
Лекція 3 
Тема: Структурний пошук у хімії. Формування запиту за допомогою 
аплету. 
 
Мета: освоєння системного та типового програмного забезпечення 
персональних комп’ютерів і вдосконалення навиків роботи з оригінальними 
програмами, що використовуються в різних розділах хімії, а також із 
пошуковими системами те електронними ресурсами. 
 
Вступ. 

У багатьох базах даних, що містять відомості про хімічні структури, є 
можливість вести інформаційний пошук, використовуючи в якості запиту 
двовимірну структурну формулу [11]. 

У таких базах даних можна зустріти три варіанти дій пошукової 
програми; зазвичай користувач сам вибирає потрібний йому варіант з наявного 
набору. 

 
План. 
1. Структурний пошук 
2. Аплет 
3. Аплет NIST Molecular Editor 
4. Аплет JME 
5. Аплет MarvinSketch 
6. Елементи семантичного вебу 

 
Зміст лекції 

1. Структурний пошук 
1. Пошук за структурою – Structure (Exact) Search. Пошукова програма 

шукає структури, які повністю збігаються зі структурою запиту. 
2. Пошук за підструктурою (субструктурою) – підструктурний 

(субструктурний) пошук – Substructure Search. Пошукова програма шукає 
структури, в основі яких є ділянка, яка цілком збігається з основою запиту. 

3. Пошук за подібним - Similarity Search. Пошукова програма шукає 
структури, в яких є такі ж структурні фрагменти, як і у запиті. 

На пошуковому бланку зазвичай можна задати мінімально допустимий 
ступінь відповідності (у%). 

Для розрахунку ступеня відповідності творці баз даних часто 
використовують коефіцієнт Танімото. 

Контрольне завдання 1. Розрахунок коефіцієнта Танімото 
Припустимо, ви – розробник бази даних, в якій можливий структурний 

пошук за подібним. 
База даних містить, зокрема, речовини (3.1 – 3.2). 
Завдання: 

• створити словник структурних фрагментів, характерних для цієї бази 
даних; 

• сформувати структурні коди (відбитки пальців) для двох речовин А і В; 



• розрахувати коефіцієнт Танімото для цієї пари речовин. 
Приймемо, що в нашій базі даних відбитки пальців будуть мати розмір 10 

бітів. Які саме структурні фрагменти слід включати в словник? 
Відповідь: Будь які на ваш розсуд, але придатні для формування відбитків 

пальців структур А і В. 
 

А. (3.1) 

Б.                                                       (3.2) 
Завдання виконайте за наступною схемою: 
Словник фрагментів. 
Приклад початку словника: 

 і т.д. 
 

          

 
Відбитки пальців:  
А. 

          

В.  
          

 
Коефіцієнт Танімото: 

SАВ = ... (розрахункова формула і чисельне значення). 



 
2. Аплет 

Аплет – коротка комп'ютерна програма, що функціонально розширює 
можливості основної програми, або інтернет-застосування та завантажується 
разом з веб-сторінкою [11]. 

Розглянемо аплети, призначені для створення двовимірних хімічних 
структур. За допомогою таких аплетів конструюють запити в тих базах даних, 
де можливий пошук за структурною формулою. 

Прийоми роботи з аплетом дуже схожі з прийомами роботи з "великим" 
молекулярним редактором, таким як Symyx Draw – тільки набагато простіші. 

Основне завдання аплету – правильно відобразити молекулярний граф, на 
підставі якого має проводитися пошук. Краса формованого зображення не має 
ніякого значення в пошуковому процесі, тому у таких аплетів нерідко відсутні 
дизайнерські функції (вирівнювання довжин зв'язків, валентних кутів, поворот 
в площині листа і т. д.). 

Інструментарій аплету, як правило, обмежується керуючими командами 
(стерти, виділити) і кнопками хімічних символів (головним чином, 
"органічного" набору), хімічних зв'язків (в основному тих, що не відображають 
симетрію), найпростіших структурних фрагментів (наприклад, циклів). 

Стандартизація в роботі різних аплетів відсутня, але прийоми роботи є 
настільки простими, що при мінімумі навичок вони виявляються інтуїтивно 
зрозумілими [11]. 

 
3. Аплет NIST Molecular Editor 

NIST Chemistry WebBook (http://webbook.nist.gov/chemistry/) – це одне 
з найавторитетніших онлайнових джерел термодинамічної, спектроскопічної і 
структурної інформації. 

Запит для інформаційного пошуку в NIST Chemistry WebBook може бути 
сформований декількома способами. Розглянемо, як для цих цілей 
застосовується аплет . 

З Головної сторінки NIST Chemistry WebBook до потрібного бланка слід 
перейти по ланцюжку посилань: Structure (у групі посилань Search Options / 
General Searches) → Use applet to draw a structure. 

З наявних в WWW інструментів подібного призначення аплет NIST 
характеризується, мабуть, найпростішою будовою (рис. 3.1). 

Основні операції виконуються у такому порядку: 
• Показати атом – клацнути по полю. 
• Додати другій атом, пов'язаний з першим – встановити курсор на перший 

атом, натиснути ліву клавішу мишки і, не відпускаючи, тягнути курсор в 
потрібному напрямку на потрібну відстань, після чого клавішу 
відпустити. 

• Створити зв'язок між атомами – встановити курсор на перший атом, 
натиснути ліву клавішу мишки і, не відпускаючи, перенести курсор на 
другий атом, після чого клавішу відпустити. 

• Змінити порядок зв'язку – встановити курсор на зв'язок і клацати 
клавішею мишки потрібне число разів. 



• Змінити властивості атома – подвійним клацанням по атому відкрити 
допоміжне віконце, в якому зробити необхідні заміни. 
Деякі операції редагування можна виконувати за допомогою клавіатури. 
 
 
 
 

 
Рис. 3.1. Функції аплету NIST Molecular Editor. 
 
Список "гарячих клавіш" наведено в таблиці, розташованій на тій же 

сторінці, де знаходиться пошуковий бланк. 
Приклад: замінити в структурі атом карбону на атом нітрогену. 
Виконання операції за допомогою клавіатури: встановити курсор на атом 

карбону і натиснути клавішу n. 
Select – режим виділення. 
Виділений атом можна пересувати в потрібному напрямку. Решта дії над 

атомами і зв'язками такі ж, як в режимі Draw. 
Erase - режим видалення. 
Для видалення атома або зв'язку необхідно клацнути по ньому. 
Template – режим шаблонів (циклів). 

• Вибрати цикл з таблиці – клацнути по ньому. 
• Відобразити цей цикл – клацнути в потрібному місці редагованого поля. 
• Додати потрібний цикл до структури – встановити курсор на атом або 

зв'язок і клацнути клавішею мишки. 
Атоми гідрогену. За замовчуванням, на екрані формується скелет 

молекули, а присутність атомів гідрогену враховується відповідно до правил 
валентності в неявній формі. 

Наприклад, молекула Н3С-СН3 за замовчуванням відображається так:  
 ̶  ̶  ̶ .  

Таблиця 
шаблонів 

Кнопки перемикання 
режимів 

Список хімічних 
елементів 

Висновок MOL-файлу 
в текстовому форматі 

Кнопка 
"Готово" 

Аплет автоматично визначає брутто-формулу 

Нічого страшного, 
якщо малюнок 

буде виглядати не 
дуже 

симпатичним 



Для відображення гідрогену в явній формі необхідно встановити курсор 
на атом, до якого приєднані атоми гідрогену, і на клавіатурі натиснути 
відповідну цифрову клавішу. 

Тренувальні вправи. 
• Зобразіть етан в такій формі: Н3С-СН3 

• Зобразіть етил в такій формі: Н3С-СН2 

Явна і неявна форми відображення гідрогену по-різному інтерпретуються 
в ході субструктурного пошуку. 

Неявно присутній гідроген ніяк не враховується в ході субструктурного 
пошуку. Наприклад, за запитом С-С витягуються всі структури, що містять два 
атоми карбону, з'єднані одинарним зв'язком. 

Явно присутній гідроген враховується в субструктурному пошуку. 
Наприклад, за запитом Н3С-СН2 витягуються всі структури, що містять 
угруповання С2Н5. 

Вибір "пошук за структурою" або "пошук за субструктурою" проводиться 
після натиснення кнопки Done ("Готово"). 

Контрольне завдання. 
1. Визначте температуру топлення цієї речовини:  

                                         (3.3) 
2. Визначте енергію іонізації (eV) цієї молекули в газовій фазі:  

                                         (3.4) 
3. Проведіть субструктурний пошук за таким запитом:  

O O

OO

                             (3.5) 
Чому дорівнює ентальпія сублімації бромпохідної, наявної в списку 

результатів пошуку? 
 

4. Аплет JME 
Аплет JME використовується на багатьох сайтах. 



Функціональні можливості JME розглянемо в каталозі реактивів компанії 
Sigma-Aldrich. Зайти на сайт можна  за адресою: 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/AdvancedSearchPage.do  
і за посиланням Structure Search перейти до пошукового бланку з 

апплетом. 
Структура робочого вікна аплету показана на рис. 3.2. 
 
 

 

Рис. 3.2. Структура робочого вікна аплету JME. 
 
Кнопки верхнього ряду: 
1 – вивести в окремому віконці код SMILES; 
2 – стерти останню намальовану молекулу; 
3 – почати малювати ще одну структуру; 
4 – видалити виділений фрагмент; 
5 – перемістити структуру при натиснутій лівій клавіші мишки, обертати 

структуру при нажатій правій клавіші; 
6 – перетворити виокремленний атом в йон; 
7 – скасувати останню дію. 
В інших версіях аплету на цих кнопках можуть бути зображені не 

піктограми, а буквенні позначення. 
Контрольне завдання 1. 

Шаблони функціональних груп 

Хімічні 
зв`язки 

Намалювати вказаний атом. 
Замінити виділений атом на даний. 

Намалювати "нестандартний" атом. 
Замінити виділений атом на інший, 
друкуючи його символ на клавіатурі 
(відкривається допоміжне віконце) 

Карбоновий 
ланцюг 

Цикли 

1     2    3    4          5          6           7 



Створіть на екрані точно таке ж зображення: 

 
Контрольне завдання 2. 
Ваш колега згадував, що бачив в каталозі Sigma-Aldrich редокс-

індикатор, придатний для вирішення якогось завдання науково-дослідної 
роботи. Точної назви індикатора ви не пам'ятаєте, але знаєте, що мова йшла про 
похідну такої речовини: 

                   (3.6) 
Знайдіть у каталозі вартість індикатора. 
 

5. Аплет MarvinSketch 
Функціональні можливості MarvinSketch розглянемо на прикладі роботи 

пошукового бланка на сайті chemicalize.org [11].  
Chemicalize.org – пошукова система нового типу. Вона призначена для 

виявлення хімічно значимої інформації, причому запит тут можна скласти у 
вигляді структурної формули. 

На сайті chemicalize.org потрібно перейти в режим роботи Chem Search 
(посилання знаходиться над пошуковим бланком). Для виклику аплету служить 
кнопка Draw на пошуковому бланку (праворуч від графи, призначеної для 
текстового запиту). 

Пошукова система chemicalize.org використовує найпростішу версію 
MarvinSketch; в інших базах даних подібний аплет здатний виконувати більше 
дій. 

Інтерфейс аплету показаний на рис. 3.3:  
• пункти меню, багато команд якого дублюються кнопками;  
• пункти меню, які тільки формально присутні, але в аплеті не працюють (в 

однойменній прикладної програмі – працюють);  



• інструмент для написання текстових коментарів (кнопка Т) (в пошуку не 
використовується);  

• інструмент для відображення схеми реакції (кнопка зі стрілкою в лівому 
стовпчику) (у цій базі даних не використовується). 
Зауваження перед роботою: 

• При низькій швидкості мережі апплет з запізненням реагує на дії 
користувача. 

• Якщо в ході конструювання структури під атомом з'являється червона 
риска – значить, атом виявився в валентному стані, більше допустимого. 

• За замовчуванням, атоми Н присутні в структурі в неявній формі і 
компенсують вільні валентності. 
 

 
Рис. 3.3. Інтерфейс аплету MarvinSketch. 
 
Самостійна робота. 
Дослідити аплет самостійно і знайти способи виконання стандартних 

операцій. 
Дослідіть, яким чином можна:  

• відобразити зв'язок С-С (при кнопці С; при кнопці "зв'язок");  
• змінити порядок зв'язку;  
• замінити атом С на атом Н, N або О;  
• замінити атом С на атом будь-якого іншого хімічного елемента;  
• виділити атом або зв'язок;  
• виділити групу атомів (звернути увагу на кнопку зі стрілкою у верхньому 

ряду і три алгоритми її роботи);  
• виділити всю структуру;  
• зняти виділення;  

На Головній 
сторінці пошукової 

системи апплет 
завантажується при 
натисканні кнопки 

Draw structure. 

Кнопка 
Selection 

(Виділення) 



• видалити атом;  
• видалити групу атомів;  
• видалити всю структуру. 

До чого призводить подвійне клацання по структурі при включеній 
кнопці Selection? Що відбувається, якщо курсор помістити на середину 
виділеної структури? Як використовувати це для переміщення структури; для 
обертання структури?  

Як відобразити атом гідрогену в явній формі? 
(Підказка. Проаналізуйте в меню групу команд View). 
Як привести в нормальний вигляд неакуратно намальовану структуру? 
(Підказка. Проаналізуйте в меню групу команд Structure). 
Як двовимірну структуру перетворити на тривимірну? 
Функціональні клавіші F6 і F7 призначають два режими роботи: 

• F6 – зміна масштабу (при натиснутій лівій клавіші мишки слід пересувати 
курсор по вертикалі), 

• F7 – обертання в тривимірному просторі. 
Літерні клавіші можна використовувати для відображення атомів. 

Наприклад, N - атом нітрогену, Cl – атом хлору і т.п. (Допускається друкувати і 
в нижньому регістрі: n, cl і т. п.). 

При натисканні правою клавішею мишки на атомі або зв'язку 
відкривається контекстне меню.  

Перевірочне завдання. Відтворіть на екрані таку структуру: 

                 (3.7) 
 

6. Елементи семантичного вебу 
Самостійна робота. Крок 1. 
Сформуйте запит – зобразіть структурну формулу дифосфат-йону. 
Проведіть пошук у базі даних пошукової системи – натисніть кнопку 

Chem Search. 
Для самоперевірки: список результатів пошуку містить близько трьох 

десятків записів. 
Самостійна робота. Крок 2. 
Проаналізуйте, куди ведуть посилання зі списку результатів пошуку. 
Виведіть на екран список документів, в яких згадується кальцій 

дифосфат. 
Самостійна робота. Крок 3. 
У списку документів є патенти, виявлені в базі даних "freepatentsonline". 
Виведіть на екран текст будь-якого з цих патентів (у форматі HTML). 
Самостійна робота. Крок 4. 



Проаналізуйте вид тексту патенту, виведеного на екран. Знайдіть такі 
особливості тексту, які явно були б відсутні в патенті, що одержаний зі 
звичайної патентної бази даних (USPTO, espacenet і т. д.). 

Даний патент – семантично збагачений документ. 
Можливо, подібним чином будуть конструюватися всі наукові документи 

в майбутньому – коли на зміну нинішньому вебу прийде Web 3.0. 
Перерахуйте ті елементи і прийоми, які chemicalize.org використовувала 

для збагачення вихідного тексту хімічної інформацією. 
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