Ghid de utilizare al platformei ştiinţiﬁce

REAXYS

Ghid de utilizare
1. Selectează o temă de căutare:
Acţiuni

Căutare directă
în caseta
“Ask Reaxys”

SUBSTANCES
Paşi de urmat

Scrie denumirea unei substanţe
sau numărul de registru CAS.
Examplu: quinolone, 91-22-5

Creează o structură Click pe fereastra Substances apoi
model, plecând de accesaţi adresa “Create Structure
Template from Name”. Este scrisă cu
la o denumire
EDIDOR pozoiţionată in partea
central-stângă a ecranului.

Acţiuni
FEATURE
Căutare
Ask
directă
Reaxys în
caseta
“Ask Reaxys”
Create o
Creează
Structure
structură
Template
model,
from de
plecând
laName
o denumire

REACTIONS
Paşi de urmat
COMMENT
Introduceţi un termen. Exemplu:
Enter
a term.
Example: synthesis
synthesis
of p-phenylnitrobenzene,
of
p-phenylnitrobenzene,
Suzuki
coupling, adel phenolSuzuki
oxidation
coupling, adler phenol oxidation.
Click pe fereastra "Reactions" apoi pe
Click the Reactions query theme
and then click
the red
link below
"Structure".
Introdu
denumirea,
codul,
the Structure box. Enter Name,
CAS#, oretc.
other identi er for a
reactant,
product, reactant, or catalyst.

Modalităţi de
căutare

Click pe fereastra "Substances"
Click the Substances query
theme and
then useşithe
termenii,
denumirile
codurile
Identi cation form below the
structure box. Enter name, ID
numbers,vă
etc.
Clicksă Lookup
to
"Lookup"
va ajuta
căutaţi un
select
a
term.
Click
the
termen anume. Pentru a adăuga
Add/Remov
elds selectaţi
link below
câmpuri
de căutare,
the form to add mor elds.

Modalităţi
Search de Click pe fereastra "Reactions" şi folosiţi
forms
căutare
Click the Reactions query theme
and then use
the Reaction
Data
"Structure".
Introdu
numele unui
form
below
the
structure
box.
produs, tipul reacţiei, etc.
Enter Product
"Lookup"
vă va Name,
ajuta săyield,
căutaţi un
Reaction
Type,
Lookup
termen anume.etc.
PentruClick
a adăuga
to select a term. Click the
câmpuri de căutare, selectaţi
Add/Remov elds link below the
form to add mor elds.

Structure
Editor
de structură
Editors

Click pe fereastra "Substances" apoi
Click the Substances query
theme . C lick
the Structure
"Structure".
Selecteaţi
una din cele
Editors
button
in the
trei opţiuni. Butonul
"Help" vă va
structure
box and
select
one of
oferi
informaţii
despre
ChemDraw,
the
3
options.
C
lick
the
Help
AccelrysDraw,ISISDraw şi ICEdit.
link for information about using
ChemDraw, AccelrysDraw,
ISISDraw, or ICEdit.

Editor de
Structure
structură
Editors

Click pe fereastra "Reactions" apoi
Click the Reactions query theme
and then click
the Structure
"Structure".
Selecteaţi
una din cele
Editors
button
in the"Help"
structure
box
trei opţiuni. Butonul
vă va
and
select
one
of
the
3
options.
oferi informaţii despre ChemDraw,
Click the Help link for information
AccelrysDraw,ISISDraw
şi ICEdit.
about using ChemDraw,
AccelrysDraw ISISDraw, or ICEdit.
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Acţiuni
FEATURE
Căutare
Ask Reaxys
directă în
caseta
“Ask Reaxys”

Reaxys Tree

Modalităţi de
Search forms
căutare

Căutare după
Add a
structură
structure to
the
Literature
query

LITERATURE
Paşi de urmat
COMMENT

Introduceţi un termen. Exemplu:
Enter terms of
into
thetosearch
box .
cycloaddition
CO2
epoxides,
Example:
cycloaddition
ofsolvants
CO2
tropical
deforestation,
green
to epoxides, tropical
deforestation, green solvents
Click pe fereastra "Reaxys Tree"
Click the Reaxys Tree query
theme
the
folders
nd
temă
de. Open
căutare
sau
scrieţitoce căutaţi
a topic
forDaţi
searchi
ng“Search”
the
în
casetă.
click pe
literature,
or type
a
şichemical
deselectaţi
subiectele
nedorite.
term into the search box, click
Search and uncheck boxes for
unwanted topics. Click Search
Literature.
Click pe fereastra "Literature" şi
Click the
Literature
queryData"
folosiţi
caseta
"Bibliographic
theme
and
then
use
the
pentru a introduce date
Bibliographic
Datadocumentului,
form to
despre
autor, tipul
enter
a
query
for
Author,
titlui revistei, etc. "Lookup"
Document
type,
Journal
Title ,
vă
va ajuta să
căutaţi
un termen
etc.
Click
Lookup
to
select
a
anume. Pentru a adăuga
term.
Click
the
Add/Remove
câmpuri de căutare, selectaţi
elds link below the form to
add mor elds .
Click pe adresa “Structure” pentru
the un
Structure
below
aClick
adăuga
câmp delink
căutare
the
query
form
to
add
a
pentru structură. Această adresă se
structure search box.
în tabul “Add to Query”.

PROPERTIES

NATURAL PRODUCT

FEATURE Acţiuni

COMMENT

Ask Reaxys
Căutare
directă în caseta
“Ask reaxys”

Introduceţi un termen: Exemplu: boiling point of benzene,
Enter
a term.
Examples:
boiling point of benzene ,
density
of quinoline.
density of quinoline

Molecularmoleculară
Formula and
Formula
şi
Alloy search
căutarea
aliajului

Search forms
Metode
de căutare

Adaugă o structură
Add a structure to the
properties query

Acţiuni
FEATURE

Paşi de urmat

Accesaţi fereastra “Substances” şi selectaţi adresele aflate sub
Click the
Substances Query theme. Click one of the
caseta
“Structure”.
links
below
the structure
box.un element,
MF: Click
an element,
Formula moleculară:
Selectaţi
folosiţi
săgeţile
use
arrows
to
add
a
range
for
the
element
count.
Use a
pentru a adăuga un interval. Folosiţi abrevierile pentru
displayed abbreviations to add groups from the P
-table
adăuga grupuri din tabelul-P. În partea dreaptă a ferestrei
and other options shown on the right side of the MF
Formulă moleculară aveţi mai multe opţiuni.
query builder. Alloy : Select the percentage t ype from
Aliaj: Selectaţi procentul din meniul cascadă. Adăugaţi elemente
the dropdown menu. Add elements (they are case
aflate în caseta din partea stângă. Adăugaţi procente în
sensitive) in the columns on the left. Add percentages
coloanele din partea dreaptă. Dacă este nevoie, selectaţi
(or ranges) in the columns on the right. Check the box
“Additional
Components”pentru
adiţionale.
for Additional
Components if componente
needed.
Accesaţi fereastra “Phzsical” sau “Spectral”. Folosiţi câmpurile
Click the
Physical
or Spectra
querysau
themes.
the
libere.
Dacă
este nevoie
mai adăugaţi
scoateţiUse
câmpuri
displayed fields in the forms or add more fields by
cu “Add/Remove fields”. Pentru a selecta un termen, click
click ing the Add/Remove fields link b elow the form .
pe Lookup.
Click Lookup to select a term.
Accesaţi fereastra Structure pentru a adăuga caseta
Click the Structure link below the query form to add a
de structură.
structure search box.
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Ask Reaxys
Căutare
directă în
caseta “Ask reaxys”

Search
Căutareform
(Natural Product)

Paşi de urmat
COMMENT
Introduceţi un termen. Exemplu: isolation from olives,
Enter
term. Examples:
isolation from olives
nmr ofa luteolin,
luteolin patents
(retrieves citations), nmr of luteolin (retrieves a
list of substances), luteolin patents (retrieves a list
of patents that contain the structure for luteolin)
Accesaţi adresa “Natural Product” din bara de selecţie.
Click
thea Natural
theme.
Pentru
selecta unProduct
termen,query
click pe
Lookup.Click
Lookup to select a term.

Search
Metodeform
de căutare
(Literature)

Accesaţi fereastra “Literature”. Folosiţi câmpul predefinit
Click
the pentru
Literature
query
theme.în
Use
the abstract
Citation
de citare
a efectua
căutarea
titluri,
sau
Basic Index field to perform a text search on titles,
cuvinte cheie.
abstracts, and keywords.

Structure
Editors
Editor de structură

Desenaţi substanţa care a fost izolată de un produs
Draw the substance that was isolated from a
natural. Accesaţi fereastra “Substances”. Selectaţi una
natural product. Click the
Substances query
din cele trei opţiuni de editare aflate în
theme. Click the Structure Editors button in the
“Structure Editors”. Meniul Help vă va ajuta să obţineţi
structure box and select one of the 3 options.
Click
informaţii despre cum să utilizaţi, ChemDraw,
the Help link for information about using
AcceleysDraw, ISISDraw sau ICEDit.
ChemDraw, AccelrysDraw, ISISDraw, or ICEdit.

2. Filtre de căutare
Analizaţi rezultatele conform acestor
categorii folosind histograme pentru
aobserva relationarea
dintre categorii.

Pasul 1 - Selectaţi o categorie pentru histograma A
din meniul cascadă.
Pasul 2 - Selectaţi o categorie pentru histograma B
din meniul cascadă.
Pasul 3 - După analiză, selectaţi Limit to (sau Exclude)

Mod de filtrare
categoriile de rafinare sunt afişate în partea stângă a rezultatelor
Unele filtre oferă
Mai mult
o adresă care vă termite
să filtraţi mai
în profinzime.
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Unele filtre deţin un “by Value”
câmp ce vă permite să introduceţi
un termen
suplimentar

3. Planuri de sinteză
Creaţi o analiză retrosintetică manual sau automat prin Reaxys. Pentru a începe, accesaţi Synthesize aflat sub caseta “Structure”. Apoi alegeţi una din cele trei opţiuni
Opţiunea 3

“ Manual ” - Selectaţi
reacţiile de adăugat în
plan, dintr-o listă
generată sub “Synthesis
Planner”
“prin AutoPlan (cu
opţiuni)” - Selectaţi
parametrii necesari
pentru a genera automat
analize sintetice.

Manual
AutoPlan
AutoPlan(cu opţiuni)

Opţiunea
Option 22

“by
AutoPlan”
- Let
“AutoPlan”
- Reaxys
Reaxys automatically
creează automat pana
create up to 10
la 10 sinteze diferite
different synthesis
bazate pe opţiunile
plans based on
preselectate.
preselected
options on
the Settings page
Copyright © 201 4 Reed Elsevier Properties SA. All rights reserved.
Reaxys® and the Reaxys® trademark are owned and protected by Reed Elsevier Properties SA. All rights reserved

.

Option 1 1
Opţiunea

4. Salvare, Printare, Exportare şi Repoarte.
Acţiuni

Paşi de urmat

Salvaţi

Click
“Save”
din upper
partearight
dreapta
sus.of the Query page.
Clickpe
Save
in the
corner

Salvaţi
lista de
Save
a result
list rezultate

Click
adresa
“Store”
partea
paginii.
Clickpe
thebutonul
History“History”.
button.Click
Clickpe
the
Store
link din
on the
rightdreaptă
side of athe
page.

Printare
Print
the current page

Click
în partea
stîngă
a ecranului.
Clickpe
thebutonul
Print “Print”
buttonaflat
located
on the
button
bar towards the left side.

Exportarea
rezultatelor
Export
results

Click
din opţiuni
formatul,
intervalul
şi conţinutul.
Clickpe
thebutonul
Output“Output”.
button. Selectaţi
Select options
for format,
range,
and content.

Raport
Add
data to a Report.

Selectaţi
rezultatele.
Click the
pe triunghiul
rosu
aparenear
lângă
datele individuale
şi and
structuri.
Mouse over
results. Click
red triangle
thatcare
appears
individual
data points
Selectaţi
din the
opţiunile
cethat
apar.
Selectaţi
datele,
substanţele,
reacţiile
şi planurile
deplans.
sinteză.
Select from
options
appear.
Select
data,
substances,
reactions,
synthesis

Vizualizare
raport
View
a report

Click
“Raport”.Arrange
Aranjaţiitems
elementele
folosindShow,
“Show,Move
Moveup,
up,Move
Movedown,
down and
şi Remove”.
Click pe
thebutonul
Report button.
using the
Remove links.
Adăugaţi
notiţe
folosind
“Annotate”.
Add text to an item using the Annotate link.

Trimite
raportul
Send
the
report
prin email
through
email

Click
“Send” de
Report
completaţi
libere.
Raportul
vasent
fi trimis
arhivă
html.
Click pe
thebutonul
Send button
on pe
thepagina
Report
pageşiand
fill in thespaţiile
form. The
report
will be
as a ca
zipped
html
attachment.
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