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Reaxys 

 برگه اطالعات

 

 

 

 شیمیایی R&Dآگاهانه در مورد  های برای تصمیم گیری ضروریداده های 

Reaxys در مورد  واقعیات تجربی اختیار گذاشتندر با وب می باشد که  یپایه بر پژوهشی کاریک راه

بهبود  را تحقیق و توسعهبازدهی  ی اجرای کار،روش ها نیز واکنش های شیمیایی و ،خصوصیات ،ساختارها

 بخشد.می
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 مقدمه

Reaxys  کشف و  در را جهت توانمند ساختن منتشر شده واقعیات تجربیمیلیون  055دسترسی به بیش از

 دارو، هنگامزوداز کشف  بر ساختارها، خصوصیات و واکنش ها. تمرکز فراهم می آوردتوسعه مواد شیمیایی 

 به محقق ها این اجازه راداده خروجیکند و احتماالت حمایت می اختس برای مواد و برنامه ریزی گزینش

  .دهدقرار تجزیه و تحلیل  ی موردبه طور هماهنگداده های درون سازمانی و خارجی را دهد که می

Reaxys ،نیازمند می  به آن ها که شیمیدانان نحویبه را از طریق ارائه پاسخ ها  تحقیق و توسعه

 بهبود می بخشد. ،باشند

 ترکیب وجود دارد؟ یکآیا  -

 در مورد این ترکیب چه می دانیم؟ -

 چطور می توان به این ترکیب دست یافت؟ -

 بر روی این ترکیب کار می کند؟ دیگری شخصچه  -

 : شامل موارد زیر است Reaxysپایگاه داده 
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 ویژگی ها:

 محتوای بسیار سازمان یافته جامع

Reaxys و اختراعاتدست آمده از مجالت، ثبت به  خصوصیات، داده های ساختار شیمیایی، واکنش و 

، مجموعه ای جامع از مقاالت و متون بانک اطالعاتی ی اینهسته. ها را گلچین می کندفصول تکست بوک

از طیف وسیعی از مجالت  کهدیگر  گاهنامههزار  61 بیش از .می باشد مرتبط با موضوعشیمی انتخاب شده 

به برند. را به پیش می چنین تصوری تکمیل، اندبه دست آمدهها شیمی، تکست بوک ها و کنفرانس مربوط به

دهی با اصول طبقه بندی شیمی سازمانق ستجو، تمام اطالعات فهرست شده و مطابافزایش قابلیت ج منظور

 می شوند. 

ASK REAXYS 

را جهت  شهودی، راهی سازدرا تنها با یک کلیک میسر می نوآورانهبسیار ساده و جستجوی  که گزینهاین 

و  فهم Ask Reaxys. خاصیت شیمیایی، مفاهیم و استنادها ارائه می دهد ،واکنش جزئیات یکیافتن سریع 

ترین شکل بازیابی می کند. ای را به صورت مرتبطاطالعات ویژه( و 6)شکل  می کند متن را تسهیل تفسیر

 ، پلیمی کند دادهپایگاه  چکیده فنی پسند که زبان طبیعی را مشابه با زبان کاربر هایورودی همچنین میان

 .طالعات راحت تر در دسترس قرار گیرندا می زند تا

 

 

 جستجوهای متن را پذیرفته و تفسیر می کند Ask Reaxy. 6شکل 
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 ساختار انعطاف پذیر جستجو

ها؛ را ارائه می دهد؛ واکنش گوناگون طبقه بندی های در جستجو امکان (،2)شکل  Reaxysصفحه شروع 

های جستجوی قابل تنظیم، ورودی مبتنی بر . زمینه(2ی دارویی؛ و متون )شکل مواد؛ نام ها؛ فرمول ها؛ شیم

د که بیش از نقابل جستجو می باش زمینه 055عدد، و ساختار شیمیایی را پشتیبانی کرده و شامل متن، 

ها، فیزیکوشیمیایی، طیفاطالعات  شامل مفاهیمی متفاوت همانند ود ندهرا پوشش می موضوع 635

 ترمودینامیک، الکتروشیمی و شیمی مغناطیسی می باشند. 

 

 با طبقه بندی های اصلی جستجو Reaxys. صفحه شروع 2شکل 

تسهیل جستجوهای ( جهت 3جدول تناوبی )شکل  پایه بر فرمول ساختارصفحه هم چنین شامل این 

 . می باشد کاملبه نسبت های شیمیایی کامل یا  ساس فرمول، بر افلزی -آلیشیمی معدنی و 



 

5 
 

 

 می کند را تسهیل فلزی -آلیبرای داده های ترکیب معدنی و  ، جستجویفرمول ساختار. 3شکل 

 بانک اطالعاتیمرور 

ReaxysTree  طبقه بندیReaxys  کاربران می توانند سلسله مراتب . (4کند )شکل تجسم می قابلرا

 می باشند. در ارتباط های شیمیایی و خصوصیات موادتغییر شکل باژه آنهایی که را مرور کنند به وی عبارات

 برقرار کنند.  به کاربر کمک می کند که ارتباطاتی را بین جنبه های ظاهرا جداگانه شیمی ساختار این
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 به شکل طبقه بندی فهرست گذاری کنید. ReaxyTree. پایگاه داده را با استفاده از 4شکل 

 تمرکز سریع بر نتایج مرتبط

ها می hitsetدارای مجموعه جامعی از فیلترها برای  Reaxysترین نتایج، جهت کمک به شناسایی مرتبط

ای واکنش، پارامترهای فعالیت ساختار و خصوصیات، پارامتره بر اساستوانند باشد. کاربران می

 . فیلتر کنند جستجوی خود را زیستی، نوع انتشار و سایر موارد
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 ها hitsetارزیابی روابط درون 

Reaxys Analysis View  ( به کاربران اجازه می دهد که معیارهای آناالیز را جهات درک رواباط    0)شکل

   ای فعاال هایی که در حوزه تحقیقااتی ویاژه  ی مثال، کشف سریع افراد و سازمانبین نتایج انتخاب کنند. برا

یی را هاا کند، یا کاتالیزهاا یاا حاالل   طبقه بندی می خروجیمی باشند را ممکن می سازد، نتایج را مطابق با 

 سازد. می مشخص ،برای یک طبقه ویژه واکنش

 

 ها می باشدhitset، ابزار مبتنی بر هیستوگرام برای ارزیابی روابط درون Analysis View. 0شکل 

 نتزریزی مسیرهای س نقشه

ReaxysAutoPlan ،مولد که مسیرهای چندین مسیر  را از طریق نتزریزی برای سنقشهبر جنبه های زمان

های سنتزی از واکنش هاینقشه حذف می کند.سنتز جایگزین را برای ترکیبات مورد نظر ایجاد می کنند، 

د که بهترین مسیر ندهمی شوند که به کاربران اجازه می چندین سند منبع ساخته از طریقشده توصیف 

، eMoleculesهای داده به پایگاه هایی. این ابزار، شامل لینکتهیه کنندسنتز را برای هدف خود 

Accelrys ACD  وPerkinElmer ChemACX  ،بهترین گزینه ها برای  شاملجهت ارائه اطالعات بیشتر

 د. نخرید ترکیبات می باش
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 ، چندین مسیر سنتز را ایجاد می کندReaxysAutoPlan. 1شکل 

 به اشتراک گذاری یافته ها با سایر محققان

Reaxys Report  می باشد. کلیک  پژوهشنتایج  خروجی گرفتن از(، راهی ساده جهت تفسیر و 7)شکل

کلی یا به بر هر نتیجه، دو گزینه را برای افزودن به یک گزارش ارائه می دهد. تفاسیر را می توان به ورودی 

 سپس می توان گزارش را به چندین دریافت کننده ایمیل کرد. افزود. جنبه ویژه ای از آن 
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 اشتراک گذاری آسان یافته ها را امکان پذیر می سازد Reaxy Report. 7شکل 

 در جریان های کاری موجود Reaxysادغام 

Reaxys  کندمیارائه ط سیستم و ابزار موجود در یک محیو محتوی چندین گزینه را برای ادغام مطالب. 

، Accelrysاز تامین کنندگان اصلی، از جمله  (ELN)های آزمایشگاه الکترونیکی با نوت بوک کار این

PerkinElmer  وIDBS  می باشدسازگار.  

به  زمان واقعیدر  را نویسیبرنامهعات انعطاف پذیر و دسترسی ، ارائه اطالرابط برنامه نویسی نرم افزار

های واکنشی و ، ساختارها، دادهساختار فایل یک سطحیامکان پذیر می سازد.  Reaxysمحتوا و سیستم 

واقعی مرتبط و اطالعات ثبت اختراع برای کاربرد درون سازمانی، برای مثال، جستجوی آنالوگ ساختاری و 

الزویر جهت ادغام  R&Dتیم خدمات حرفه ای راه حل های را ارائه می دهد. ارزیابی منحصر به فردی ترکیب 

 آماده می شود. به درون جریان های کاری موجود  Reaxysیکپارچه 
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 بررسی فعالیت زیستی ترکیب

Reaxys تواند به طور کامل با میReaxys  ترکیبات مورد  روابط بین درک ادغام گردد تاشیمی دارویی

به  توانندهر دو راه حل میبا استفاده از . مشترکین تر سازدرا عمیق های فعالیت زیستینظر، اهداف و داده

 رسی پیدا کنند.دستآسان و  منفرداز طریق یک رابط کاربری  جستجو نتایج

 مزایای کلیدی

Reaxys  :محققان را برای موارد زیر توانمند می سازد 

 کشف ساختارها، خصوصیات و واکنش های شیمیایی -

 ساخت جستجوگرهای انعطاف پذیر به راحتی و به طور مستقیم -

 های خریدو گزینه اتترکیبارزیابی سنتز  -

 درون و بیرون از سازمان خود با هابه اشتراک گذاری داده -

 و درون سازمانی منتشر شده تجربیهای مقایسه داده -

 شروع به کار

ند به شرکت یا موسسه شما می تواشیمی دارویی  Reaxysدر مورد این که چگونه  بیشتر یادگیریجهت 

یا آموزش کمک کند، با نمایندگی فروش الزویر خود در  پژوهشیابی به موفقیت در جهت دست

elsevier.com/reaxys  حاصل فرماییدتماس.  

 اطالعات بیشتر

یا به  مشاهده فرماییدرا  elsevier.com/reaxysمحصول، لطفا  نمایشجهت درخواست اطالعات یا 

  .بزنیدایمیل  reaxy@elsevier.comآدرس 

solutions-www.elsevier.com/rd  ترین دفتر الزویر خود تماس بگیرید.یا با نزدیک مشاهده نمودهرا 

mailto:reaxy@elsevier.com
http://www.elsevier.com/rd-solutions
http://www.elsevier.com/rd-solutions
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 آسیا و استرالیا

 0222 6349 65 +تلفن: 

 sginfo@elsevier.comایمیل: 

 اروپا، خاورمیانه و آفریقا

 67 37 485 20 31 +تلفن: 

 nlinfo@elsevier.comایمیل: 

 ژاپن

 5034 5561 3 81 +تلفن: 

 jpinfo@elsevier.comایمیل: 

 یکای مرکزی و کاناداآمریکای شمالی، آمر

 4500 615 888 1 +تلفن: 

 usinfo@elsevier.comایمیل: 

 کره و تایوان

 3000 6714 2 82 +تلفن: 

 krinfo.corp@elsevier.comایمیل: 

 آمریکای جنوبی

 9300 3970 21 55 +تلفن: 

mailto:sginfo@elsevier.com
mailto:nlinfo@elsevier.com
mailto:jpinfo@elsevier.com
mailto:usinfo@elsevier.com
mailto:krinfo.corp@elsevier.com
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