sci. 227 203-255 36-548 33 31-43 19-62
Talanta 178 163-195 127-657 187 158-203 110-594
Medián 130 118-148 48-418 95 87-109 56-324

Folyóirat neve: A cikkek átfutási ideje az elfogadástól a megjelenésig [nap]
1995 1999

17. táblázat: A cikkek átfutási ideje (elfogadástól a megjelenésig ) 

 
Ha az átfutási középidőt folyóiratonként vizsgáljuk az idő függvényében, a vizsgált 
folyóiratok többségénél csökkenő tendencia figyelhető meg, ami azt jelenti, hogy az egyes 
szerkesztőbizottságok részéről is megvan az igény és a törekvés, hogy csökkentsék az 
átfutási idő ún. nyomdai szakaszát. Ez a folyamat viszont nem figyelhető meg az 
Analytical Letters és a Talanta vizsgált évfolyamai esetében. A Chromatographia esetében 
pedig szabálytalan váltakozások tapasztalhatók. Jól látszik az átfutási idő csökkentésére 
irányuló törekvés az Analyst esetében. A Journal of Chromatographic Science 1999. évi 
köteteit vizsgálva a folyóirat előző éveiben mért értékeihez képest megdöbbentően 
alacsony átfutási idő értékeket mértem. Az itt vizsgált folyóiratok közül a Journal of 
Chromatographic Science 1999. évi medián értéke a legkedvezőbb (33 nap) és óriási 
változást jelent az 1995-ben mért 227 napos medián értékéhez képest. A terjedelem is 
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rendkívüli változáson ment át, így 1999-ben az elfogadástól számítva a leggyorsabban 
átfutott cikk 19 nap alatt, míg a leglassabban átfutott 62 nap alatt jelent meg. Ezek az 
értékek csak töredékei a többi folyóirat esetében tapasztalt értékeknek, ezért 
megvizsgáltam a folyóirat 2000-ben megjelent cikkeinek átfutási idejét is. 1999-hez képest 
kismértékű romlás figyelhető meg mind a medián (44 nap 2000-ben), mind az interkvartilis 
(37-60 nap) és a terjedelem (25-131 nap) esetében is, de a többi folyóirathoz viszonyítva ez 
még mindig jó értéknek számít. (Ennél a folyóiratnál a teljes átfutási idő sajnos nem 
mérhető 1999-től kezdve, mert nem adják meg a kéziratok beérkezésének időpontját.) 
 
Összességében, az átfutási idő szempontjából vizsgálva a folyóiratokat megállapítható, 
hogy egy folyóirat minősége akkor tekinthető jónak, ha a cikkek átfutási ideje rövid és 
stabil, valamint ha mindezeket az információkat a folyóirat szerkesztőbizottsága 
rendszeresen közli az olvasóval is. A stabilitás azt jelenti, hogy a cikkek közötti valamint 
az évek közötti szórás kicsi és nincsenek kiugróan lassú cikkek. Ezeknek a 
követelményeknek az itt vizsgált folyóiratok nagyon különböző mértékben tesznek eleget. 
Minden szempontból a legstabilabbnak, legjobbnak az Analyst tekinthető, melynek 
szerkesztőbizottsága rendszeresen figyeli, méri a lap átfutási idő értékét és az 
eredményeket évről-évre nyilvánosságra is hozzák [55, 56, 57]. 
 
A teljes átfutási idő csökkentése érdekében ma már a folyóiratoknak lehetőségük van arra, 
hogy a szerzők és a bírálók e-mailen keresztül tartsák a kapcsolatot, illetve végezzék el a 
szükséges változtatásokat, javításokat, és így lehetővé válik a postázási idők megtakarítása. 
A másik lehetőség a cikk Interneten történő megjelentetése, mely azt jelenti, hogy az 
elfogadott és kijavított folyóiratcikket még a nyomtatott kötet megjelenése előtt elérhetővé 
teszik az Interneten, így a nyomdai szakasznak a kefelevonat korrigálása utáni időtartama 
gyakorlatilag nullára redukálódik. A cikk Internetes megjelentetése abból a szempontból is 
kedvező, hogy ezáltal színes ábrák, 3D molekulamodellek, animációk megjelentetésére is 
lehetőség nyílik [55, 56, 57]. Ezek a fejlesztések az általam bemutatottakhoz hasonló 
vizsgáltatokkal néhány év múlva valószínűleg már mérhetőek lesznek. 
 
Egyelőre az általam vizsgált folyóiratok közül az Analyst az egyetlen, amelynél a 2000. 
évben nyomtatásban megjelent cikkek közül néhánynál a cikk beérkezési és elfogadási 
dátuma mellett a szerkesztőség már feltüntette a cikk Interneten való megjelentetésének 
(„First published as an Advance Article on the Web”) a dátumát is, 2001-től kezdődően 
pedig e módszer elfogadott gyakorlattá vált. 
 
Érdekességképpen kiválasztottam a vizsgálat idején elérhető Analyst legutolsó számát 
(2001. Vol. 126 No. 4) és megvizsgáltam az e kötetben megjelent cikkek átfutási idejét is. 
Meghatároztam a kötetben lévő cikkek: 

 elfogadása és nyomtatásban való megjelenése között eltelt átfutási időt (nyomdai 
szakasz) 
 elfogadása és Interneten való megjelentetése között eltelt időt 
 valamint a cikkek Internetes megjelenése és a nyomtatott kötet megjelenése közötti 

időtartamot. 
 
A fenti vizsgálatokhoz hasonlóan az átfutási idő vizsgálata esetében itt is meghatároztam a 
medián, az interkvartilis és a terjedelem értékeit. Eredményeimet a 18. táblázatban 
foglaltam össze. 
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a nyomtatott kötet 
megjelenéséig [nap]

a cikk Internetes 
megjelenéséig [nap]

Medián 56 34 22
Interkvartilis 46-65 27-43 16-26
Terjedelem 35-86 14-71 11-38

A cikkek átfutási ideje az elfogadástól A nyomtatott és az 
Internetes megjelenés 
között eltelt idő [nap]

 
18. táblázat: Az Analyst Vol. 126 No.4 kötetében megjelent cikkek átfutási ideje 

 
A 18. táblázat adataiból látszik, hogy az Internetes publikálás eredményeképpen tovább 
csökkent az átfutási idő. A cikkek elfogadása és Internetes megjelenése között eltelt idő 
mediánja a 2001 áprilisi számban megjelent cikkek esetében 34 nap volt. Ugyancsak 
kedvező változás figyelhető meg az interkvartilis és a terjedelem esetében is. Ezeknél az 
adatoknál azonban már azt is meg kell említeni, hogy vizsgálataim során azoknál a 
folyóiratoknál, pl.: Analyst, ahol csak a hónap volt feltüntetve a pontos megjelenési dátum 
helyett, ott a nyomtatott kötet megjelenési dátumaként az adott hónap első napját 
tekintettem. Ez a korábbi átfutási idő vizsgálatoknál is így történt, de ott összességében 
nem okozott hibát, viszont ezen utóbbi esetben, amikor már az átfutási idő egy hónap 
körüli értékre csökkent már számolni kell vele, mint hibaforrással. A másik hibaforrás, ami 
a mért értékek bizonytalanságát tovább növeli, hogy ennél a vizsgálatnál nem egy teljes 
évet, hanem csak egy kiragadott szám cikkeit vizsgáltam meg. 
 

3.4. Az Interneten található kémiai adatbázisok 
 
Munkám következő lépésében a kisebb vagy nagyobb szakmai közösségek által készített, 
online úton elérhető adatbázisokat vizsgáltam. Ezek az adatbázisok általában ingyenesek, 
mindenki számára könnyen elérhetők és gyakran sok fontos információt tartalmaznak. 
Probléma a frissítés gyakoriságából, az információ megbízhatóságából, vagyis az adatbázis 
minőségéből adódik, de mivel ezek az adatbázisok nem tekinthetők kereskedelmi 
termékeknek ezért nem is lehet olyan szigorúan nézni, alkalmazni és elvárni mindazokat a 
minőségi jellemzőket, melyeket dolgozatom 3.2. fejezetében a szakirodalmi adatbázisokkal 
kapcsolatban már ismertettem. Ezért munkám ezen szakaszában nem az volt a célom, hogy 
ezeknek az adatbázisoknak is megvizsgáljam a minőségi jellemzőit, hanem az, hogy átfogó 
képet nyerjek az online adatbázisokról és az így szerzett információk birtokában be tudjak 
kapcsolódni a Chemonet fejlesztésébe. 
 
Dolgozatom következő részében először az online kémiai adatbázisokkal kapcsolatos 
munkám eredményeit ismertetem, majd pedig ezt követően bemutatom az Interneten lévő 
kémiai információs rendszert, a Chemonet-et, valamint az ott található és általam 
szerkesztett élelmiszeriparral, élelmiszer-kémiával foglalkozó sarkot. 
 
 

3.4.1.  Az online kémiai adatbázisok 
 
Munkám ezen részében igyekeztem összegyűjteni az Interneten található, online, 
elsősorban ingyenes adatbázisokat [59, 60, 61]. Célom az volt, hogy egy olyan gyűjteményt 
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hozzak létre, melyet a vegyész- és biológusmérnök hallgatók tanulmányaik és későbbi 
munkáik során eredményesen tudnak használni, illetve amely gyűjtemény felhasználható a 
hallgatók oktatása során. Az összegyűjtött adatbázisokat rendszereztem, mindegyikről egy 
rövid magyar nyelvű leírást készítettem és az elkészült „html” formátumú oldalakat 
tanszékünk szerverén (http://www.knight.kit.bme.hu/d_ildi) elhelyeztem. Ugyanez az 
összeállítás megtalálható dolgozatom CD-ROM mellékletében is. A CD-ROM-on lévő 
anyag megtekintéséhez valamilyen böngésző program (Netscape Communicator, Internet 
Explorer) szükséges. Az online kémiai adatbázisokról elkészült gyűjtemény a CD 
melléklet „kemiai_adatbazis” könyvtárában lévő index.html fájl segítségével indítható el. 
A gyűjtemény nyitó képernyője az 52. ábrán látható. 
 
Az összegyűjtött adatbázisokat öt nagy csoportba rendszereztem: 

1. Az elemek, vegyületek adatait tartalmazó adatbázisok közé az általános kémiai 
információkat tartalmazó online periódusos rendszereket — az elemek legfontosabb 
fizikai és kémiai tulajdonságait tartalmazzák — valamint azon adatbázisokat 
soroltam, amelyekben a szerves és szervetlen vegyületek alapvető fizikai, kémiai 
tulajdonságaitól kezdve fiziko-kémiai és termokémiai tulajdonságaikon át, akár 
reakcióikra, szerkezetükre vonatkozó információkat is találhatunk. 

2. A spektrum adatbázisok közé a spektrumgyűjtemények, valamint azon adatbázisok 
tartoznak,  melyek molekulaspektroszkópiai, atomspektroszkópiai adatokat, röntgen- 
és γ-sugárzási adatokat tartalmaznak. 

3. A molekulaképtárakban a felhasználó a molekulákat szinte „kézbe veheti”, 
forgathatja, különféle megjelenítési módok közül válogathat. A folyamatosan bővülő 
képtárakban a látogató az egyszerű molekuláktól kezdve a makromolekulákig széles 
választékot talál. 

4. A kémiai folyóirat adatbázisoknál azokat az adatbázisokat ismertetem, melyek 
tartalmazzák a folyóiratok tartalomjegyzékét, esetleg a cikkeket vagy azok rövid 
kivonatát és lehetőséget kínálnak a bennük való keresésre is. A folyóirat adatbázisok 
mellett itt gyűjtöttem össze azon Internet címeket is, ahol a nyomtatott kémiai 
szakirodalom megtalálható [62]. 

5. Az egyéb speciális adatbázisok csoportjába egy-egy szakterület adatait, esetleg 
speciális szoftvereit tartalmazó adatbázisokat gyűjtöttem össze [63]. 

 
Bár sok hasonló jellegű összeállítás található az Interneten akár angol (pl.: Chemweb, 
amerikai egyetemek kémiai fakultásainak oldalai), akár magyar nyelven (pl.: Chemonet) 
ezekre a gyűjteményekre általában az jellemző, hogy bővebbek, sokrétűbbek, többfajta 
információt tartalmaznak. 
 
Munkám során arra törekedtem, hogy a vegyész- és biológusmérnök hallgatók számára 
könnyen átlátható gyűjteményt hozzak létre, melyet 1-2 óra alatt át tudnak tekinteni és 
ezáltal alapvető ismeretekre tudnak szert tenni azzal kapcsolatban, hogy milyen jellegű 
információkat lehet illetve érdemes az Interneten keresni. Arra is törekedtem, hogy ez a 
gyűjtemény biztos kiindulási alapként szolgálhasson, ahonnan a hallgatók egyéni 
érdeklődésüknek megfelelően tovább tudnak lépni és meg tudják találni a számukra 
szükséges szakmai információkat. Ezért ez a gyűjtemény az Interneten található egyéb 
gyűjteményektől leginkább abban különbözik, hogy itt hosszabb, gyakran 3-4 soros 
magyar nyelvű leírás található az egyes linkek alatt, ezzel is segítve a kezdő hallgatók 
dolgát, akiknek gyakran az angol nyelv hiányos ismerete még további problémát szokott 
okozni. 
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Ezt a gyűjteményt immár két éve használja a Kémiai Informatika Tanszék a vegyész- és 
biológusmérnök hallgatók oktatása során és a tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a fajta 
rendszerezett információ jelentős segítséget nyújt a hallgatóknak abban, hogy az első 
lépéseket meg tudják tenni a szakmai információk rengetegében. 
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52. ábra: Az Interneten található kémiai adatbázisok gyűjteményének nyitó képernyője 

3.4.2.  A Chemonet kémiai információs rendszer 
 
A Chemonet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Központi Fizikai 
Kutatóintézet és a Magyar Tudományos Akadémia közös támogatásával 1994 óta működő 
és folyamatosan fejlődő adatbázis, mely az alábbi címen érhető el: 
http://www.kfki.hu/chemonet vagy http://www.chemonet.hu (53. ábra). A Chemonet 
magyar nyelvű, ingyenes, bárki számára könnyen hozzáférhető rendszer, melynek célja, 
hogy segítse a kémiával foglalkozó kutatók, oktatók, egyetemisták munkáját. Ezen 
oldalakon információt talál az érdeklődő a szakmai eseményekről, előadásokról, különböző 
pályázatokról. Tallózhat a kémiai intézetek, tanszékek lapjai, a kémiai folyóiratok, az 
online könyvtári katalógusok, az adatbázisok és a szoftvergyűjtemények Web lapjai között. 
Folyamatosan figyelemmel kísérheti — többek között — a Magyar Kémikusok 
Egyesületének havi közleményeit és az MTA Kémiai Osztályának tájékoztatóját. A kémia 
egyes területei önálló fejezetként is megjelennek a Chemonet oldalain. Így külön sarok 
található, pl. a fullerénekről, a fraktálokról vagy az élelmiszeriparról. Az „olvasóterem”-
ben érdekes cikkeket, fordításokat, kémiatörténeti írásokat, dokumentumokat olvashat az 
érdeklődő, de itt találja meg a Természet Világa online kiadását is. A kézikönyvek között 
online periódusos rendszereket, a fizikai állandók értékeit közlő kiadványokat, hypertext 
lexikonokat, szótárakat nézegethet az érdeklődő. A „teázó”-ban szakmai ismeretterjesztő 
cikkeket talál az olvasó. Olvashat itt a sajtokról, a vörösbor hamisításáról, de azt is 
megtudhatja, hogy mitől bőrösödik meg a tea. A „labor”-ban web-katalógusok mutatói 
találhatók témakörönként csoportosítva, így könnyen lehet tájékozódni a műszert, 
vegyszert, szoftvert, fordítást vagy egyéb szolgáltatást kínáló cégek között. 
 
Ezen oldalak nagy előnye, hogy nemcsak az adatbázisok címei szerepelnek témakörönként 
csoportosítva, hanem egy rövid magyar nyelvű leírás is található az adott helyről, 
szolgáltatásairól illetve legfontosabb jellemzőiről. 
 
Érdemes külön kiemelni a középiskolásoknak szóló oldalakat, ahol a diákok élő kémiai 
előadásokat, teszteket, házi feladatokat, hypertext előadásokat, jegyzeteket, kémiatörténeti 
érdekességeket találnak. Lehetőség van az e korosztálynak szóló kémiai és 
természettudományi folyóiratok olvasására is. 
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53. ábra. A Chemonet nyitó képernyője 
 
Doktori munkám során bekapcsolódtam a Chemonet fejlesztésébe, és létrehoztam egy az 
élelmiszeriparral, élelmiszer-kémiával foglalkozó sarkot (54. ábra), mely a 
http://www.kfki.hu/~chemonet/hun/food/index.html címen érhető el, illetve dolgozatom 
CD-ROM mellékletében is megtekinthető. A kezdőoldal megnyitásához a melléklet 
„elelmiszer_sarok” könyvtárban található index.html fájlt kell megnyitni. A fájl 
megnyitásához valamilyen böngésző programra (Netscape Communicator, Internet 
Explorer) van szükség. Ezeken az oldalakon gyűjtöttem össze — országonként 
csoportosítva — azokat az egyetemeket, kutatóintézeteket, ahol élelmiszeriparral 
kapcsolatos kutatás, oktatás folyik. Igyekeztem összegyűjteni az Interneten található 
online, e témákkal foglalkozó jegyzeteket, írásokat, illetve törekedtem az élelmiszeripar 
egyes ágazatainak rövid írásos feldolgozására is. Érdekességként bemutatom a 
Magyarországon lévő élelmiszeriparral foglalkozó múzeumok gyűjteményeit, anyagait. 
1994-től kezdődően gyűjtjük a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, 
valamint a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karán íródott Ph.D. 
összefoglalókat. Ismertetem az Interneten megtalálható, élelmiszeriparral foglalkozó 
elektronikus folyóiratokat, nemzetközi szervezeteket, valamint a magyarországi 
élelmiszeripari cégeket [64, 65, 66, 67]. Mindezek mellett igyekszem segítséget nyújtani 
mindazoknak, — elsősorban szakdolgozatot, diplomamunkát készítő hallgatóknak — akik 
a Chemonet révén, általában e-mailen, megkeresnek. 
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54. ábra: Az élelmiszerkémia sarok nyitó képernyője 
 
Terveim között szerepel az élelmiszersarok postharvest irányú fejlesztése, amelynek 
keretén belül elsősorban a zöldségek és gyümölcsök, illetve egyéb kertészeti termények 
termesztésével, fiziológiai tulajdonságaival, tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos 
információkat szeretnék ezeken az oldalakon elhelyezni, mindenki számára elérhetővé 
tenni. 
 
Egy ilyen jellegű gyűjtemény összeállításánál a legnehezebb feladat — miután eldöntöttük, 
hogy kiknek, milyen céllal készülnek az oldalak — az értékes, az olvasó számára hasznos 
adatok megtalálása a világhálón. Ez az Internet méretei, a megtalálható anyag mennyisége 
és rendezetlensége miatt nem könnyű feladat, mely igazán eredményesen csak logikusan 
összeállított, jól megfogalmazott keresőkérdések segítségével oldható meg. Valószínűleg 
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minden szakterületnek megvannak a saját buktatói, de úgy gondolom az élelmiszeripar 
esetében ez még inkább, fokozottabban jelentkezik. Ez az a tudományág, amihez mindenki 
hozzászól akár szakértőként, akár amatőrként. Az Internet ilyen szempontból nagyon jó 
helyszínnek bizonyul, hiszen itt bárki szabadon elmondhatja amit akar, legyen az akár a 
nagymama kedvenc receptje vagy tanácsok az egészséges táplálkozáshoz. Természetesen 
ennek a sokszínűségnek megvannak az előnyei és a hátrányai is. Legfőbb előnye az, hogy 
ma már alig lehet olyan kérdést feltenni, olyan témát megjelölni, amire az Interneten ne 
találnánk valamiféle választ. A kérdés csupán az, hogy mennyire bízhatunk meg a talált 
információban. És ez az ami az Internet sokszínűségének egyben a hátránya is. Vagyis, ha 
valamilyen témában keresést akarunk végezni, akkor nagyon nagy mennyiségű információt 
kell általában rövid idő alatt áttekinteni és közben eldönteni az egyes adatokról, hogy az 
szakmailag — az adott érdeklődés szintjén — megállja-e a helyét vagy nem. Ez az oka 
annak, hogy megjelentek olyan gyűjtemények, melyek egy-egy szakterület Interneten 
megtalálható hasznos információit próbálják meg összegyűjteni, rendszerezni és rendezett 
formában az olvasó rendelkezésére bocsátani. Ezek a gyűjtemények általában különböző 
céllal jöttek létre és ennek megfelelően nagyon változatosak lehetnek: 

 Gyakran csak egy-egy szerkesztő áll a háttérben, aki kezdetben saját maga számára 
gyűjti és rendszerezi a számára fontos információkat és ha lehetősége van rá az 
összegyűlt anyagot elhelyezi az Interneten, hogy mások számára is hozzáférhető 
legyen. Az ilyen jellegű oldalakat általában lelkes oktatók, tanárok készítik. Ezek a 
gyűjtemények többségükben csak egy-egy szűk szakterületet ölelnek fel és szinte 
kivétel nélkül csak linkeket, hivatkozásokat tartalmaznak további oldalakra. 
 A gyűjtemények másik fajtáját nem lelkes amatőrök, hanem szerkesztőbizottságok 

szerkesztik, akik folyamatosan figyelik az adott szakterület Internetes és nyomtatott 
szakirodalmát és erről az olvasókat igyekeznek minél részletesebben tájékoztatni. 
Általában a szerkesztőbizottság működési formájától valamint az oldalak tartalmától 
függ az, hogy egy gyűjtemény ingyenes, bárki számára könnyen hozzáférhető, vagy 
pedig csak előfizetés, esetleg előzetes regisztráció után használható-e. További 
jellemzője ezeknek a gyűjteményeknek, hogy általában nagyobb szakterületet 
ölelnek fel. 

 
Bármelyik Internetes gyűjteményről legyen is szó létrejöttét hasonló célok vezérlik, mint a 
korábbiakban említett referáló folyóirat adatbázisokat (pl.: Analytical Abstracts, Chemical 
Abstracts). Mindkét esetben az a cél, hogy a rendelkezésre álló szakirodalomból 
kiválogassuk az adott téma szempontjából a legfontosabbnak, legérdekesebbnek ítélt 
cikkeket, Internetes oldalakat stb. és ezeket rendezett formában bemutassuk. 
 
Az Interneten elérhető információk folyamatos növekedése jelentősen megkönnyíti az 
információhoz jutás lehetőségét, hiszen ezáltal pl.: olyan szaklapok olvasására nyílik 
lehetőség, amelyeket egyébként nem vagy csak több hónapos késéssel tudnak a könyvtárak 
beszerezni. Jelenleg ezzel kapcsolatban az a legnagyobb probléma, hogy ezek az Internetes 
szolgáltatások, bár nagyon hasznosak, de rendkívül drágák. Viszont nagyon nagy előnyük 
az, hogy elérhető közelségbe hozzák a világ szakirodalmát. 
 
Az elmúlt öt év alatt az Internet is jól érzékelhető változásokon ment át. Ma már sokkal 
megbízhatóbbak, stabilabbak az egyes oldalak mint öt évvel ezelőtt, ami azt jelenti, hogy a 
linkek sem változnak olyan gyakran mint korábban. 
 
Az Internet változásával, átalakulásával a linkek megbízhatóságával kapcsolatban 
mindenképpen meg kell még említeni a kiszolgáló technika fejlődését is, amely alatt 
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nemcsak az újabb, megbízhatóbb, hosszabb élettartamú szerver gépek megjelenését értem, 
hanem a kiszolgáló személyzet tudásbeli fejlődését is. Ez a fajta változás nagyon jól 
tükröződött pl.: a magyarországi élelmiszeripari cégek esetében. Korábban az volt a 
gyakorlat, hogy a cégek Internetes kapcsolat hiánya miatt szerződést kötöttek egy közeli 
szolgáltatóval, aki a cég Internetes oldalait elkészítette és/vagy elhelyezte a szerver gépen. 
Az esetek többségében ez egyben az oldal halálát is jelentette, mert az oldalak 
karbantartására, frissítésére gyakran már nem fordítottak kellő figyelmet. Így az oldalak 
hamar elavultak, a szolgáltató megszűnt vagy a cég mondta fel a szerződést és ezzel újabb 
és újabb megbízhatatlan linkek sokasága keletkezett. Napjainkban azonban sok változás 
történt ezen a téren, ugyanis a cégek többsége ma már önálló szerverrel, a szerver 
karbantartását végző hozzáértő személyzettel rendelkezik. Ezáltal többségében 
tartalmasabb, frissebb, megbízhatóbb, naprakészebb információkkal rendelkező oldalak 
születnek. Ez a jellegű változás nemcsak hazai, hanem nemzetközi vonatkozásban is 
helytálló, azzal a különbséggel, hogy itt a cégek, intézmények gyakrabban fordítanak 
figyelmet arra, hogy a réginek számító oldalon egy linkkel figyelmeztessék a látogatót arra, 
hogy az általa keresett oldal címe megváltozott. A hazai oldalaknál inkább az a tapasztalat, 
hogy hibaüzenetet kap a felhasználó és ha valóban fontos volt számára a keresett oldal, 
akkor valamilyen keresőprogram segítségével kezdheti elölről a munkáját és 
megpróbálhatja megkeresni az adott céget, intézményt. 
 

 
82 
 

 



Analitikai folyóiratok és referáló folyóiratok a minőségbiztosítás tükrében 

4 .  Ö s s z e f o g l a l á s  
 
 
Doktori munkám középpontjában az analitikai kémiai szakirodalom legfontosabb referáló 
folyóirata és adatbázisa, az Analytical Abstracts állt. Az adatbázis minőség jellegű 
elemzése során arra törekedtem, hogy lehetőleg minden oldalról, minél több szempontból 
megvizsgáljam az adatbázist, valamint hogy tájékozódjam az elmúlt tíz évben az adatbázis 
szerkesztésében lezajlott változásokról. Az Analytical Abstracts minőségi jellemzőinek 
vizsgálatára azért volt szükség, mert bár a szakirodalom foglalkozik az adatbázisok 
minőségi vizsgálatával, az AA ilyen jellegű és léptékű vizsgálatát ezt megelőzően 
tudomásom szerint senki nem végezte el. Ezek a vizsgálatok azért is fontosak, mert a 
felhasználók gyakran maguk sem tudják, hogy egy szakirodalmi adatbázissal szemben — 
mint amilyen az Analytical Abstracts is — mit várhatnak el. Az itt bemutatott információk 
birtokában a felhasználók valószínűleg másképp értékelik keresésük eredményét. 
 
Az Analytical Abstracts mellett, összehasonlításképpen, megvizsgáltam a Chemical 
Abstracts adatbázis releváns részeit és tíz fontos analitikai folyóiratot is. Vizsgálataim 
összességében azt mutatták, hogy ezek a tekintélyes szaklapok illetve adatbázisok 
minőségbiztosítási szempontból még elég sok kívánnivalót hagynak. Kidolgoztam 
különböző vizsgálati módszereket, amelyekkel a kiadók is élhetnének és konkrét 
javaslatokat tettem a termékek minőségének javítására. 
 
Adatbázis-építő munkám keretén belül, azért hogy fel tudjam mérni mindazokat a 
problémákat, amivel egy adatbázis szerkesztői találkoznak a Chemonet oldalain 
létrehoztam egy élelmiszer-kémiával, élelmiszeripari technológiával foglalkozó sarkot. Itt 
gyűjtöttem össze mindazokat az elsősorban online információkat, melyek segítséget 
nyújthatnak az e témával foglalkozó szakembereknek és érdeklődő középiskolásoknak. 
 
 
Munkám főbb eredményei az alábbiak: 
 
1. Megállapítottam, hogy a kémiai referáló folyóiratoknál (Analytical Abstracts, Chemical 

Abstracts) a minőségbiztosítás hiányos és — részben ennek következtében — a referált 
forrásmunkák követésének sebességében kirívó egyenetlenségek tapasztalhatók. 

 
2. Megállapítottam, hogy az Analytical Abstracts adatbázisnál a forrásként használt 

folyóiratok kiválogatása és a cikkeik közül történő válogatás időben gyakran változó 
szerkesztői politikát követ, amely változásokról azonban a felhasználókat nem 
tájékoztatják elég részletesen, elég gyakran és elég pontosan. 

 
3. Eredményeimmel bizonyítottam, hogy a szakirodalmi referáló adatbázisok rendszeres 

és részletes minőségvizsgálata, valamint e vizsgálatok eredményeinek publikálása — 
az eddigi gyakorlattal szemben — feltétlenül szükséges. 

 
4. Az 1., 2. és 3. tézispontok következményeként megállapítottam, hogy a vizsgált 

referáló folyóiratokból (Analytical Abstracts, Chemical Abstracts analitikai része) 
végzett szakirodalom-figyelés nem elég megbízható. 
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5. Kimutattam, hogy az analitikai témájú szakcikkek referálásra történő kiválogatásánál 

valóban célszerű egyes folyóiratokat teljes terjedelmükben feldolgozni, de e folyóiratok 
kiválasztására nem tökéletesen alkalmas a folyóirat címében szereplő analitikai 
témakör keresése, hanem azokat a folyóiratokat célszerű teljes terjedelemben 
feldolgozni, amelyek a válogatást végző szakember(ek) szerint is főleg analitikai 
cikkeket közölnek. 

 
6. Megállapítottam, hogy tíz kiemelten fontos, szakmailag jónak tartott nemzetközi 

analitikai szakfolyóirat publikálási sebességében nagy különbségek vannak úgy a 
folyóiratok között mint egy-egy folyóirat esetében az egyes cikkek között. Ugyancsak 
jelentős a publikálási sebesség változása az egyes folyóiratoknál az elmúlt két 
évtizedben: ez a változás azonban nem mindig jelent javulást. Kiugró minőségjavulást 
csak az Analyst 1999 (és 2000) évi kötetei mutattak. 
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1. táblázat: A legfontosabb tudományos és műszaki szakirodalmi adatbázisok néhány adata 

Adatbázis Előállító Szakterület Nyomtatott Visszamenőleg Online hostok
referálólapok  … évig

CA Search Chemical Abstracts Kémia, biokémia, Chemical Abstracts 1967 Dialog, STN, 
CA File Service, USA vegyipar Data-Star, 

Questel-Orbit, 
CDP Online

Inspec Institution of Fizika, villamosságtan, Physics Abstracts 1969 Dialog, STN, 
Electrical Engineers, elektronika, Data-Star, 
Nagy-Britannia híradástechnika, Electrical and ESA-IRA, 

számítástechnika, Electronics Abstracts CDP Online
automatizálás, Questel-Orbi
információtudomány, Computer and Control 
irodagépesítés Abstracts

Compendex Engineering valamennyi műszaki Engineering Index 1970 Dialog, STN, 
Plus Information Inc, USA tudomány Monthly and Annual, Data-Star, 

Engineering Meetings ESA-IRS, 
Questel-Orbit, 

NTIS National Technical Multidiszciplináris Government Reports 1969 Dialog, STN, 
Information Service, K+F jelentések az Announcements Data-Star, 
USA USA kormánya által ESA-IRS, 

támogatott projektekről Questel-Orbit, 
World Patents Derwent Information Nemzetközi szervezetek 1963 Dialog, STN, 
Index Ltd. szabadalmi Questel-Orbit, 

dokumentumai

Medline Index Medicus, 1966 Dialog, STN, 
Data-Star,
CDP Online
DIMDI,
Questel-Orbit, 

Biosis Previews Biosis, USA Biológia és határterületei Biological Abstracts, 1969 Dialog, STN, 
Biological Abstracts/RRM Data-Star,

DIMDI,
Questel-Orbit, 

Metadex Materials Information, Fémkohászat, Metals Abstracts 1966 Dialog, STN, 
USA, Nagy-Britannia fémfeldolgozás Data-Star,

Questel-Orbit, 
ESA-IRS, 

CAB Abstracts CAB International, Mezőgazdaság, 46 referálólap 1972 Dialog, STN, 
Nagy-Britannia élelmiszeripar, Data-Star,

alkalmazott biológia ESA-IRS, 
DIMDI,

SciSearch Institute for Scientific Természettudományok Science Citation Index, 1974 Dialog, STN, 
Information, idézettségfigyelése Current Contents Data-Star,
USA DIMDI,

ERIC US Department of Oktatás és határterületei 1966 Dialog,
Education Data-Star,

Resources in Education CDP Online
INIS Atomenergetika, Atomindex 1970 Dialog, IAEA,

Nukleáris tudományok STN, ESA-IRS
Ausztria

Current Index to Journals 
in Education,

International Atomic 
Energy Agency,

Chemical Patents Index, 
Electrical Patents Index, 
General Mechanical 
Patents Index

National Library of 
Medicine, USA

Orvostudomány és 
egészségügy Index to Dental Literature, 

International Nursing 
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t, 
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2. táblázat: Az Analytical Chemistry-ben 1990-ben megjelent és az AA adatbázisban feldolgozott cikkekből készült 
válogatás idézettségi adatai 1990-1997 között 

[db] [%] [db] [%] [db] [%]
Abollino,-O; Mentasti,-E; Porta,-V; Sarzanini,-C: 
Immobilized 8-oxine units on different solid sorbents for 
the uptake of metal traces.

26 2 7.69 18 69.23 6 23.08

Anal-Chem. 1 Jan 1990; 62(1): 21-26
Brekke,-T; Barth,-T; Kvalheim,-OM; Sletten,-E: 
Multivariate analysis of carbon-13 nuclear magnetic 
resonance spectra. Identification and quantification of 
average structures in petroleum distillates.

14 1 7.14 4 28.57 9 64.29

Anal-Chem. 1 Jan 1990; 62(1): 49-56
Akagi,-T; Haraguchi,-H: Simultaneous multi-element 
determination of trace metals using 10 ml of sea-water by 
inductively coupled plasma atomic-emission spectrometry 
with gallium co-precipitation and micro-sampling 
technique.

21 1 4.76 16 76.19 4 19.05

Anal-Chem. 1 Jan 1990; 62(1): 81-85
Aggarwal,-SK; Kinter,-M; Wills,-MR; Savory,-J; Herold,-
DA: Determination of chromium in urine by stable-isotope-
dilution gas chromatography - mass spectrometry using 
lithium bis(trifluoroethyl)dithiocarbamate as a chelating 
agent.

20 3 15.00 9 45.00 8 40.00

Anal-Chem. 15 Jan 1990; 62(2): 111-115
Bean,-MF; Pallante-Morell,-SL; Dulik,-DM; Fenselau,-C: 
Protocol for liquid chromatography - mass spectrometry of 
glutathione conjugates using post-column solvent 
modification.

16 2 12.50 6 37.50 8 50.00

Anal-Chem. 15 Jan 1990; 62(2): 121-124
Blum,-JD; Pellin,-MJ; Calaway,-WF; Young,-CE; Gruen,-
DM; Hutcheon,-ID; Wasserburg,-GJ: Resonance-ionization 
mass spectrometry of sputtered osmium and rhenium 
atoms.

21 6 28.57 4 19.05 11 52.38

Anal-Chem. 15 Jan 1990; 62(2): 209-214
Armstrong,-DW; Li,-W; Pitha,-J: Reversing 
enantioselectivity in capillary gas chromatography with 
polar and non-polar cyclodextrin derivative phases.

40 6 15.00 19 47.50 15 37.50

Anal-Chem. 15 Jan 1990; 62(2): 214-217
Armstrong,-DW; Bertrand,-GL; Ward,-KD; Ward,-TJ; 
Secor,-HV; SeemanJI: Evaluation of the effect of organic 
modifier and pH on retention and selectivity in reversed-
phase liquid-chromatographic separation of alkaloids on a 
cyclodextrin-bonded phase.

17 0 0.00 13 76.47 4 23.53

Anal-Chem. 15 Feb 1990; 62(4): 332-338
Bishop,-JKB: Determination of barium in sea-water using 
vanadium - silicon modifier and direct-injection graphite-
furnace atomic-absorption spectrometry.

10 3 30.00 3 30.00 4 40.00

Anal-Chem. 15 Mar 1990; 62(6): 553-557
Aberth,-W: Micro-channel plate for surface-induced 
dissociation in mass spectrometry.

2 0 0.00 0 0.00 2 100.00

Anal-Chem. 15 Mar 1990; 62(6): 609-611
Asouzu,-MU; Nonidez,-WK; Ho,-MH: Flow-injection 
analysis of L-lactate with enzyme amplification and 
amperometric detection.

30 2 6.67 26 86.67 2 6.67

Anal-Chem. 1 Apr 1990; 62(7): 708-712

Vizsgált cikkek bibliográfiai adatai Össz 
idézetek 
száma

más 
analitikai 
folyóirat

NEM 
analitikai 
folyóirat

 az Anal. 
Chem

Az idéző cikk megjelenésének a helye
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2. táblázat folytatása 

[db] [%] [db] [%] [db] [%]
Armstrong,-DW; Li,-W; Chang,-C-D; Pitha,-J: Polar-
liquid, derivatized cyclodextrin stationary phases for the 
capillary gas chromatography separation of enantiomers.

99 4 4.04 49 49.49 46 46.46

Anal-Chem. 1 May 1990; 62(9): 914-923
Benicka,-E; Krupcik,-J; Repka,-D; Kuljovsky,-P; Kaiser,-
RE: Threshold criteria used for the optimization of 
selectivity by tuning intermediate pressure for series-
coupled columns in a dual-oven system.

6 0 0.00 4 66.67 2 33.33

Anal-Chem. 15 May 1990; 62(10): 985-990
Bright,-FV; Betts,-TA; Litwiler,-KS: Regenerable fibre-
optic-based immunosensor.

70 16 22.86 28 40.00 26 37.14

Anal-Chem. 15 May 1990; 62(10): 1065-1069
Blais,-J-S; Momplaisir,-G-M; Marshall,-WD: 
Determination of arsenobetaine, arsenocholine and 
tetramethylarsonium cations by liquid chromatography - 
thermochemical hydride-generation - atomic-absorption 
spectrometry.

37 4 10.81 32 86.49 1 2.70

Anal-Chem. 1 Jun 1990; 62(11): 1161-1172
Ashraf-Khorassani,-M; Shah,-S; Taylor,-LT: Column 
efficiency comparison with supercritical-fluid carbon 
dioxide versus methanol-modified carbon dioxide as the 
mobile phase.

0 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Anal-Chem. 1 Jun 1990; 62(11): 1173-1176
Ashraf-Khorassani,-M; Taylor,-LT; Zimmerman,-P: 
Nitrous oxide versus carbon dioxide for supercritical-fluid 
extraction and chromatography of amines.

1 0 0.00 1 100.00 0 0.00

Anal-Chem. 1 Jun 1990; 62(11): 1177-1193
Barth,-HG; Boyes,-BE: Size-exclusion chromatography. 6 2 33.33 0 0.00 4 66.67
Anal-Chem. 15 Jun 1990; 62(12): 381R-394R
Beavis,-RC; Ens,-W; Main,-DE; Standing,-KG: Offline 
coupling of a micro-bore high-performance liquid 
chromatograph to a secondary-ion time-of-flight mass 
spectrometer.

3 1 33.33 1 33.33 1 33.33

Anal-Chem. 1 Jul 1990; 62(13): 1259-1264
Bernius,-MT; Chutjian,-A: Application of reversal electron 
attachment for ultra-sensitive detection of thermal electron-
attaching molecules: carbon tetrachloride and nitrobenzene.

5 1 20.00 0 0.00 4 80.00

Anal-Chem. 1 Jul 1990; 62(13): 1345-1349
Bello,-JM; Stokes,-DL; Vo-Dinh,-T: Direct characterization 
of phthalic acid isomers in mixtures using surface-
enhanced Raman scattering.

10 0 0.00 4 40.00 6 60.00

Anal-Chem. 1 Jul 1990; 62(13): 1349-1352
Bohn,-PW; Harris,-TD: Analytical chemistry and 
semiconductor materials.

3 1 33.33 0 0.00 2 66.67

Anal-Chem.15 Jul 1990; 62(14) 767A-768A, 770A-777
Berthod,-A; Nicolas,-O; Porthault,-M: Water-in-oil micro-
emulsions as mobile phase in liquid chromatography.

6 2 33.33 3 50.00 1 16.67

Anal-Chem. 15 Jul 1990; 62(14): 1402-1407
Arnold,-MA; Small,-GW: Determination of physiological 
levels of glucose in an aqueous matrix with digitally filtered 
Fourier-transform near-infra-red spectra.

36 10 27.78 11 30.56 15 41.67

Anal-Chem. 15 Jul 1990; 62(14): 1457-1464

Vizsgált cikkek bibliográfiai adatai Össz 
idézetek 
száma

Az idéző cikk megjelenésének a helye
 az Anal. 

Chem
más 

analitikai 
folyóirat

NEM 
analitikai 
folyóirat
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2. táblázat folytatása 

[db] [%] [db] [%] [db] [%]
Arisz,-PW; Lomax,-JA; Boon,-JJ: High-performance liquid 
chromatography - chemical-ionization mass spectrometric 
analysis of pyrolysates of amylose and cellulose.

14 0 0.00 3 21.43 11 78.57

Anal-Chem. 15 Jul 1990; 62(14): 1519-1522
Bautz,-DE; Dolan,-JW; Raddatz,-WD; Snyder,-LR: 
Computer simulation (based on a linear-elution-strength 
approximation) as an aid for optimizing separations by 
programmed-temperature gas chromatography.

7 0 0.00 6 85.71 1 14.29

Anal-Chem. 1 Aug 1990; 62(15): 1560-1567
Ballesteros,-E; Gallego,-M; Valcarcel,-M: Online coupling 
of a gas chromatograph to a continuous liquid - liquid 
extractor.

28 4 14.29 18 64.29 6 21.43

Anal-Chem. 1 Aug 1990; 62(15): 1587-1591
Armstrong,-DW; Stalcup,-AM; HiltonML; Duncan,-JD; 
Faulkner,-JR, jun; Chang,-SC: Derivatized cyclodextrins 
for normal-phase liquid-chromatographic separation of 
enantiomers.

73 4 5.48 42 57.53 27 36.99

Anal-Chem. 1 Aug 1990; 62(15): 1610-1615
Bartley,-DL; Dominguez,-DD: Elastic effects of polymer 
coatings on surface acoustic waves.

12 6 50.00 4 33.33 2 16.67

Anal-Chem. 1 Aug 1990; 62(15): 1649-1656
Appelhans,-AD; Dahl,-DA; Delmore,-JE: Neutralization of 
sample charging in secondary-ion mass spectrometry via a 
pulsed extraction field.

20 5 25.00 6 30.00 9 45.00

Anal-Chem. 1 Aug 1990; 62(15): 1679-1686
Behymer,-TD; Bellar,-TA; Budde,-WL: Liquid 
chromatography - particle beam - mass spectrometry of 
polar compounds of environmental interest.

64 10 15.63 33 51.56 21 32.81

Anal-Chem. 1 Aug 1990; 62(15): 1686-1690
Barcelo,-D; Durand,-G; Vreeken,-RJ; De-Jong,-GJ; 
Brinkman,-UAT: Non-polar solvents for normal-phase 
liquid chromatography and post-column extraction in 
thermospray liquid chromatography - mass spectrometry.

33 3 9.09 25 75.76 5 15.15

Anal-Chem. 1 Aug 1990; 62(15): 1696-1700
Arbon,-RE; Grimsrud,-EP: Selective detection of iodinated 
hydrocarbons by the electron-capture detector with negative-
ion hydration and photo-detachment.

3 2 66.67 0 0.00 1 33.33

Anal-Chem. 1 Sep 1990; 62(17): 1762-1768
Blyshak,-LA; Warner,-IM: Sensitized phosphorescence 
with anchored naphthoate energy donors in reverse 
micelles.

8 1 12.50 5 62.50 2 25.00

Anal-Chem. 15 Sep 1990; 62(18): 1953-1958
Brooks,-SH; Rullo,-G: Minimal dispersion flow-injection 
analysis systems for automated sample introduction.

5 0 0.00 4 80.00 1 20.00

Anal-Chem. 15 Sep 1990; 62(18): 2059-2062
Barnes,-RM: Childhood soil ingestion: how much dirt do 
kids eat?

10 1 10.00 3 30.00 6 60.00

Anal-Chem. 1990; 62(19): 1023A-1026A, 1030A-1033A
Berman,-RJ; Christian,-GD; Burgess,-LW: Measurement of 17 4 23.53 7 41.18 6 35.29
Anal-Chem. 1 Oct 1990; 62(19): 2066-2071

Vizsgált cikkek bibliográfiai adatai Össz 
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Analitikai folyóiratok és referáló folyóiratok a minőségbiztosítás tükrében 

2. táblázat folytatása 

[db] [%] [db] [%] [db] [%]
Andrews,-RW; King,-RM: Selection of potentials for pulsed 
amperometric detection of carbohydrates at gold electrodes.

19 4 21.05 12 63.16 3 15.79

Anal-Chem. 1 Oct 1990; 62(19): 2130-2134
Bialkowski,-SE: Exchange of comments on data analysis in 
the shot noise limit. I. Single parameter estimation with 
Poisson and normal probability density functions. Reply.

1 1 100.00 0 0.00 0 0.00

Anal-Chem. 1 Oct 1990; 62(19): 2142-2144
Arthur,-CL; Pawliszyn,-J: Solid-phase micro-extraction 
with thermal desorption using fused-silica optical fibres.

136 20 14.71 79 58.09 37 27.21

Anal-Chem. 1 Oct 1990; 62(19): 2145-2148
Amankwa,-LN; Scholl,-J; Kuhr,-WG: Characterization of 
the oligomeric dispersion of poly(oxyalkylene)diamine 
polymers by pre-column derivatization and capillary zone 
electrophoresis with fluorescence detection.

9 6 66.67 3 33.33 0 0.00

Anal-Chem. 15 Oct 1990; 62(20): 2189-2193
Aoki,-A; Matsue,-T; Uchida,-I: Electrochemical response at 
micro-array electrodes in flowing streams and 
determination of catecholamines.

39 7 17.95 20 51.28 12 30.77

Anal-Chem. 15 Oct 1990; 62(20): 2206-2210
Blackburn,-GF; Talley,-DB; Booth,-PM; Durfor,-CN; 
Martin,-MT; Napper,-AD; Rees,-AR: Potentiometric 
biosensor employing catalytic antibodies as the molecular 
recognition element.

22 2 9.09 7 31.82 13 59.09

Anal-Chem. 15 Oct 1990; 62(20): 2211-2216
Beck,-S; Koster,-H: Applications of dioxetane 
chemiluminescent probes to molecular biology.

85 4 4.71 18 21.18 63 74.12

Anal-Chem. 1 Nov 1990; 62(21): 2258-2270
Brina,-R; Collins,-GE; Lee,-PA; Armstrong,-NR: Chemi-
resistor gas sensors based on photoconductivity changes in 
phthalocyanine thin films: enhancement of response toward 
ammonia by photoelectrochemical deposition with metal 
modifiers.

15 2 13.33 1 6.67 12 80.00

Anal-Chem. 1 Nov 1990; 62(21): 2357-2365
Bello,-JM; Narayanan,-VA; Stokes,-DL; Vo-Dinh,-T: Fibre-
optic remote sensor for in situ surface-enhanced Raman 
scattering analysis.

30 4 13.33 12 40.00 14 46.67

Anal-Chem. 15 Nov 1990; 62(22): 2437-2441
Bourne,-S; Haefner,-AM; Norton,-KL; Griffiths,-PR: 
Performance characteristics of a real-time direct deposition 
gas chromatography - Fourier-transform infra-red 
spectrometry system.

44 6 13.64 29 65.91 9 20.45

Anal-Chem. 15 Nov 1990; 62(22): 2448-2452
Aue,-WA; Millier,-B; Sun,-X-Y: Determination of 
(methylcyclopentadienyl)manganese tricarbonyl in 
gasolines by gas chromatography with flame-photometric 
detection.

23 6 26.09 14 60.87 3 13.04

Anal-Chem. 15 Nov 1990; 62(22): 2453-2457
Barnes,-RM; Reszke,-EE: Design concepts for strip-line 
microwave spectrochemical sources.

18 0 0.00 17 94.44 1 5.56

Anal-Chem. 1 Dec 1990; 62(23): 2650-2654
Anker,-LS; Jurs,-PC; Edwards,-PA: Quantitative structure - 
retention relationship studies of odour-active aliphatic 
compounds with oxygen-containing functional groups.

15 6 40.00 4 26.67 5 33.33

Anal-Chem. 15 Dec 1990; 62(24): 2676-2684

Vizsgált cikkek bibliográfiai adatai Össz 
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Analitikai folyóiratok és referáló folyóiratok a minőségbiztosítás tükrében 

3. táblázat: Az Analytical Chemistry-ben 1990-ben megjelent és az AA adatbázisban fel NEM dolgozott cikkekből 
készült válogatás idézettségi adatai 1990-1997 között 

[db] [%] [db] [%] [db] [%]
Wolfgang M. Heckl, Francesca M. Marassi, Krishna M. R. 
Kallury, David C. Stone, Michael Thompson: Surface 
Acoustic Wave Sensor Response and Molecular Modeling: 
Selective Binding of Nitrobenzene Derivatives to 
(Aminopropyl)triethoxysilane

30 3 10.00 10 33.33 17 56.67

Anal. Chem. 1990. 62(1) 32-37
Cynthia G. Zoski, Alan M. Bond, E. Tracey Allinson, Keith 
B. Oldham: How Long Does It Take a Microelectrode To 
Reach a Voltammetric Steady State?

30 3 10.00 22 73.33 5 16.67

Anal. Chem. 1990. 62(1) 37-45
I. T. Bae, Daniel A., Scherson, Ernest B. Yeager: Infrared 
Spectroscopic Determination of pH Changes in 
Diffusionally Decoupled Thin-Layer Electrochemical Cells

16 2 12.50 5 31.25 9 56.25

Anal. Chem. 1990. 62(1) 45-49
Bruce Asamoto, Judy R. Young, Robert J. Citerin: Laser 
Desorption/Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance 
Mass Spectromerty of Polymer Additives

23 6 26.09 6 26.09 11 47.83

Anal. Chem. 1990. 62(1) 61-70
Chang Ling Miaw, James F. Rusling, Azita Owlia: 
Simulation of Two-Electron Homogeneous Electrocatalysis 
for Steady-State Voltammetry at Hemispherical 
Microelectrodes

6 2 33.33 2 33.33 2 33.33

Anal. Chem. 1990. 62(1) 268-273
Joanne M. Bjerga, Gray W. Small: Automated Selection of 
Library Subsets for Infrared Spectral Searching

8 5 62.50 1 12.5 2 25

Anal. Chem. 1990. 62(3) 226-234
Domenico Garozzo, Mario Giuffrida, Giuseppe 
Impallomeni, Alberto Ballistreri, Giorgio Montaudo: 
Determination of Linkage Position and Identification of the 
Reducing End in Linear Oligosaccharides by Negative Ion 
Fast Atom Bombardment Mass Spectrometry

46 4 8.70 18 39.13 24 52.17

Anal. Chem. 1990. 62(3) 279-287
Christian Malosse, Jacques Einhorn: Nitric Oxide 
Chemical Ionization Mass Spectrometry of Long-Chain 
Unsaturated Alcohols, Acetates and Aldehydes

14 0 0.00 5 35.71 9 64.29

Anal. Chem. 1990. 62(3) 287-293
Ernst Kenndler, Brigitte Gassner: Cluster Analysis Applied 
to the Selection and Combination of Buffering Electrolyte 
System Used for Capillary Electrophoresis of Anions with 
Water or Methanol as Solvents

10 2 20.00 8 80 0 0

Anal. Chem. 1990. 62(5) 431-436
Scott L. Delinger, Joe M. Davis: Experimental Verification 
of Parameters Calculated with the Statistical Model of 
Overlap from Chromatograms of a Synthetic 
Multicomponent Mixture

29 13 44.83 12 41.38 4 13.79

Anal. Chem. 1990. 62(5) 436-443
L. A. Coury, Jr., B. N. Oliver, J. O. Egekeze, C. S. Sosnoff, 
J. C. Brumfield, R. P. Buck, R. W. Murray: Mediated, 
Anaerobic Voltammetry of Sulfite Oxidase

30 7 23.33 10 33.33 13 43.33

Anal. Chem. 1990. 62(5) 452-458

Vizsgált cikkek bibliográfiai adatai Össz 
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Analitikai folyóiratok és referáló folyóiratok a minőségbiztosítás tükrében 

3. táblázat folytatása 

[db] [%] [db] [%] [db] [%]
Osamu Niwa, Masao Morita, Hisao Tabei: Electrochemical 
Behavior of Reversible Redox Species at Interdigitated 
Array Electordes with Different Geometrie: Consideration 

59 7 11.86 31 52.54 21 35.59

Anal. Chem. 1990. 62(5) 447-452
Kevin S. Litwiler, Jingfan Huang, Frank V. Bright: Effects 
of Inaccurate Reference Lifetimes on Interpreting 
Frequency-Domain Fluorescence Data

10 2 20.00 5 50 3 30

Anal. Chem. 1990. 62(5) 471-477
Oliver C. Mullins: Asphaltenes in Crude Oil: Absorbers 
and/or Scatterers in the Near-Infrared Region?

8 1 12.50 4 50 3 37.5

Anal. Chem. 1990. 62(5) 508-515
Mingda Wang, Alan G. Marshall: Elimination of z-
Ejection in Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance 
Mass Spectrometry by Radio Frequency Electric Field 

4 1 25.00 1 25 2 50

Anal. Chem. 1990. 62(5) 515-520
Curtiss D. Hanson, Mauro E. Castro, Eric L. Kerley, David 
H. Russell: Field-Corrected Ion Cell for Ion Cyclotron 
Resonance

45 10 22.22 3 6.667 32 71.11

Anal. Chem. 1990. 62(5) 520-526
Ryuichi Takamoto, Ryujiro Namba, Okitsugu Nakata, 
Tsuguo Sawada: In Vitro Percutaneous Absorptiometry by 
Simultaneous Measurement Using the Photoacoustic 
Method and Absorbance

10 2 20.00 2 20 6 60

Anal. Chem. 1990. 62(7) 674-678
Joseph A. Loo, Charles G. Edmonds, Harold R. Udseth, 
Richard D. Smith: Effect of Reducing Disulfide-Containing 
Proteins on Electrospray Ionization Mass Spectra

88 12 13.64 22 25 54 61.36

Anal. Chem. 1990. 62(7) 693-698
M. L. Longmire, M. Watanabe, H. Zhang, T. T. Wooster, 
Royce W. Murray: Voltametric Measurement of Ultraslow 
Diffusion Rates in Polymeric Media with Microdisk 
Electrodes

41 5 12.20 12 29.27 24 58.54

Anal. Chem. 1990. 62(7) 747-752
Howard Drossman, John A. Luckey, Anthony J. Kostichka, 
Jonathan D'Cunha, Lloyd M. Smith: High-Speed 
Separations of DNA Sequencing Reactions by Capillary 
Electrophoresis

134 35 26.12 64 47.76 35 26.12

Anal. Chem. 1990. 62(9) 900-903
Mary Margaret Murphy, John J. O'Dea, Dieter Arn, Janet 
G. Osteryoung: Theory for Cyclic Staircase Voltammetry 
for First-Order Coupled Reactions

3 2 66.67 1 33.33 0 0

Anal. Chem. 1990. 62(9) 903-909
Sadroddin Golshan-Shirazi, Georges Guiochon: Theoretical 
Study of System Peaks in Linear Chromatography

1 0 0.00 1 100 0 0

Anal. Chem. 1990. 62(9) 923-932
Michael B. Clark, Jr., Joseph A. Gardella, Jr., Thomas M. 
Schultz, Dilip G. Patil, Lawrence Salvati Jr.: Solid-State 
Analysis of Eumelanin Biopolymers by Electorn 
Spectorscopy for Chemical Analysis

5 0 0.00 1 20 4 80

Anal. Chem. 1990. 62(9) 949-957

Vizsgált cikkek bibliográfiai adatai Össz 
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Analitikai folyóiratok és referáló folyóiratok a minőségbiztosítás tükrében 

3. táblázat folytatása 

[db] [%] [db] [%] [db] [%]
Joseph R. Strubinger, Hengchang Song, Jon F. Parcher: 
High-Pressure Phase Distribution Isotherms for 
supercritical Fluid Chromatographic Systems. 1. Pure 
Carbon Dioxide

1 1 100.00 0 0 0 0

Anal. Chem. 1991. 63(2) 98-104
Joseph R. Strubinger, Hengchang Song, Jon F. Parcher: 
High-Pressure Phase Distribution Isotherms for 
supercritical Fluid Chromatographic Systems. 2. Binary 
Isotherms of Carbon Dioxide and Methanol

3 1 33.33 1 33.33 1 33.33

Anal. Chem. 1991. 63(2) 104-109
Purnendu K. Dasgupta, Osamu Nara: Measurement of Acid 
Dissociation Constants of Weak Acids by Cation Exchange 
and Conductomety

7 4 57.14 1 14.29 2 28.57

Anal. Chem. 1990. 62(11) 1117-1123
M. Eileen Brich, Louis A. Coury, Jr., William R. 
Heineman: Characterization and Selectivity of Electrodes 
Coated with g-Radiation-Immobilized Hydrogel Matrices

7 1 14.29 5 71.43 1 14.29

Anal. Chem. 1990. 62(11) 1123-1130
Henry S. White, David J. Earl, John D Norton, Harlan J. 
Kragt: In Situ Topographical Imaging of Electrode Surfaces 
Using High-Resolution Phase-Measurement Interferometric 
Microscopy

9 6 66.67 0 0 3 33.33

Anal. Chem. 1990. 62(11) 1130-1135
Christopher P. Smith, Heidi L. Kennedy, Harlan J. Kragt, 
Henry S White, J. F. Biegen: Phase-Measurement 
Interferometric Microscopy of Microlithographically 
Fabricated Platinum Electrodes

5 2 40.00 1 20 2 40

Anal. Chem. 1990. 62(11) 1135-1139
Vinay M. Rangnekar, Philip B. Oldham: Investigation of 
the Microenvironment Polarity of a Chromatographic 
Surface Using Total Internal Reflection Fluoroescence

9 1 11.11 7 77.78 1 11.11

Anal. Chem. 1990. 62(11) 1144-1148
Terry A. Berger, Jerome F. Deye: Composition and Density 
Effects Using Methanol/Carbon Dioxide in Packed Column 
Supercritical Fluid Chromatography

30 4 13.33 15 50 11 36.67

Anal. Chem. 1990. 62(11) 1181-1185
W. Susetyo, J. C. Dobbs, L. A. Carreira, L. V. Azarraga, D. 
M. Grimm: Developement of a Statistical Model for Metal-
Humic Interactions

24 0 0.00 13 54.17 11 45.83

Anal. Chem. 1990. 62(13) 1215-1222
Ioannis V. Bletsos, David M. Hercules, David Fowler, 
Dieter vanLeyen, Alfred Benninghoven: Time-of-Flight 
Secondary Ion Mass Spectrometry of Perfluorinated 
Polyethers

26 10 38.46 5 19.23 11 42.31

Anal. Chem. 1990. 62(13) 1275-1284
Frank P. Tomasella, L. J. Cline Love: Thermodynamic 
Properties in Micellar Liquid Chromatography Based on 
the Three-Phase Equilibrium Model

13 2 15.38 7 53.85 4 30.77

Anal. Chem. 1990. 62(13) 1315-1319
Paul D. Grossmann, David S. Soane: Orientation Effects on 
the Electrophoretic Mobility of Rod-Shaped Molecules in 
Free Solution

17 1 5.88 11 64.71 5 29.41

Anal. Chem. 1990. 62(15) 1592-1597

Vizsgált cikkek bibliográfiai adatai Össz 
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Analitikai folyóiratok és referáló folyóiratok a minőségbiztosítás tükrében 

3. táblázat folytatása 

[db] [%] [db] [%] [db] [%]
Rong Wang, Ling Chen, Robert J. Cotter: Effect of Peptide 
Hydrophobicity and Charge State on Molecular Ion Yields 
in Plasma Desorption Mass Spectrometry

10 0 0.00 3 30 7 70

Anal. Chem. 1990. 62(15) 1700-1705
Eric V. Dose, Georges Guiochon: Effects of Extracoumn 
Convolution on Preparative Chromatographic Peak Shapes

12 4 33.33 6 50 2 16.67

Anal. Chem. 1990. 62(17) 1723-1731
Bernhard Spengler, Joseph W. Dolce, Robert J. Cotter: 
Infrared Laser Desorption Mass Spectrometry of 
Oligosaccharides: Fragmentation Mechanisms and Isomer 
Analysis

33 7 21.21 9 27.27 17 51.52

Anal. Chem. 1990. 62(17) 1731-1737
Takashi Midorikawa, Eiichiro Tanoure, Yukio Sugimura: 
Determination of Complexing Ability of Natural Ligands in 
Seawater for Various Metal Ions Using Ion Selective 
Electrodes

12 1 8.33 4 33.33 7 58.33

Anal. Chem. 1990. 62(17) 1737-1746
Debra S. Egolf, Peter C. Jurs: Structural Analysis of 
Polychlorinated Biphenyls from Carbon-13 Nuclear 
Magnetic Resonance Spectra

12 5 41.67 4 33.33 3 25

Anal. Chem. 1990. 62(17) 1746-1754
Roland C. Beavis, Brian T. Chait: High-Accuracy 
Molecular Mass Determination of Proteins Using Matrix-
Assisted Laser Desorption Mass Spectrometry

197 35 17.77 34 17.26 128 64.97

Anal. Chem. 1990. 62(17) 1836-1841
Hans H. Stuting, Ira S. Krull: Complete On-Line 
Determination of Biopolymer Molecular Wieght via High-
Performance Liquid Chromatography Coupled to Low-
Angle Laser Light Scattering, Ultraviolet, and Differential 
Refractive Index Detection

21 3 14.29 11 52.38 7 33.33

Anal. Chem. 1990. 62(19) 2107-2114
Thomas C. Pinkerton, Kenneth A. Koeplinger: 
Determination of Warfarin-Human Serum Albumin Protein 
Binding Parameters by an Improved Hummel-Dreyer High-
Performance Liquid Chromatographic Methods Using 
Internal Surface Reversed-Phase Columns

17 2 11.76 13 76.47 2 11.76

Anal. Chem. 1990. 62(19) 2114-2122
Greg Gillen, David S. Simons, Peter Williams: Molecular 
Ion Imaging and Dynamic Secondary Ion Mass 
Spectrometry of Organic Compounds

22 8 36.36 1 4.545 13 59.09

Anal. Chem. 1990. 62(19) 2122-2130
Lawrence Amankwa, Frederick F. Cantwell: Dissociation of 
Tetrahexylammonium Picrate Ion Pairs Adsorbed at the 
Chloroform-Water Interface

6 0 0.00 2 33.33 4 66.67

Anal. Chem. 1990. 62(21) 2270-2275
David T. Stanton, Peter C. Jurs: Developement and Use of 
Charged Partial Surface Area Structural Descriptiors in 
Computer-Assisted Quantitative Structure-Property 
Relationship Studies

46 9 19.57 4 8.696 33 71.74

Anal. Chem. 1990. 62(21) 2323-2330
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Analitikai folyóiratok és referáló folyóiratok a minőségbiztosítás tükrében 

3. táblázat folytatása 

[db] [%] [db] [%] [db] [%]
Ron Orlando, Catherine Fenselau, Robert J. Cotter: 
Endothermic Ion-Molecule Reactions. 4 Site-Directed 
Fragmentation in N-Acetylated Oligosaccharides at Low 
Beam Energies

8 0 0.00 0 0 8 100

Anal. Chem. 1990. 62(21) 2388-2391
Leonard J. Galante, Michael A Brinkley: Near-Infrared 
Spectrometry of Microorganisms in Liquid Pharmaceuticals

8 2 25.00 2 25 4 50

Anal. Chem. 1990. 62(23) 2514-2522
Kenneth P. J. Williams, Rupert E. Aries, David J. Cutler, 
David P. Lidiard: Determination of Gas Oil Cetane Number 
and Cetane Index Using Near-Infrared Fourier Transform 
Raman Spectroscopy

13 3 23.08 3 23.08 7 53.85

Anal. Chem. 1990. 62(23) 2553-2557
A. Peter Snyder, William H. McClennen, Jacek P. 
Dworzanski, Henk L. C. Meuzelaar: Characterization of 
Underivatized Lipid Biomarkers from Microorganisms with 
Pyrolysis Short-Column Gas Chromatography/Ion Trap 
Mass Spectrometry

11 1 9.09 2 18.18 8 72.73

Anal. Chem. 1990. 62(23) 2565-2573
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Analitikai folyóiratok és referáló folyóiratok a minőségbiztosítás tükrében 

4. táblázat: Az AA adatbázisban 1990-1993 között feldolgozott legjelentősebb folyóiratok rangsorolt listája a 
feldolgozott cikkek aránya alapján 

Folyóirat Cikkek száma Bradford 
(JCR szerint) száma        

[db]
aránya       

[%]
rangsor

1 Fresenius'-J-Anal-Chem 1387 1422 6
2 Zh-Anal-Khim + J-Anal-Chem (Transl-

of-Zh-Anal-Khim)
583 1058 10

3 Sens-Actuators,-B 822 825 14
4 J-Pharm-Biomed-Anal 476 584 22
5 J-Anal-At-Spectrom 564 567 23
6 Anal-Sci 529 543 25
7 Chem-Anal (Warsaw) 191 296 42
8 At-Spectrosc 115 131 74
9 Anal-Lett 678 666 98.23 17

10 J-Assoc-Off-Anal-Chem + J-AOAC-Int 625 588 94.08 20
11 Analyst (London-Cambridge, UK) 1212 1121 92.49 9
12 J-Chromatogr,-B:-Biomed-Appl 1977 1814 91.76 4
13 J-High-Resolut-Chromatogr 610 556 91.15 24
14 Anal-Chem 2447 2222 90.81 3
15 J-Liq-Chromatogr + J-Liq-Chromatogr-

Relat-Technol
972 881 90.64 12

16 J-Anal-Toxicol 341 308 90.32 41
17 Anal-Chim-Acta 2503 2245 89.69 2
18 J-Chromatogr-Sci 358 319 89.11 40
19 Clin-Chem (Washington, DC) 1634 1448 88.62 5
20 Int-J-Environ-Anal-Chem 336 294 87.50 43
21 J-Chromatogr + J-Chromatogr,-A 4377 3777 86.29 1
22 Bunseki-Kagaku 681 587 86.20 21
23 Talanta 949 814 85.77 15
24 Biomed-Chromatogr 244 202 82.79 55
25 X-Ray-Spectrom 195 160 82.05 64
26 Mikrochim-Acta 427 334 78.22 38
27 TrAC,-Trends-Anal-Chem (Pers-Ed) + 

Trends-Anal-Chem
263 205 77.95 54

28 Chromatographia 844 654 77.49 18
29 Electroanalysis (NY) 511 390 76.32 33
30 Spectrochim-Acta,-Part-B 529 395 74.67 32
31 Biomed-Environ-Mass-Spectrom + Biol-

Mass-Spectrom + J-Mass-Spectrom
282 208 73.76 53

32 Chemom-Intell-Lab-Syst 210 153 72.86 66
33 Biosens-Bioelectron 239 173 72.38 61
34 LC-GC 264 173 65.53 62
35 Microchem-J 343 223 65.01 50
36 Analusis 706 418 59.21 30
37 J-Radioanal-Nucl-Chem 1701 973 57.20 11
38 Ann-Clin-Biochem 431 245 56.84 48
39 Anal-Biochem 2041 1149 56.30 8
40 Eur-J-Clin-Chem-Clin-Biochem 349 177 50.72 60
41 Appl-Spectrosc 1249 601 48.12 19
42 Clin-Chim-Acta 826 366 44.31 36
43 Ther-Drug-Monit 366 156 42.62 65
44 Electrophoresis 644 250 38.82 46
45 Chem-Listy 430 148 34.42 67

AA-ban feldolgozott cikkek 
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Analitikai folyóiratok és referáló folyóiratok a minőségbiztosítás tükrében 

4. táblázat folytatása 
Folyóirat Cikkek száma Bradford 

(JCR szerint) száma        
[db]

aránya       
[%]

rangsor

46 J-Immunol-Methods 1270 387 30.47 34
47 Surf-Interface-Anal 722 209 28.95 52
48 Appl-Radiat-Isot 862 227 26.33 49
49 Forensic-Sci-Int 454 110 24.23 81
50 Z-Lebensm-Unters-Forsch 438 105 23.97 86
51 Int-J-Mass-Spectrom-Ion-Processes 778 185 23.78 58
52 J-Agric-Food-Chem 1918 379 19.76 35
53 Nucl-Instrum-Methods-Phys-Res,-Sect-B 4288 845 19.71 13
54 Chemosphere 1472 272 18.48 45
55 Commun-Soil-Sci-Plant-Anal 718 132 18.38 73
56 Khim-Farm-Zh 764 137 17.93 70
57 Food-Chem 637 108 16.95 83
58 BioTechniques 1073 135 12.58 71
59 Nippon-Kagaku-Kaishi 991 104 10.49 87
60 Environ-Sci-Technol 1252 131 10.46 75
61 Bull-Environ-Contam-Toxicol 1106 107 9.67 84
62 Collect-Czech-Chem-Commun 1211 101 8.34 89
63 J-Food-Sci 1605 126 7.85 77
64 Nucl-Instrum-Methods-Phys-Res,-Sect-A 4306 286 6.64 44
65 Fenxi-Huaxue - 1343 - 7
66 Lihua-Jianyan,-Huaxue-Fence - 684 - 16
67 Fenxi-Shiyanshi - 540 - 26
68 Yaowu-Fenxi-Zazhi - 515 - 27
69 Sepu - 492 - 28
70 Zavod-Lab + Zavod-Lab,-Diagn-Mater - 488 - 29
71 Anal-Proc (London) + Anal-Commun - 417 - 31
72 J-Planar-Chromatogr-Mod-TLC = JPC 

J. Planar Chromat.
- 338 - 37

73 Guangpuxue-Yu-Guangpu-Fenxi - 332 - 39
74 Yankuang-Ceshi - 246 - 47
75 Zhongguo-Yaoxue-Zazhi - 214 - 51
76 Indian-Drugs - 198 - 56
77 LaborPraxis - 191 - 57
78 Yejin-Fenxi - 178 - 59
79 GIT-Fachz-Lab - 162 - 63
80 Int-Lab - 147 - 68
81 Vysokochist-Veshchestva - 143 - 69
82 Lab-Equip-Dig - 134 - 72
83 Rapid-Commun-Mass-Spectrom - 128 - 76
84 Huaxue-Shiji - 120 - 78
85 Spectroscopy (Eugene,-Oreg) - 118 - 79
86 Eisei-Kagaku = Jpn-J-Toxicol-Environ-

Health
- 114 - 80

87 Spectra-2000-[Deux-Mille] - 109 - 82
88 Gaodeng-Xuexiao-Huaxue-Xuebao = 

Chem. J. Chinese Univ.
- 107 - 85

89 Zhongguo-Yiyao-Gongye-Zazhi - 102 - 88
90 Lab-Pract - 99 - 90

AA-ban feldolgozott cikkek 
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Analitikai folyóiratok és referáló folyóiratok a minőségbiztosítás tükrében 

5. táblázat: Az AA adatbázisban 1994-1998 között feldolgozott legjelentősebb folyóiratok rangsorolt listája a 
feldolgozott cikkek aránya alapján 

Folyóirat Cikkek száma Bradford 
(JCR szerint) száma        

[db]
aránya       

[%]
rangsor

1 J-Chromatogr + J-Chromatogr,-A 6076 6150 1
2 Anal-Chim-Acta 3322 3332 3
3 J-Chromatogr,-B:-Biomed-Appl 2821 2835 4
4 Fresenius'-J-Anal-Chem 2474 2485 5
5 Analyst (London-Cambridge, UK) 2128 2132 6
6 Talanta 1518 1551 8
7 J-Pharm-Biomed-Anal 1230 1240 12
8 Chromatographia 1093 1098 15
9 J-Anal-At-Spectrom 637 1012 18

10 Analusis 680 837 22
11 Spectrochim-Acta,-Part-B 740 779 27
12 J-Anal-Toxicol 460 532 35
13 Anal-Proc (London) + Anal-Commun 286 497 36
14 J-Planar-Chromatogr-Mod-TLC  = JPC 

J. Planar Chromat.
363 423 41

15 TrAC,-Trends-Anal-Chem (Pers-Ed) + 
Trends-Anal-Chem

351 356 47

16 Biomed-Chromatogr 339 355 48
17 J-Microcolumn-Sep 299 305 51
18 LC-GC 169 279 55
19 Spectroscopy (Eugene,-Oreg) 43 257 60
20 X-Ray-Spectrom 231 237 64
21 Quim-Anal (Barcelona) 22 215 69
22 At-Spectrosc 179 181 76
23 J-Chemom 139 166 79
24 Anal-Lett 1059 1059 100.00 17
25 Anal-Chem 3949 3937 99.70 2
26 J-Liq-Chromatogr + J-Liq-Chromatogr-

Relat-Technol
1251 1238 98.96 13

27 Bunseki-Kagaku 833 824 98.92 24
28 Zh-Anal-Khim + J-Anal-Chem (Transl-

of-Zh-Anal-Khim)
1123 1096 97.60 16

29 J-High-Resolut-Chromatogr 689 649 94.19 33
30 Int-J-Environ-Anal-Chem 312 291 93.27 53
31 Chem-Anal (Warsaw) 462 423 91.56 40
32 Electroanalysis (NY) 985 888 90.15 21
33 Anal-Sci 842 757 89.90 28
34 J-Assoc-Off-Anal-Chem + J-AOAC-Int 1071 954 89.08 19
35 Chemom-Intell-Lab-Syst 438 365 83.33 45
36 Clin-Chem (Washington, DC) 1574 1306 82.97 9
37 Sens-Actuators,-B 1523 1252 82.21 11
38 J-Chromatogr-Sci 432 347 80.32 50
39 Microchem-J 532 413 77.63 42
40 Biosens-Bioelectron 565 409 72.39 43
41 Phytochem-Anal 226 149 65.93 83
42 J-Radioanal-Nucl-Chem 2032 1296 63.78 10
43 Mikrochim-Acta 915 583 63.72 34
44 Ann-Clin-Biochem 468 287 61.32 54
45 Appl-Spectrosc 1311 728 55.53 30
46 Shokuhin-Eiseigaku-Zasshi = J. Food Hyg. 

Soc. Jpn.
375 193 51.47 73

AA-ban feldolgozott cikkek 
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Analitikai folyóiratok és referáló folyóiratok a minőségbiztosítás tükrében 

5. táblázat folytatása 
Folyóirat Cikkek száma Bradford 

(JCR szerint) száma        
[db]

aránya       
[%]

rangsor

47 Anal-Biochem 2612 1229 47.05 14
48 Electrophoresis 1623 717 44.18 32
49 Biomed-Environ-Mass-Spectrom + Biol-

Mass-Spectrom + J-Mass-Spectrom
719 293 40.75 52

50 Eur-J-Clin-Chem-Clin-Biochem 549 217 39.53 68
51 Ther-Drug-Monit 563 218 38.72 67
52 Rapid-Commun-Mass-Spectrom 1390 485 34.89 37
53 Chirality 424 143 33.73 86
54 Surf-Interface-Anal 760 233 30.66 65
55 Food-Addit-Contam 469 141 30.06 88
56 Am-Lab (Shelton,-Conn) 502 147 29.28 85
57 Food-Chem 1066 260 24.39 57
58 J-Am-Soc-Mass-Spectrom 603 143 23.71 87
59 J-Agric-Food-Chem 3606 822 22.80 25
60 Forensic-Sci-Int 766 157 20.50 81
61 J-Am-Oil-Chem-Soc 1331 258 19.38 59
62 Commun-Soil-Sci-Plant-Anal 1122 206 18.36 70
63 J-Forensic-Sci 963 171 17.76 78
64 Clin-Chim-Acta 915 153 16.72 82
65 Chem-Listy 837 136 16.25 90
66 Chemosphere 2196 348 15.85 49
67 Pharmazie 1337 206 15.41 71
68 Appl-Radiat-Isot 1290 190 14.73 74
69 Nucl-Instrum-Methods-Phys-Res,-Sect-B 5652 811 14.35 26

70 J-Immunol-Methods 1248 165 13.22 80
71 J-Electroanal-Chem + J-Electroanal-Chem-

Interfacial-Electrochem
2825 357 12.64 46

72 Bull-Environ-Contam-Toxicol 1373 172 12.53 77
73 Spectrochim-Acta,-Part-A 1168 139 11.90 89
74 Environ-Sci-Technol 2544 243 9.55 63
75 Nucl-Instrum-Methods-Phys-Res,-Sect-A 6985 259 3.71 58

76 Fenxi-Huaxue - 2022 - 7
77 Lihua-Jianyan,-Huaxue-Fence - 897 - 20
78 Sepu - 833 - 23
79 Yaowu-Fenxi-Zazhi - 730 - 29
80 Fenxi-Shiyanshi - 728 - 31
81 LaborPraxis - 467 - 38
82 Guangpuxue-Yu-Guangpu-Fenxi - 451 - 39
83 Zavod-Lab + Zavod-Lab,-Diagn-Mater - 400 - 44
84 GIT-Fachz-Lab - 274 - 56
85 Indian-Drugs - 255 - 61
86 Fenxi-Kexue-Xuebao - 245 - 62
87 Fenxi-Ceshi-Xuebao - 227 - 66
88 Bunseki - 201 - 72
89 LC-GC-Int - 189 - 75
90 Accred-Qual-Assur - 148 - 84

AA-ban feldolgozott cikkek 
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Analitikai folyóiratok és referáló folyóiratok a minőségbiztosítás tükrében 

6. táblázat: Az Analytical Abstracts adatbázis által teljes egészében („cover to cover”) feldolgozott folyóiratok 
listája 

1 Anal-Chem 26 J-Chromatogr,-B:-Biomed-Appl
2 Anal-Chim-Acta 27 J-Chromatogr-Sci
3 Anal-Lett 28 J-Flow-Injection-Anal
4 Anal-Proc (London) + Anal-Commun 29 J-High-Resolut-Chromatogr
5 Analusis 30 J-Liq-Chromatogr + J-Liq-Chromatogr-
6 Analyst (London-Cambridge, UK) Relat-Technol
7 Appl-Spectrosc-Rev 31 J-Microcolumn-Sep
8 At-Spectrosc 32 J-Pharm-Biomed-Anal
9 Biomed-Chromatogr 33 J-Planar-Chromatogr-Mod-TLC
10 Bunseki-Kagaku 34 LC-GC
11 Can-J-Appl-Spectrosc + Can-J-Anal-Sci- 35 LC-GC-Int

Spectrosc 36 Microchem-J
12 Chem-Anal (Warsaw) 37 Mikrochim-Acta
13 Chemom-Intell-Lab-Syst 38 Quim-Anal (Barcelona)
14 Chromatographia 39 Rev-Anal-Chem
15 Crit-Rev-Anal-Chem 40 Sepu
16 Electroanalysis (NY) 41 Spectra-Anal
17 Fenxi-Huaxue 42 Spectrochim-Acta,-Part-B
18 Fresenius'-J-Anal-Chem 43 Spectrosc-Eur
19 Int-J-Environ-Anal-Chem 44 Spectroscopy (Eugene,-Oreg)
20 J-Anal-At-Spectrom 45 Talanta
21 J-Anal-Toxicol 46 TrAC,-Trends-Anal-Chem (Pers-Ed) + 
22 J-Assoc-Off-Anal-Chem + J-AOAC-Int Trends-Anal-Chem
23 J-Capillary-Electrophor 47 X-Ray-Spectrom
24 J-Chemom 48 Zh-Anal-Khim + J-Anal-Chem (Transl-of-
25 J-Chromatogr + J-Chromatogr,-A Zh-Anal-Khim)

Folyóirat neveFolyóirat neve
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Analitikai folyóiratok és referáló folyóiratok a minőségbiztosítás tükrében 

7. táblázat: 1994-1998 között az Analytical Abstracts adatbázisban feldolgozott folyóiratok rangsorolt listája a 
feldolgozott cikkek száma alapján az utolsó 66 tételt mutatva 

1994 1995 1996 1997 1998 össz
220 CAST,-Chromatogr-Sep-Technol 17 17
221 Biotechnol-Tech 16 16
222 Yankuang-Ceshi 16 16
223 Soil-Sci-Soc-Am-J 4 4 3 3 14
224 Water-Sci-Technol 1 2 11 14
225 Arch-Lebensmittelhyg 1 4 2 6 13
226 Chromatogr-Anal 7 6 13
227 Gilson-Chromatogr-Appl 6 2 5 13
228 STP-Pharma-Sci 5 5 3 13
229 Environ-Toxicol-Chem 5 7 12
230 Lab-Update 12 12
231 Pharm-Pharmacol-Commun 12 12
232 Thermochim-Acta 2 1 2 5 2 12
233 Zhongguo-Yaoxue-Zazhi 12 12
234 Biotechnol-Bioeng 1 3 7 11
235 Fleischwirtschaft 3 1 4 3 11
236 GIT-Lab-J 11 11
237 Alimentaria (Madrid) 3 1 3 2 1 10
238 J-Dairy-Res 4 4 1 1 10
239 Org-Mass-Spectrom 10 10
240 Beitr-Tabakforsch-Int 3 1 4 8
241 J-Cereal-Sci 3 3 1 1 8
242 Cereal-Foods-World 1 2 4 7
243 Food-Chem-Toxicol 1 6 7
244 J-Dairy-Sci 4 2 1 7
245 Lebensm-Wiss-Technol + Food-Sci-

Technol (London)
2 5 7

246 Environ-Lab 3 3 6
247 Int-Sugar-J 2 1 3 6
248 J-Raman-Spectrosc 1 1 3 1 6
249 LabAnalytica-Int 6 6
250 Microsc-Imaging-News 6 6
251 Sci-Aliments 3 2 1 6
252 Starch/Staerke 2 2 1 1 6
253 Acta-Aliment 1 2 1 1 5
254 J-Essent-Oil-Bear-Plants 5 5
255 J-Therm-Anal 1 2 2 5
256 Water-Waste-Treat 5 5
257 Eau,-Ind,-Nuisances 4 4
258 J-Biochem-Biophys-Methods 4 4
259 BioTechniques 3 3
260 J-Electron-Spectrosc-Relat-Phenom 1 2 3
261 J-Inf-Sci 1 1 1 3
262 J-Magn-Reson 3 3
263 J-Therm-Anal-Calorim 3 3
264 Steroids 3 3
265 Abwassertechnik 2 2
266 Alltech-Sep-Sci-Today 2 2

Az AA adatbázisban feldolgozott cikkek számaFolyóirat neveRang-
sor
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Analitikai folyóiratok és referáló folyóiratok a minőségbiztosítás tükrében 

7. táblázat folytatása 

1994 1995 1996 1997 1998 össz
267 GWF,-Gas-Wasserfach:-

Wasser/Abwasser
1 1 2

268 Int-J-Bio-Chromatogr 2 2
269 Int-J-Mass-Spectrom 2 2
270 J-Food-Sci-Technol 1 1 2
271 J-Inst-Chem (India) 2 2
272 Trends-Food-Sci-Technol 2 2
273 Acta-Hydrochim-Hydrobiol 1 1
274 Ann-Pharm-Fr 1 1
275 Biotech-Lab-Int 1 1
276 Concepts-Magn-Reson 1 1
277 Ground-Water 1 1
278 H2O 1 1
279 Int-Groundwater-Technol 1 1
280 ISMAS-Bull 1 1
281 J-Chem-Technol-Biotechnol 1 1
282 J-Eur-Hydrol 1 1
283 Scanning-Microsc 1 1
284 Waterline 1 1
285 Water-Qual-Res-J-Can 1 1

Rang-
sor

Folyóirat neve Az AA adatbázisban feldolgozott cikkek száma
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