
 

 

 کاربرد نرم افزارهای تخصصی در شیمی محاسباتی و طراحی دارو

 

 

 چکیده

 امروزه اهمیت به کارگیری تکنولوژی در پیشبرد سریع تر،دقیق تر و با کیفیت تر امور در زمینه های بختلف بر کسی پوشیده نیست.از این رو

محاسباتی باعث افزایش چشم گیر سرعت و دقت محاسبات گردیده ورود تکنولوژی و نرم افزارهای قدرتمند و کارامد به حوزه ی شیمی 

ن است.در این تحقیق سعی بر آن شده تا پاره ای از نرم افزارهایی تخصصی شیمی و نرم افزارهای عمومی که غالبا به سادگی در اختیار کاربرا

اخه طراحی دارو دارند را معرفی و مختصری از و کارایی های بسیاری در زمینه های گوناگون علم شیمی و به خصوص ش قرار میگیرند

،کاهش تعداد مولکول های  CADDکارکردها توضیح داده شود.از مزایای استفاده از نرم افزار برای امر مهم و پرکاربرد طراحی دارو به روش 

ایی برای انجام داکینگ مولکولی،بررسی آزمون در ادامه به معرفی ابزارهساخته شده و باال بردن سرعت آزمایشات با نتایج قابل اعتماد می باشد.

 .پرداخته می شودیش و ترسیم مولکول ها های معنی دار،رسم منحنی و استخراج اطالعات از آن،رگرسیون،طراحی آزما

 

 کلید واژه ها

 رگرسیون -آزمون های معنی دار -داکینگ مولکولی -طراحی دارو -شیمی محاسباتی

 

 مقدمه

 یو واکنش ها ندهایفرا ینیب شیمولکول ها، پ یکینامیو ترمود یساختار یپارامترها یاست که به بررس یدانش ،یمحاسبات یمیش

توان  یم د،یآ یمختلف به دست م یمحاسبات را که با استفاده از نرم افزارها قیپردازد. اطالعات به دست آمده از طر یم ییایمیش

 [1] .دیمواد و واکنش ها رس تیاز ماه یتر قیو عم دیبه کار برد و به درک جد یشگاهیو در سطح آزما تیدر واقع

را  یکیمتابول ریهر نوع مس ای نیتواند پروتئ یمولکول است که به صورت هدفمند م ینوع ی( طراحDrug designدارو ) یطراح

کند و  جادیا رییتغ یکیمتابول یرهایتواند در مس یکه م شودیاست که وارد م یخارج بیفعال کند. دارو هر نوع ترک ریغ ایفعال و 

و ساخت دارو  یطراح ندیدارو مرحله اول در فرآ یشود. طراح انیباعث ز یحت ایانسان و  متتواند باعث بهبود سال یم نیهمچن

 نیا یدارو ط تیسم ،یآن، عوارض جانب زانیدارو و م یصورت گرفته و اثر گذار یتخصص قیدق یاست که توسط نرم افزار ها

 [1]وجود دارد. طیمح نیدارو در ا یساز نهیامکان به نی. همچنشودیم دهیمرحله سنج



 
داروها، مورد  یتوسعه منطق یبرا دیمف اریبس یاز ابزارها یکیبه عنوان  CADD وتریدارو به کمک کامپ یدر حال حاضر طراح

 باتیترک یو طراح ییشناسا یساختار بوده و توانسته زمان الزم برا یدارو از رو یتوجه قرار گرفته است که در واقع شامل طراح

کرده و به  دایسال توسعه و تکامل پ20 یروش در ط نیرا به حداقل زمان برساند. ا ساختارشان یساز نهینوع آن ها و به ،ییدارو

 [2]شده است. لیتبد ییدارو یمیمهم در ش یعلم یاز شاخه ها یکی

 ایو یی ایمیشباهت ش، نیپروت یکه شباهت ساختار ییها از روش ییدارو دیجد یدهایکاند افتنی یبرا یمحاسبات یها در روش

 یها به کاهش تعداد مولکول توانیها م روش نیا یایکنند. از مزای استفاده م رندیگی را در نظر م یشباهت در عوارض جانب یحت

 ییدارو یهای ژگیو قیقابل اعتماد از طر ینیب شیبا پ شاتیآزمارهبر، باال بردن سرعت  بیدا کردن ترکیپ یساخته شده برا

 [3].باشدی گرها م و واکنش یشگاهیآزما واناتیکاهش استفاده از ح تیساختار مولکول و در نها

با کاربرد  ییو آشنا یدسته بند ،یدارو و معرف یو طراح یمحاسبات یمیدر ش یتخصص یکاربرد نرم افزارها انیمقاله ب نیهدف از ا

 آنها است.

 

مشخص  1همانطور که در شکل  ،ینیکوچک و ساختار پروت یها مولکول ژنوم، نهیقابل توجه اطالعات در دسترس در زم شیبا افزا 

 .اند مراحل کشف دارو قابل استفاده یدر تمام باًیتقر یا انهیرا یابزارها باشد،ی م

 

 
   in silicoمختلف  یکهایتکن لهیدارو بوس یاز مراحل طراح یکیشمات ینما. 1شکل           

 

از  زین یمیقرار گرفته است. علم ش نیمورد توجه و استفاده متخصص اریعلوم بس یدر تمام انهیاستفاده از را ریچند دهه اخ یدر ط

 یامر یو تخصص یعموم یبا کمک نرم افزار ها یو نظر یتجرب یاز داده ها یحجم بزرگ لیو تحل هی. تجزستین یقاعده مستثن نیا



 
مرتبط با  یها شگاهیو آزما کیزیف یمیش ه،یتجز یمیش رینظ یدر دروس یدر دوره کارشناس انیم نیاست. در ا یو عاد ریامکان پذ

 [3]شود. یداده ها، رسم نمودار و ... احساس م لیتحل یبرا یکمک یبه استفاده از ابزارها ازیدروس، ن نیا

 Molegro Virtual Docker داکینگ مولکولی با نرم افزار-1

 نگیکند. داک  یرا مشخص م نیفعال پروتئ گاهیبه جا بیترک کیاست که نحوه اتصال  یوتریخودکار کامپ تمیالگور کی نگیداک

قابل قبول و با دقت و  جینتا نرم افزار راحت و نیباشد. استفاده از ا  یدارو م یمحاسبات یطراح یابزارها، برا نیاز پرکاربردتر یکی

 یمهارکننده مناسب ژه،یو بیترک کی ایمهم که آ نیا ییشگویپ یروش، برا نیتر  حیصح نیدهد. همچن یرا ارائه م ییصحت باال

را توسط  باتیاز ترک یادیز اریتعداد بس ،یداروساز یها  علت شرکت نیباشد. به هم  یم ریخ ایاست  ژهیو نیپروتئ کی یبرا

 [4]کنند.  یم یبررس نگیداک

مختلف را  یگاندهایاتصاالت بالقوه با ل یو بررس ینیب شیمولکول،  پ یو ساده امکان آماده ساز یکیگراف طیمح کیبرنامه در  نیا

 یکهایتکن نیبرنامه از آخر نی. در اشودیداده م شیباال نما تیفیو با ک یسه بعد یکیگراف طیمح کیکرده است. اتصاالت در  سریم

 شینما یبا دقت باالتر گاندهایمولکول و ل نیبرنامه تعامالت ب نیمحصوالت ا ریبا سا سهیدر مقا .پردازش داده استفاده شده است

 [5]محیط نرم افزار را نشان می دهد. 2شکل  .شودیداده م

 
 Molegro Virtual Dockerنرم افزار  محیط 2شکل 



 
 ها آمار و ارزیابی داده -2

یکی از مهمترین ویژگی یک روش تجزیه ای، عاری بودن روش از خطای سیستماتیک است. آزمون آماری معروفی با نام آزمون 

معنی دار بودن وجود دارد که بررسی میکند آیا اختالف بین دو نتیجه معنی دار است و یا می توان آن را ناشی از تغییرات تصادفی 

 [6]ر بودن به طور وسیعی در ارزیابی نتایج کار تجربی استفاده می شوند. به حساب آورد. آزمون های معنی دا

 SigmaPlot ،SPSSبا نرم افزار های عمومی نظیر  ANOVAو  F ،tمحاسبات آزمون های معنی دار بودن مانند آزمون 

،Excel ،Statistica  و ... قابل اندازه گیری هستند و استفاده از نرم افزار برای انجام این محاسبات باعث صرفه جویی در وقت می

 [7]شود. 

 tآزمون  1-2

تنها برای مقایسه دو دسته از داده، قابل اجرا است و به دو حالت داده های جفت نشده و جفت شده تقسیم می گردد.  tآزمون 

معنی دار بودن تفاوت  ،Fدر آزمون  [8]قابل بررسی است. Fدو امکان وجود دارد که با انجام آزمون  جفت نشده نیز tدرآزمون 

دقت دو روش با بررسی معنی دار بودن و یا نبودن تفاوت واریانس های دو دسته داده، ارزیابی می شود. در صورتی که تفاوت در 

( با واریانس tجفت نشده )یا همان  tواریانس دو دسته داده، از لحاظ آماری در سطح اطمینان مورد نظر، معنی دار نباشد، از آزمون 

 [9]جفت نشده با واریانس متفاوت استفاده می شود.  tکسان و اگر معنی دار باشد، از آزمون ی

و  Data ، بعد از معرفی داده ها به نرم افزار، آزمون آماری مورد نظر از قسمتExcelدر کلیه ی آزمون های قابل اجرا با نرم افزار 

می بینید ،نتیجه ی  3یده خواهد شد. همان طور که در شکل انتخاب شده و نتایج در صفحه گستر د Data Analysisسپس 

جفت نشده  tکه از همین طریق انتخاب شده، بی معنی بودن واریانس دو دسته داده را نشان می دهد. از این رو از آزمون  Fآزمون 

بحرانی که برای  tمحاسبه شده و  tآورده شده است. با توجه به مقدار  3با واریانس یکسان استفاده شده که نتایج آن نیز در شکل 

، مدت زمان رفالکس تاثیر معنی داری بر مقدار قلع 89آزمون دو جهته داده شده است، مشخص است که در سطح اطمینان %

استخراج شده ندارد و بنابراین به منظور صرفه جویی در زمان، می توان مدت رفالکس کوتاه تر را برای ادامه ی کار انتخاب کرد.  

[10] 



 

 
 کسانی انسیجفت نشده با وار tآزمون  یبرا Excel. روند استفاده از نرم افزار 3شکل 

 
 متفاوت انسیجفت نشده با وار یداده ها tآزمون  یبرا Excel. استفاده از 4شکل 

 انسیوار زیآزمون آنال -2-2

قابل اجرا است و به  ریعامل متغ کیاز  شیب ایاز دو دسته از داده، و  شیب جینتا سهیمقا یبرا (ANOVA) انسیوار زیآزمون آنال

چند  ایو  (Two-Factor)، دو ردیگ یقرار م یعامل مورد بررس کی ریتنها تاث (Single-Factor)فاکتوره  کیسه صورت، 

که  یی. از آن جاردیگ یبا تکرار و بدون تکرار انجام م ردیگیقرار م یا چند عامل مورد بررسیدو  ریتاث (Multi-Factor)فاکتوره 

آورده  Excelآزمون با استفاده از نرم افزار  نیاز انجام ا یمثال ریآزمون است، در ز نیدو طرفه با تکرار کامل تر ANOVAآزمون 

 [11]شده است.

 



 
 یرسم منحن-3

 SigmaPlot رینظ یاریبس یاست. نرم افزار ها یدانشمندان رسم منحن یبرا یعموم ینرم افزار ها یکاربرد ها نیتر جیاز را یکی

،Origin ،Systat ،MATLAB ،Minitab ،SPSS ،Excel نرم رندیمورد استفاده قرار گ یرسم منحن یبرا توانندیو ... م .

ی به عنوان مثال م [12]مختلف است. یها ها در حالت رسم داده یبرا یآموزش یها ارنرم افز نیاز مناسبتر یکی، Excel افزار

را در بر دارد استفاده  ونیتراسیت یاز روش ها کیمحاسبات مربوط به هر  هیکه کل یعموم یلیفا ی هیته ینرم افزار برا نیاز ا توان

 تراسونیت ینمنح توانیبر مقدار مورد نظر، م لیفا نیدر ا ترانیو ت تیحجم نمونه، غلظت آنال میاست تنها با تنظ یهینمود. بد

شونده از لحاظ  تریو ت ترانتیت زانیکه م ییجا) ینقطه هم ارز افتنی یاطالعات برا نیاز ا توانیمربوطه را رسم نمود. به عالوه م

 [13] .استفاده کرد (با هم برابر هستند یومتریاستوک

 میو سد دیاس کیفسفر ونیتراسیت یرسم منحن یبرا (ج) SigmaPlotو  (ب) Minitab، (الف) Excel، کاربرد نرم افزار 5 شکل

 یبه راحت یها به صفحه گستر هر نرم افزار، رسم منحن داده یبا معرف شودی. همان طور که مشاهده مدهدیرا نشان م دیدروکسیه

 [14]خواهد بود. ریامکان پذ

 یانیبه دست آوردن نقطه پا یگران برا یرسم منحن تراسون،یت یاز جمله افزودن شناساگر، رسم مشتق دوم منحن یمتفاوت یها راه

 یاز نرم افزار ها توانیگران م یاستفاده از منحن ایو  ونیتراسیت یرسم مشتق دوم منحن یبرا انیم نیاند که در ا شده یمعرف

 :دیآ یبه دست م 1 یمعادله  یگران بر مبنا یمنحن [15]. (5شکل )استفاده کرد  یعموم

  1معادله 

 حجم الزم برای تیتر ماده مورد نظر است.   Veq.pثابت اسیدی و  Kaحجم تیترانت اضافه شده ، Vbکه در آن 

H3O]با رسم خط 
+
] Vb  بر حسبVb ، در حوالی نقطه پایانی، شیب خط رسم شدهKa–  و عرض از مبدا خط به دست آمده

 حجم تیترانت در نقطه هم ارزی را نشان میدهد. 



 

 
 یبا نرم افزار ها دیدروکسیه مسدی – دیاس کیفسفر ونیتراسیت ی. رسم منحن5شکل 

 SigmaPlot (و ج Minitab (، بExcel (الف 

 



 

 
با  یبه دست آوردن نقطه هم ارز یبرا دیدروکسیه میو سد دیاس کیفسفر ونیتراسیت یگران برا یرسم منحن (مشتق دوم و ب یرسم منحن (.  الف6شکل 

 استفاده از نرم افزار اکسل

 

 رگرسیون و برازش منحنی  -4

رگرسیون روشی برای بررسی و مدل سازی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته است. ضریب همبستگی نشان دهنده ارتباط دو 

متغیر است. اما زمانی که بررسی اثر یک متغیر بر متغیر دیگر مورد نظر باشد، قابل استفاده نیست. از طرفی گاهی تخمین تغییر در 

غیر با تغییر متغیر دیگر مهم است که باز هم ضریب همبستگی نمیتواند تخمینی از این تغییرات ارائه دهد. برای پاسخ به یک مت

 سئواالت فوق باید به سراغ رگرسیون رفت. از موارد متعدد کاربرد رگرسیون در علم شیمی میتوان به تعیین درجه و ثابت واکنش

های  زمان در بررسی سینتیک واکنش-های دما های کالیبراسیون و به دست آوردن ثابت های شیمیایی، بررسی رگرسیون منحنی

 [16]شیمیایی اشاره کرد. 

و متغیر یا  (Y)در رگرسیون، یک یا چند متغیر که تاثیر پذیر از سایر متغیرها است، متغیر یا متغیر های پاسخ، متغیر وابسته 

توان به  های رگرسیون، می از انواع روش .شوند نامیده می (X)متغیر مستقل  متغیرهایی که بر متغیر پاسخ اثر میگذارند،

رگرسیون خطی ساده، خطی چند گانه، غیر خطی، فازی و لجستیک اشاره کرد. این تنوع باعث شده که بتوان به راحتی هر نوع 

 [17].را تحلیل کرد و به راحتی نتیجه گیری نمود (اغلب از نوع داده های پیوسته)داده ای 

وجود داشته  یطرابطه خ کیدرباره وجود  یحدس دیشروع با یاست. برا ونینوع رگرس نیو پرکاربردتر نیتر ساده ،یخط ونیرگرس

 باشدیخطا م یدارا شهیهم یکه روابط احتمال یی. از آنجادهد یموضوع م نیدرباره ا یا هیاول ی دهیباشد. نمودار پراکنش داده ها، ا

(ε) است: ریساده به صورت ز یخط یونیمدل رگرس نیبنابرا 

 

  2معادله 

آن را  دیشود، با یساخته م یاست که هرگاه مدل نیمدل است. مهم ا یابیارز ،یو مدل ساز ونیرگرس یدر برقرار تینکته حائز اهم

 نیکند، در ا دییتا یرا از لحاظ آمار ریمستقل و متغ یها ریمتغ نیب ی دار بودن رابطه یمعن شود، یکه انجام م یآزمود. اگر آزمون

را دارند و  ونیمحاسبه رگرس تیهستند که قابل یاریبس یقابل استفاده است. نرم افزارها یارصورت آن مدل، از لحاظ آم



 
 یها یو برازش منحن ونیطور مثال ،با استفاده از رگرس به  .SES ،S+ ،SPSS ،Excel :آن ها عبارت هستند از نیمشهورتر

 [18] .نمود یرا بررس ونیبراسیانواع توابع کال توان یم ونیبراسیکال

تابع  نی. اکند یارتباط برقرار م یا هیدستگاه و غلظت تجز یعالمت خروج نیاست که ب یا در واقع رابطه ونیبراسیکال ی معادله

 یستمیبه س یتابع پاسخ، بستگ نیباشد. فرم مشخص ا یگریمناسب د یاضیبه هر فرم ر ایو  یتوان ،یتمیلگار ،یخط تواندیپاسخ م

شناخته  یبه صورت تئور ونیبراسیکه تابع کال یدارد. زمان یریگ اندازه ندیفرا نیو همچن ردیگ یآن انجام م یرو یریگ که اندازه

دستگاه  کیکند که  یم جابیا (یتصادف یخطاها اینمونه  سیماتر یاجزا گریاز د یمانند اثرات تداخل ناش) ریعوامل متغ شود، یم

 [19] .خاص بتوان از آن استفاده کرد شیآزما کیشود تا در  برهیکال ،یریگ اندازه ژهیو طیخاص و در شرا تیآنال کی یبرا هیتجز

 1اشکال در جدول  نیاز ا یداشته باشد. برخ یمتفاوت یاضیبسته به دستگاه مورد استفاده، اشکال ر تواند یم ونیبراسیکال یمنحن

 .آورده شده است

  . انواع مدل های ریاضی جهت رسم منحنی کالیبراسیون1جدول 

 مثال  معادله  نوع نمودار 

 قانون بیر  S =bC  خطی با عرض از مبداء صفر 

 روش افزایش استاندارد  S =bC+a  خطی با عرض از مبداء غیر صفر 

  لگاریتمی 
S =a+bLnC  معادله نرنست 

  آزمایش Immunoassay هیلی   S =aebC   نمایی 

  توانی 
S=a+bC

n  قانون کلراش 

S = a + bC چند جمله ای   
2
 + cC

3  Immunoassay 

 

، Regressionابزار  رد،یمورد استفاده قرار بگ تواند یآن م یابیمدل و ارز کیساخت  یکه برا Excelنرم افزار  گریابزار د

 ماندهی، جدول باقANOVAکامل در مورد برازش از جمله  یابزار، اطالعات نیاست. ا Data Analysisو سپس  Dataدرقسمت 

 Regression، و انتخاب Excelها به صفحه گستر  داده ی. پس از معرفدهد یقرار م کاربر اریو.... را در اخت ماندهیباق یو منحن ها

 [20].شود یمشاهده م جینتا

ی مطمئنی از این است که  شود، نشانه ب مشاهده می -13ها، همان طور که در شکل  و عالئم باقیمانده انحراف به یکسو در اندازه

 ها ندارد.  یک خط مستقیم، برازش مناسبی برای داده



 

 
 جدول و منحنی باقیمانده ها (و ب ANOVAجدول  (الف Regression. نتایج به دست آمده از ابزار 7شکل 

 

 یم Solver ازیصورت ابزار مورد ن نی. در استیمتداول ن یاضیوابسته از نوع روابط ر ریمستقل و متغ ریمتغ نیارتباط ب یگاه

مورد نظر برقرار  یکرد تا رابطه تئور فیتعر یثابت بیضرا دیموجود است و با یبه صورت تئور رهایمتغ نیروابط ب ی. گاهباشد

 [21]شود.

 

 

 دراگ گرو-5

است  یپزشک یها دانیمیش یبرا یدیبر وب جد یمتک یوتریبرنامه نرم افزار کامپ کی( نیدارو با استفاده از قوان دیدراگ گرو )تول

 یطراح یعموم نیقوان ریانجام گرفته نظ یها لیکند. تبد یاستفاده م یدر ساختار ورود نیقوان یعنیها،  لیکه از مجموعه تبد

 



 
از  یستیبازده برنامه ل یبه عبارت ای یانتخاب شده اند. خروج یخیتار یکشف دارو یبرنامه ها انیاست که از م ییدارو یمیش

 [22]قرار داد.  یابیتوان آن را مورد ارز یم یباشد که به منظور سنتز آت یهدف م یآنالوگ ها

 
 دراگ گرو. محیط نرم افزار 8شکل

 طراحی آزمایش   -6

 علمی دارند و حاوی مسیر آماری مناسب و معقول برای طراحی آزمایشهای  های طراحی آزمایش، نقش مهمی در آزمایش روش

 [23]توان بیشترین اطالعات را از کمترین تعداد آزمایش انجام شده استخراج نمود.  ها می باشد. با استفاده از این روش ها می

بر آزمایش، شناسایی عوامل کلیدی  توان به توان بررسی عوامل متعدد مؤثر های طراحی آزمایش، می از دیگر مزایای مهم روش

های سه بعدی برای تجسم سطوح پاسخ و ... اشاره  های عددی، انجام طراحی برای بهبود فرایند و یا محصول، انجام بهینه سازی

قریبا ها به خصوص زمانی که تعداد عوامل مورد بررسی زیاد باشند، انجام محاسبات بدون نرم افزار ت کرد. اما در بیشتر این روش

 [24] .غیر ممکن است

دهند به طوری که کاربرد آسان آن برای  نرم افزار های طراحی آزمایش به شدت محاسبات دستی مورد نیاز را کاهش می

آزمونگران، روش آماری طراحی آزمایش را فراگیر نموده است. امروزه، نرم افزارهای طراحی آزمایش و بهینه سازی به عنوان یک 

 [25] .ی مهندسان، دانشمندان، متخصصان ژنتیک، زیست شناسان و تقریبا تمام آزمایشگران و سازندگان مطرح استابزار مهم برا

های مختلف غربالگری، بهینه سازی و بررسی  به طور معمول در بیشتر نرم افزار های طراحی آزمایش، امکان به کار گیری روش

ضریب همبستگی، )های مختلف  سازی به روش ی بهینه ساخته شده در مرحلههای  سطح پاسخ وجود دارد. به عالوه ارزیابی مدل

توسط این نرم افزارها قابل اجرا است. از نکات حائز اهمیت و قابل تمیز در این نرم افزارها،  (ها و ... رگرسیون، آنالیز باقیمانده

رسم منحنی های پارتو، کاغذ نرمال ،سطح پاسخ )های به دست آمده و ارزیابی شده  گرافیک به کار برده شده برای نمایش داده

ها بر اساس نتایج گرفته شده از محاسبات، امکان استفاده از توابعی مانند تابع مطلوبیت برای  ، تفسیر داده(های سه بعدی و کونتور

 ++Modde ،DryLab ،DOEبرخی از این نرم افزار ها عبارت هستند از:  .بهینه سازی هم زمان چند پاسخ و .... است



 
،Design Lab ،Minita ،Opticut ،Design-Expert and Design-Ease ،Strategy ،Statistica ،Echip  ...که در و

 [26]ادامه به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد

DOE Wisdom 7-1- نرم افزار 

 

آن بسیار راحت است، تا جایی که کاربر به جای باشد که استفاده از می ترین نرم افزار طراحی آزمایش  سادهیکی از این نرم افزار 

تواند به تجزیه و تحلیل اطالعات توجه کند. این نرم افزار میتواند برای مبتدیان مفید باشد.  ی کار نرم افزار می تمرکز بر روی نحوه

[27] 

  ++DOEنرم افزار  -7-2

از نمایش فاکتورهای خاص تا تجزیه و )های طراحی آزمایش  ی جنبه این برنامه در مورد تجزیه و تحلیل و طراحی الزم برای همه

، از جمله  شیآزماهای  کند. این نرم افزار انواع طراحی راهنمایی می (تحلیل فاکتورهای هدف و برهم کنش میان فاکتورها

Factorial Design،Fractional factorial design ،Taguchi robust design [28].کندی م یبانیو ... را پشت 

 

 

 

  Design Expert  7-3-نرم افزار 

 

 Designاین نرم افزار طراحی شده است تا به کاربر در طراحی و تفسیر یک آزمایش چند فاکتوری کمک کند. به عنوان مثال 

Expert طرح ،Di-optimal دهد که طراحی های استاندارد قابل اجرا نیستند. این نرم افزار نیز تعداد  را برای زمانی ارائه می

زیادی از انواع طراحی را که بر مبنای متغیر های فرایند و یا ترکیب آنها است را ارائه می کند. این نرم افزار همچنین طیف وسیعی 

غییر پاسخ ها بر مبنای فاکتورهای استاندارد قابل مشاهده از نمودار های سه بعدی و کونتور را  نشان می دهد که در آنها چگونگی ت

 [29].دهدینشان مبه همراه نمایش منحنی سه بعدی سطح پاسخ را  Design Expertنمایی از نرم افزار  9شکل است. 



 

 

 به همراه نمایش منحنی سه بعدی سطح پاسخ Design Expert. نمایی از نرم افزار 9شکل 

 

 رسم مولکول -8

 ها، مولکول ی ساختار، خواص، ترکیبات و تغییر شکل مواد است که به عناصر و ترکیبات شیمیایی که شامل اتم علم مطالعهشیمی 

شود.  شود. از این رو به تصویر کشیدن آنها منجر به درک هر چه بهتر وقایع علمی می ها، و برهم کنش میان آنها است مربوط می

[30] 

 ChemOfficeاست. بسته نرم افزاری  ChemOffice رین نرم افزار های موجود در این زمینهیکی از کاملترین و پرکاربردت

، رسم ترکیبات ChemDrawاست. با استفاده از نرم افزار  ChemFinderو  Chem3D ،ChemDrawدارای سه نرم افزار 

ترکیب رسم شده، رسم ساختار مولکول ، نام گذاری ایوپاک (از جمله مدل نیومن)های مختلف  شیمیایی آلی و معدنی به روش

های موجود در آن  های عاملی و یا بزرگ مولکول های گروه مورد نظر با استفاده از نام آن و برعکس، استفاده از بانک وسیع شکل

و جوش، ی ذوب  ، ارائه اطالعاتی نظیر نقطهJACS،اصالح ساختارها و ابعاد مطابق استانداردهای مجالت معتبر بین المللی مثل 

 [31]های ترمودینامیکی ،عملی است.  های جرمی و تخمینی از برخی از ثابت ی شکست محاسبه، جرم مولکولی

توان ساختار های شیمیایی را به صورت سه بعدی رسم کرد و یا ساختار دو بعدی رسم  ، میChem3Dبا استفاده از نرم افزار 

بعدی نمایش داد. مولکول را حول محور های مختلف چرخاند و مشخصات  را در آن به صورت سه ChemDrawشده در نرم افزار 

ها و ... را روی هر مورد مشاهده کرد. همچنین میتوان زوایا و طول پیوند های موجود در ساختار  زوایا، طول پیوند ها، هیبرید اتم

ت مکانیک مولکولی و محاسبه انرژی ساختارهای رسم شده را تغییر داد و ایزومرهای ساختاری متفاوتی را رسم نمود. انجام محاسبا

های از شکل مولکول در حین تغییرات آن نشان  عالوه میتوان نمایش پیوست مختلف نیز با استفاده از این نرم افزار عملی است. به

 [32]داد. 

 

 یریگ جهینت



 
های تحمیل شده  زمان محققین و کاهش هزینه جویی در هزینه و کاربرد ابزارهای رایانه ای در زمینه تولید داروها با هدف صرفه

 .به بیماران در استفاده مداوم از داروهایی که کارامد نیستند، افقهای دستیابی به ترکیبات موثر فراروی محققین قرار گرفته است
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