
Лекція 4 
Тема: Лінійні нотації. CAS RN, SMILES, InChI 
 
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. 

Одну і ту ж речовину можна назвати або письмово відобразити 
численними способами. Проблема однозначності імені речовини вирішувалася і 
вирішується в хімії різними шляхами. Один з них – присвоєння речовині 
реєстраційного номера [11]. 
 
План. 
1. Реєстраційні номери хімічних речовин 
2. CAS Registry Number і довідник Common Chemistry 
3. CAS RN в базах даних 
4. SMILES 
5. InChI і InChIKey 
6. Каталоги хімічних реактивів 

 
Зміст лекції. 

1. Реєстраційні номери хімічних речовин. 
Метод реєстрації має і переваги, і недоліки. З одного боку, реєстраційний 

номер дійсно може служити унікальним ідентифікатором; з іншого боку, в 
ньому зовсім не відображається склад речовини. Поняття «речовина» настільки 
багатогранне, що один-єдиний реєстраційний номер не завжди доречний при 
систематизації відомостей про реальний хімічний об'єкт [11]. 

У світі відсутня єдина система реєстрації хімічних речовин; практично 
кожна велика база даних здійснює реєстрацію в межах свого інформаційного 
масиву. 

Ідентифікаційні коди корисні в інформаційному пошуку, але, як правило, 
тільки всередині конкретного масиву. У кожного правила має бути виняток; в 
даній галузі винятком є реєстраційні номери Chemical Abstracts Service. 

 
2. CAS Registry Number і довідник Common Chemistry. 

CAS Registry Number (CASRN, CAS RN, CAS Number, CAS #) – це номер, 
під яким хімічна речовина (або суміш речовин) зареєстрована в Chemical 
Abstracts Service (CAS). 

Формат запису CASRN: група з трьох чисел, об'єднаних дефісами; в цьому 
наборі останнє число обов'язково складається з однієї цифри, а передостаннє – з 
двох. 

Приклади CASRN: 74-84-0 (етан); 548491-80-1 (ZnFe2O4). 
У тексті документа код CASRN нерідко укладають у квадратні дужки, 

наприклад: [7647-14-5]. 



Співробітники Chemical Abstracts Service переглядають свіжу наукову 
літературу, реєструють кожен хімічний об'єкт, виявлений в публікаціях. 
Номери при цьому присвоюються простим і складним речовинам, органічним, 
неорганічним і елементоорганічним, координаційним, низькомолекулярним і 
високомолекулярним (у тому числі, білкам), йонам, мінералам, сплавам, 
характерним сумішам (у тому числі, сумішам невизначеного складу). 

Присвоєння номерів йде в хронологічному порядку, у міру виявлення 
об'єктів, тому в сам номер ніякої хімічного змісту не закладають. 

Цінність CASRN полягає в тому, що реєстраційний номер дозволяє 
лаконічно і однозначно вказати на якусь речовину, яка може мати безліч назв і 
склад якої може бути відображений декількома способами. 

Приклад: Na2HPO4. У літературі цю речовину називають по-різному: 
гідроортофосфат натрію, натрій гідрогенфосфат, кислий фосфат натрію 
двозаміщений, динатрійгідротетраоксофосфат (V), гідрофосфат натрію, 
disodium orthophosphate, DSP, hidrogenoortofosfato de disodio і т. д. Його хімічну 
формулу іноді записують, наприклад, так:  

HNa2O4P; Na2O · 0,5H2O · 0,5P2O5; 2Na+HPO4
2-. 

Кількість варіантів графічних зображень структури є взагалі незліченним. 
CASRN даної речовини однозначний: 7558-79-4. 

Chemical Abstracts Service займається систематичним обліком речовин з 
1957 р.; щодня кількість привласнених номерів зростає на 15 тис. На сайті CAS 
(http://www.cas.org/) є лічильник зареєстрованих хімічних об'єктів, що працює в 
режимі реального часу (рис. 4.1) 

 
Рис. 4.1. Лічильник зареєстрованих хімічних об'єктів Chemical Abstracts 

Service. 
Довгий час коди CASRN виконували функції неофіційних стандартних 

ідентифікаторів хімічних речовин. Їх можна зустріти в наукових статтях, 
технічних специфікаціях, каталогах реактивів (рис. 4.2). 

 
Рис. 4.2. Неофіційні стандартні ідентифікатори хімічних речовин. 
 
Оскільки коди CASRN інтенсивно використовуються в хімічній 

літературі, їх застосовують в якості пошукових термінів у інформаційному 
пошуку, і не тільки в спеціалізованих базах даних. 

Приклад. Необхідно знайти «сертифікати безпеки матеріалу» (Material 
Safety Data Sheet, MSDS) для Na2HPO4. 

Універсальна пошукова система Google успішно справляється з цим 
завданням, причому запит «7558-79-4» msds виявляється більш ефективним, 
ніж текстові запити, такі як «disodium orthophosphate» msds. 

Поширення CASRN стримується двома причинами:  
• в цьому коді немає інформації про склад і структуру речовини;  
• реєстраційна система є комерційною. 



Вичерпний список всіх CASRN міститься в CAS REGISTRY – платній базі 
даних. Chemical Abstracts Service дозволяє некомерційне використання CASRN – 
але за умови, що в інформаційне джерело буде включено менше 10 тис. 
реєстраційних номерів. У результаті такої політики в друкованій літературі 
(особливо в каталогах реактивів) і в онлайнових довідкових базах даних 
накопичилася значна кількість кодів CASRN, однак це лише мізерна частка тієї 
інформації, якою володіє CAS. 

Для широкої наукової аудиторії доступ до першоджерела (CAS 
REGISTRY) утруднений, тому вона змушена користуватися вторинними 
документами. У результаті в онлайновій літературі з одного документа в інший 
копіюються коди з друкарськими помилками та скасовані коди, а головне, 
нерідко зустрічається некоректне співвідношення CASRN і речовини. 

Правильне співвідношення CASRN і речовини не є таким простим 
завданням, яким воно здається з першого погляду. CAS присвоює реєстраційні 
номери не тільки хімічним речовинам в строгому розумінні цього терміну, але і 
в нестрогому, і навіть сумішам. 

Приклад 1. Цис-1,2-дихлоретен, транс-1,2-дихлоретен і 1,2-дихлоретен 
(без вказівки взаємного розташування атомів хлору) мають три різних 
реєстраційних номери. Якщо в молекулі атоми 1Н замінити атомами 2Н, 
отримуємо нові об'єкти, які теж будуть мати свої унікальні номери. 

Приклад 2. Одно-, дво-, тризаміщені натрій ортофосфати, як і слід було 
очікувати, мають три унікальних реєстраційних номери. Виявляється, свій 
номер є і у «заміщеного фосфату натрію» (тобто суміші речовин, склад якої 
можна описати брутто-формулою NaxHyPO4, де x + y = 3). Крім того, 
реєстраційні номери присвоєні кожному виявленому кристалогідрату (Na2HPO4 
· 2H2O, Na2HPO4 · 7H2O і т. д.). 

З погляду реєстрації реальних хімічних об'єктів, про які є відомості в 
науковій літературі, такий підхід цілком логічний. 

Труднощі виникають у авторів документів та укладачів довідкових баз 
даних, що мають намір доповнити свої матеріали кодами CASRN. Для 
правильного вибору коду необхідно професійно орієнтуватися в реєстраційній 
системі і мати доступ до першоджерела CAS REGISTRY. Як показує аналіз 
якості безкоштовних веб-ресурсів, ці умови виконуються не завжди. Труднощі 
виникають також у користувачів, які мають намір знайти в Інтернеті 
інформацію про речовину за кодом CASRN. Користувач повинен знати «вірний» 
код та вміти передбачати, які «частково правильні» коди можуть зустрітися в 
онлайновій літературі (присвоєння кристалогідрату реєстраційного номера 
безводної солі – найпростіший приклад). 

Доречність використання CASRN в інформаційному пошуку пояснюється 
декількома причинами. По-перше, пошук по CASRN є безперечно ефективним в 
тих джерелах, для яких ці коди спочатку були призначені – в базах даних 
Chemical Abstracts Service (на жаль, платних). По-друге, в безкоштовному 
Інтернеті є значний інформаційний пласт, де CAS Registry Numbers 
застосовуються здавна і є, в основному, перевіреними. Це каталоги реактивів 
провідних хімічних компаній, сертифікати безпеки матеріалів (MSDS), бази 
даних National Institute of Standards and Technology (NIST), показники до 
друкованих довідників за властивостями речовин. (Саме тут користувачеві 



потрібно вирішувати проблему співвідношення «речовина ↔ CASRN», 
принаймні, для більш-менш поширених речовин). 

Непоганими стартовими точками для пошуку кодів CASRN є бази даних, 
в яких зібрана інформація з каталогів різних виробників хімреактивів, 
наприклад: BuyersGuideChem (http://www.buyersguidechem.de/), ChemExper 
(http://www.chemexper.com/). 

У тих випадках, коли потрібно розшифрувати серію кодів CASRN, 
зручним є показник довідника Landolt-Börnstein Substance / Property Index 
(http://lb.chemie.uni-hamburg.de/static/RN/). 

Chemical Abstracts Service до недавнього часу був монополістом в 
утримуванні первинної інформації про CASRN. Наприкінці 2008 р. він зробив 
перший крок у наданні вільного доступу до цього типу своїх ресурсів і 
розмістив офіційну вибірку з CAS REGISTRY на спеціальному сайті Common 
Chemistry (http://www.commonchemistry.org/). 

Common Chemistry містить відомості (CASRN, назви, молекулярні і 
структурні формули) про приблизно 8 тис. хімічних речовин – таких, які не 
менше тисячі разів згадуються в базах даних CAS. Передбачається, що сайт 
повинен служити інструментом пошуку назв і реєстраційних номерів 
найважливіших хімічних товарів. 

Пошуковий бланк, що знаходиться на Головній сторінці Common 
Chemistry, складається з двох граф: 

Chemical Name – тут запитом може бути повна назва речовини або 
фрагмент назви; 

CAS Registry Number – тут запитом може бути тільки повний код CASRN, 
але не його фрагмент. 

Приклад. За запитом sodium phosphate в список результатів пошуку 
потрапляють одно-, дво-, тризаміщені ортофосфати, їх суміші невизначеного 
складу, один ортофосфат-кристалогідрат, ди-, мета-, поліфосфати, гіпофосфіт і 
сіль з фосфорорганічним аніоном. 

За запитом disodium phosphate витягується тільки запис, що стосується 
речовини Na2HPO4 (рис. 4.3). 

 
Рис. 4.3. Список результатів пошуку Common Chemistry. 
 
Беручи до уваги невеликий обсяг бази даних, результат можна вважати 

задовільним. 



Під час роботи з базою даних слід враховувати деякі прийняті тут умовні 
позначення, хоча, на перший погляд, хіміку вони здаються досить дивними. 

1. Хімічну формулу солі і в символьному ("Molecular Formula"), і в 
графічному ("Chemical Structure") записах відображають як певний комплекс 
кислоти і атомів металу, наприклад, H3O4P.2Na, а не HNa2O4P (хімічні символи 
наведені в алфавітному порядку) (рис. 4.4.). 

 
Рис. 4.4. Формула натрій гідрогенфосфату у Common Chemistry. 
Прикро, що цю особливість записів, прийняту в реєстраційній системі 

CAS, бездумно тиражують автори веб-сайтів, що діють за принципом Copy & 
Paste. У підсумку в деяких онлайнових довідкових базах даних з'являються 
незвичайні об'єкти типу H3Na2O4P, для яких там же наводяться молекулярні 
маси і навіть фізико-хімічні характеристики. 

2. Всі назви, під якими дана речовина була виявлена в літературі, CAS 
перераховує в рубриці, невдало названій «Синоніми». 

Недосвідчений користувач під авторитетом Chemical Abstracts Service, 
може і насправді повірити, що «двонатрієва сіль фосфорної кислоти» і «кислий 
фосфат натрію» є синонімами (рис. 4.5). 

 
Рис. 4.5. Рубрика «Синоніми» у Chemical Abstracts Service. 
 
До речі, і цей термін, саме з таким перекрученим змістом, «бродить» по 

Інтернету. Можна припустити, що «антихімічні» умовності були тимчасово 
внесені програмістами CAS (а не хіміками) на зорі комп'ютеризації і до сьогодні 
так і залишилися в базах даних.  

Незважаючи на вказані недоліки, абстрагуючись від термінологічних 
питань, слід визнати, що сайт Common Chemistry як первинне джерело 
інформації про CASRN є цінним і перспективним онлайновим ресурсом. 

 
3. CAS RN в базах даних. 

Якщо мова йде про речовини, досить поширені, для співвідношення 
CASRN і назви речовини рекомендується звертатися до сайтів, де міститься 
офіційна інформація [11]: 



Common Chemistry (http://www.commonchemistry.org/) 
Wikipedia (http://en.wikipedia.org/) 
Вправа. Знайдіть достовірний CAS RN води. 
У ЄС існує своя система реєстрації хімічних товарів EINECS (European 

INventory of Existing Commercial chemical Substances); відповідні коди 
записуються в форматі EC # (в обігу і колишні коди EINECS #, ELINCS #). 
Відповідна база даних знаходиться на сайті: 

ESIS: European chemical Substances Information System 
(http://esis.jrc.ec.europa.eu/). 

Самостійна робота. 
Ознайомтеся з сайтом ESIS. Вивчіть, як за назвою речовини можна знайти 

код EC #; код CAS RN. 
Яка інформація про речовину є в базі даних? Знайдіть CAS RN води в базі 

даних ESIS. Чи правильний код потрапив в цю базу даних? 
Як правило, хорошим довідником за CAS RN може бути каталог реактивів 

солідної компанії. 
Розглянемо з цієї точки зору каталог компанії Sigma-Aldrich 

(http://www.sigmaaldrich.com/catalog/AdvancedSearchPage.do). 
Контрольне завдання 1. 
У каталозі Sigma-Aldrich проведіть пошук за назвою «вода» (water). 

Завдання формулюйте в розділі "Data Specific Search" ускладненого 
пошукового бланка. 

Список результатів пошуку містить, окрім самої води, велику кількість 
різних водних розчинів. Щоб зробити список більш зручним для аналізу, 
відсортуйте речовини за збільшенням молярної маси. 

Знайдіть у списку хімічні об'єкти, до яких цілком обґрунтовано можна 
застосувати термін «вода». Випишіть на аркуш паперу назви і CAS RN цих 
об'єктів і покажіть викладачу. 

 
ChemSpider (http://www.chemspider.com/). У 2009 р. цей спочатку 

приватний сайт перейшов у власність Royal Society of Chemistry. RSC створює 
найбільший онлайновий центр структурної та спектральної інформації. База 
даних ChemSpider постійно зростає, розширюється інструментарій сайту. 

З іншого боку, підхід ChemSpider до формування бази даних повинен 
насторожувати. 

ChemSpider – характерний представник Web 2.0. Його база даних – це 
сума численних комерційних і некомерційних баз даних плюс репозитарій, 
наповнений онлайновим співтовариством; звідси випливають проблеми 
редагування, рецензування інформації та її достовірність. 

Вправа. 
У базі даних ChemSpider проведіть пошук за терміном «вода». 
У результатах пошуку відкрийте розділ Names and Identifiers – тут 

наведено сукупність імен і кодів, під якими воду можна виявити в літературі. 
У списку відображені результати роботи онлайнових рецензентів: видно, 

що ними перевірено, а що – ні. Знайдіть у списку коди CAS RN, приписані воді. 
Контрольне завдання 2. 



Визначте, яким хімічним об'єктам належать коди CAS RN, наявні в тому 
записі, який відповідає воді. Які онлайнові довідники ви використовували для 
перевірки? 

Якби ви були експертом ChemSpider, які б зміни ви внесли в цю частину 
розділу Names and Identifiers? 

Результат викладіть на папері у письмовому звіті. 
 

4. SMILES. 
Лінійна нотація SMILES відображає хімічну структуру у формі 

одновимірного рядка символів [11].  
Атоми позначаються символами хімічних елементів у квадратних 

дужках, наприклад, золото позначається як [Au]. Для елементів – складових 
органічних молекул (B, C, N, O, P, S, F, Cl, Br, I) дужки можуть бути опущені. У 
цьому випадку атоми гідрогену можна не вказувати в явному вигляді, якщо їх 
кількість відповідає найменшій нормальній валентності відповідно до явно 
заданих зв'язків. Атоми в складі ароматичних циклів зазвичай записуються 
рядковими літерами замість прописних. За необхідності вказати формальний 
заряд частинки, атоми гідрогену і символ заряду записуються в явному вигляді. 
Ізотопи записуються в квадратних дужках із зазначенням атомної ваги перед 
символом атома, наприклад, ізотоп 13C буде записаний як [13C]. 

Запис SMILES для води буде виглядати як O, для етанолу – CCO. Аніон 
гідроксилу записується [OH-], а йон ферум(II) як [Fe+2]. Позначення  хімічних 
зв’язків у SMILES приведені на рис. 4.6. 

 
Рис. 4.6. Хімічні зв’язки у SMILES. 
 
Бічні ланцюги молекули поміщають в круглі дужки. Наприклад, 

пропіонова кислота записується як CCC(= O)O. Канонічна форма запису 
трифлуорметану виглядає як C(F)(F)F, однак такий запис незручний для 
читання внаслідок своєї перевантаженості дужками, тому ту ж молекулу можна 
записати в неканонічній формі як FC(F)F (рис. 4.7). 



 
Рис. 4.7. Приклади запису аліфатичних сполук у  SMILES. 
 
Атоми, що знаходяться на кінцях розірваного при побудові скелета 

набору зв'язків, позначаються одним і тим же номером. Наприклад, 
циклогексан записується як C1CCCCC1, а бензен — як c1ccccc1 (рис. 4.8). 

 
Рис. 4.8. Приклади запису ароматичних сполук у  SMILES. 
 
 
 
Тренувальні вправи. Формування коду SMILES. 
а) Не вдаючись до допомоги комп'ютера, сформуйте коди SMILES для 

кожної із зазначених нижче речовин і запишіть ці коди на аркуші паперу. 



 (4.1) 
б) Проведіть самоперевірку сформованих вами кодів SMILES за 

наступним алгоритмом. 
У каталозі Sigma-Aldrich на сторінці пошукового бланка Structure Search є 

інструмент для конвертації коду SMILES в двовимірну структурну формулу 
(рис. 4.9). Доступність сайту хороша, конвертація протікає швидко, тому можна 
цим інструментом для самоперевірки. 

Викличте бланк на екран свого комп'ютера (якщо потрібної графи на 
сторінці Structure Search ви не побачите, зверніть увагу на посилання More 
Options). 

Для самоперевірки внесіть до бланку сформований вами код SMILES, 
натисніть кнопку Convert і порівняйте структуру, яка з'являється у віконці 
аплету, із завданням.  

 

 
Рис. 4.9. Інструмент для конвертації коду SMILES в двовимірну 

структурну формулу. 
 
У багатьох базах даних пошукове завдання можна формулювати у 

вигляді SMILES. 
При пошуку відомостей про речовину код SMILES доцільно 

використовувати для запиту в наступних ситуаціях: 
•  під час пошуку в текстових базах даних (де структурну формулу в 

принципі застосувати неможливо); 
•  у структурних базах даних, якщо код простий у написанні 

(наприклад, легше набрати на клавіатурі рядок NCC (O) = O, ніж 
малювати двовимірну структуру гліцину); 

•  у структурних базах даних, якщо готовий код можна скопіювати з 
іншого джерела, наприклад, з молекулярного редактора (через 
несумісність форматів молекулярних редакторів не завжди 
можливий перенос двовимірної формули; для буквено-цифрового 
рядка SMILES проблема несумісності відсутня взагалі). 

 
Контрольне завдання 3. Інформаційний пошук у базі даних ChemSpider. 
3а) Складіть коди SMILES зазначених нижче речовин. 



1.          2.                           (4.2) 
3б) Проведіть пошук за SMILES-запитами в базі даних ChemSpider. 

(Можна використовувати найпростіший бланк, розташований на Головній 
сторінці) (рис. 4.10). 

 
Рис. 4.10. Бланк запиту у базі даних ChemSpider. 
 
3в) У базі даних ChemSpider знайдіть відповіді на наступні питання: 

•  Як називається речовина № 1? Чому дорівнює експериментально 
знайдена температура плавлення цієї речовини? 

•  Як називається речовина № 2? Наскільки сильно відрізняються 
значення її густини, визначені експериментально і розраховані 
теоретично? 

Веб-сторінки з відповідями покажіть викладачу. 
 

5. InChI і InChIKey. 
InChI (англ. International Chemical Identifier, (вимовляється інш́і) – 

міжнародний хімічний ідентифікатор IUPAC. Являє собою стандартизований 
структурний код для позначення молекул. За допомогою InChI полегшується 
пошук відомостей у банках даних та інтернеті. 

InChI створений у 2000–2004 роках двома організаціями IUPAC та NIST 
та дозволяє створити цифрову інформацію для кожної хімічної сполуки. 
Інформація про структуру хімічної сполуки визначається у 6 інформаційних 
рівнях: вид та кількість зв'язків, таутомерія, ізотопія, фіксований H-рівень, 
стереохімія та формальний заряд йонів. Відповідний алгоритм перетворює ці 
дані у ідентифікаційний ряд. 

Наприклад, CH3CH2OH 
Етанол – InChI=1/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3 
Інформаційний пошук за запитом, що складається з коду InChI або коду 

InChIKey, поки що не володіє якимись особливими перевагами в порівнянні з 
іншими методами. Причина криється в тому, що ці коди – явище досить нове і 
ще не отримало повсюдного поширення. Тим не менш, є всі підстави вважати, 
що така ситуація тимчасова. 

Науковому співтовариству необхідна стандартна лінійна нотація хімічної 
структури, і InChI для цієї ролі цілком підходить. У WWW зростає кількість 
місць, де можна дізнатися код InChI для хімічної речовини. Наприклад, графа з 
кодом InChI є в таблицях властивостей речовин на сторінках Вікіпедії. 
Наскільки правильними є коди InChI, що зустрічаються в Інтернеті – запитання 
відкрите, але не таке складне, як у випадку з реєстраційними номерами CAS RN. 



В Інтернеті є генератори кодів InChI, причому рекомендовані ІЮПАК: 
1. ChemSketch 
ChemSketch – молекулярний редактор фірми ACD / Labs. Він є частиною 

вільно поширюваного пакету програм ACDLabs Freeware; генерування InChI – 
одна з функцій редактора. 

2. ChemSpider (http://www.chemspider.com/) 
На сайті ChemSpider, з одного боку, InChI можна використовувати в 

якості запиту; з іншого боку, в результатах пошуку, проведеного будь-яким 
іншим методом, завжди можна бачити коди InChI і InChIKey для витягнутих 
речовин (рис. 4.11) 

 
Рис. 4.11. Коди InChI та InChIKey. 
 
3. PubChem Sketcher (http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/edit2/index.html) 
Цей аплет, розташований на сайті PubChem, дозволяє генерувати коди 

InChI і SMILES за структурною формулою і, навпаки, за кодами InChI і SMILES 
генерувати структурну формулу. 

Зовні PubChem Sketcher виглядає дещо інакше в порівнянні з іншими 
аплетами. Функціональні його особливості в області найпростіших завдань є 
незначними (рис. 4.12): 

 
 
 
 

 
Рис. 4.12. Аплет PubChem Sketcher. 
 

• перед введенням чергової структури обов'язково слід прибрати 
колишню інформацію – натиснути кнопку New; 

Перейти до нової 
структури 

Список типів 
нотацій 

Текст нотації 

Шаблони 



•  на панелі інструментів відсутні і кнопка "виділити", і окрема 
операція "виділити", але в неявній формі "виділення" функціонує. 
Хоча при наведенні курсору на атом або зв'язок у структурі нічого 
не підсвічується, сміливо можна в цьому місці вдруковувати новий 
хімічний символ або змінювати порядок зв'язку. 

•  на панелі активна кнопка пофарбована в оранжевий колір, 
неактивні – в блакитний. 

 
Вправа 1. Генерування структури за відомим кодом InChI. 
Знайдіть у Вікіпедії код InChI для підсолоджувача аспартаму (aspartame), 

скопіюйте код в текстову графу аплету, натисніть клавішу "Введення". 
Аплет згенерує структурну формулу. 
Порівняйте її з тією структурною формулою, що наведена у Вікіпедії. 
Вправа 2. Генерування коду InChI за структурною формулою. 
Зобразіть у вікні аплету структурну формулу найпростішої амінокислоти 

і спостерігайте, що відбувається в графі, призначеній для коду InChI. 
Контрольне завдання 4а. Інформаційний пошук за кодом InChI. 
Скопіюйте код амінокислоти, згенерований у Вправі 2, і проведіть за ним 

пошук в Google. Скільки виявлено документів, яка їхня інформативність? 
Результати пошуку покажіть викладачу. 
Поверніться до PubChem Sketcher і проаналізуйте, які типи лінійних 

нотацій цей аплет може генерувати за відомою двовимірною структурою (в 
якості досліджуваного об'єкта використайте ту ж саму найпростішу 
амінокислоту). 

Застосуйте отримані знання для виконання наступного завдання. 
Контрольне завдання 4б. Інформаційний пошук за кодом InChIKey. 
Скільки хімічних об'єктів в базі даних ChemSpider має такий самий 

структурний скелет, який є у найпростішої амінокислоти? 
Вийміть список об'єктів, використовуючи InChIKey, і покажіть викладачу. 
 

6. Каталоги хімічних реактивів 
Самостійна робота 1. Друкований каталог 
Ознайомтеся зі структурою друкованого каталогу реактивів. Знайдіть у 

каталозі реактив, зазначений викладачем. 
Самостійна робота 2. Онлайнові каталоги 
Ознайомтеся з сайтами, що вказані нижче. Знайдіть пошукові бланки. 

Вивчіть можливості найпростіших і ускладнених пошукових бланків. 
Самостійно проведіть пошук відомостей про реактиви (наприклад, фенол 

= phenol, бензен = benzene і т.д.). 
Вивчіть структуру та обсяг матеріалу, одержаного в результаті пошуку. 
Каталоги великих компаній 
Acros Organics (http://www.acros.com/). 
Текстові пошукові бланки знаходяться в лівій колонці. У меню Search 

center виберіть тип терміна текстового запиту (CAS, назва речовини та ін.). 
Для формування структурного запиту в каталозі використовується аплет 

JME. 



Alfa Aesar (http://www.alfa.com/en/ge100w.pgm). 
Простий пошуковий бланк знаходиться вгорі сторінки; посилання на 

ускладнений – вгорі сторінки, а на бланк структурного пошуку – внизу. 
Sigma-Aldrich 

(http://www.sigmaaldrich.com/catalog/AdvancedSearchPage.do) 
Тут можна вести і текстовий, і структурний пошук. 
Merck Millipore (http://www.merckmillipore.com/chemicals). 
Текстовий запит можна сформулювати на Головній сторінці. 
Посилання на бланк структурного пошуку знаходиться на сторінці 

Advanced Search. 
Метасайти 
eMolecules (http://www.emolecules.com/). 
Пошук проводиться за каталогами провідних компаній, що продають 

реактиви в Європі. З результатів пошуку можна перейти відразу на потрібну 
сторінку каталогу відповідного продавця. 

ChemExper (http://www.chemexper.com/). 
Результати пошуку вказують продавців реактивів, адреси їх сайтів, але 

прямі посилання на відповідні сторінки каталогів не наводяться. 
BuyersGuideChem (http://www.buyersguidechem.de/). 
Результати пошуку вказують продавців, адреси їх сайтів, але прямі 

посилання на відповідні сторінки каталогів відсутні. 
Chemical Book (http://www.chemicalbook.com/ProductIndex_EN.aspx). 
У результатах пошуку наводиться великий список постачальників 

хімічних товарів, причому на екран можна вивести такі кластери як China 
Suppliers або Global Suppliers. 
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