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Ücretsiz kimyasal bileşen arama motoru 
ChemSpider yüzlerce farklı kaynaktan çıkan milyonlarca kimyasal veriye erişim 
imkanı sağlar 

ChemSpider Nedir ?



Diğer veri tabanlarından farkı nedir ?

Ücretsizdir

Bir hesap gerektirmeksizin erişim sağlanabilir

ChemSpider uygulaması  ile tabletlerden ve akıllı telefonlar 

üzerinden her an kullanılabilir

Platform üzerinde yer alan bileşenlere ilişkin verilerin 

güncellenmesine ya da değiştirilmesine katkı sağlayabilirsiniz 

Bileşenlere ilişkin zengin görsel - işitsel verilere dilediğinizce 

erişim sağlayabilirsiniz

ChemSpider Nedir ?



2. AŞAMA
Bileşen resmine tıklayarak 
değişiklikler yapmanıza 
yardımcı olacak pop-up 
sayfanın açılmasını 
bekleyin.

1. AŞAMA
 Search opsiyonu içinden Structure search 
sekmesini seçiniz. 

1. ChemSpider  üzerinde yer alan 
yapısal çizim seçeneklerinden 
birini kullanarak bileşeni 
oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Bileşen Tarama Seçeneği

Kodein'in yapısını biliyor fakat daha fazla detay öğrenmek istiyorsanız:



Benzil bileşeni hakkındaki tüm detayları öğrenmek istiyorsanız:

1. AŞAMA
ChemSpider ana sayfasındaki Search  seçeneğini seçin ve anahtar 
kelimenizi yazın

2. AŞAMA
Sonuç sayfasına bakın. En üstteki sonuç her zaman kimyasal 
bir bileşeni ve onun sistematik ismini getirir.
SMILES and InChIs linkine tıklayarak makinece okunabilir 
yararlı bir belirteci olup olmadığını kontrol edin

Bileşen Tarama Seçeneği



Bir Kayıt Hangi Verileri Barındırır ?

Harici kaynaklar tarafından 
sağlanan patent 
uygulamalarına göz atma

Wikipedia makaleleri de 
dahil olmak üzere harici 
kaynaklara göndermeler

Ticari olarak kayıtlı olan 
bir bileşenin, kaydını 
tutan aracıya aıt bilgiler / 
web sayfası

RSC Platformunda bu kayıtla 
alakalı olarak yayınlanmış 
içeriklere yapılan 
göndermeler

İlgili başlıklar altında, bu 
kaydın oluşturulması için 
katkı yapan veri 
kaynaklarının listelenmesi



Bir Kayıt Hangi Verileri Barındırır ?

Yapıya it basit veri. Yapıyı, 
kimyasal adını ve kütlesini 
içeren verileri kaydedebilme

Bu yapıyla alakalı diğer 
isimler, kısaltmalar ve 
tanımlamaların listesi

Yüksek kalitedeki tahminsel 
ve mümkün olan yerlerde 
kanıtlanmış verilere erişim

İlgili yayınlar veya 
araştırma web sayfaları 
tarafından hazırlanan 
Interaktif spektral veriler  
(NMR, MS, IR, UV-Vis)

Kayıtta sunulan veriye 
ilişkin geri bildirimler 
verebilme



ChemSpider Nedir ?

ChemSpider patentler ve yayınlara ilişkin deneysel ve tahminsel verilere 
erişim imkanı sunar. 
ChemSpider kullanıcılar arası bilgi paylaşımına imkan verir. ChemSpider 
üzerinde yapılan çalışmalar istendiği takdirde platform kullanıcıları 
tarafından paylaşılabilir.
Wikipedia, Google Patents, Google Books, Google Scholar and PubMed 
ve RSC Publishing platformu ile entegre bir şekilde çalışmaktadır. 

Veriler hangi kaynaklardan nasıl çekiliyor ?



Neler Yapabilirsiniz ?

2. 

3. Kimyasal bir isim üzerinden 
gidip Convert opsiyonu ile bir 
bileşen üzerinde değişikliker 
yapabilirsiniz.

2. veya 3. seçeneklerden herhangi 
biri ile oluşturulan yapılar bu yapı 
düzenleme modüllerinde 
değiştirilebilir.

Yaptığınız değişikliklerden 
memnun kalırsanız  Accept 
butonuna basıp tarama ara 
yüzüne geri dönebilirsiniz.

3. AŞAMA
Bileşeni kaydettikten araştırmanızın kapsamını bu bileşen yapısını kullanarak 
genişletebilirsiniz.

Bileşen yapısını bilgisayarınıza kaydettikten 
sonra bu dosyayı mol, sdf, cdx ya da skc 
formatlarında dışa aktarabilirsiniz. Browse 
düğmesi, bilgisayarınızda kayıtlı bileşenleri 
taramanıza yardımcı olacak bir seçenek 
olarak sunulur.



Her An Kullanılabilir

ChemSpider platformuna her an her yerden tabletlerden ya da akıllı telefonlar üzerinden erişilebilir. Bunun 
için ChemSpider mobil websitesi http://cs.m.chemspider.com  adresine gidebilir ya da  ChemSpider mobil 
uygulamasını  Apple App store ya da Google PlayStore üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

ChemSpider uygulası ve ChemSpider mobil websitesi sizlere basit, 
hızlı ve kullanıcı dostu bir arayüzü kullanarak araştırmalarınızı 
devam ettirebilme olanağı sunar.

Neler Yapabilirsiniz ?



TEŞEKKÜRLER! 

SORULARINIZ İÇİN LÜTFEN 
ÜNİVERSİTENİZ KÜTÜPHANESİ İLE 

İLETİŞME GEÇİNİZ...




