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 پیشگفتار

 

های تحول شگرفی در رشته شوند،می شناخته NGSکه با عنوان متداول  DNAیابی های نوین توالیفنّاوری
های تر استتاژ ژنتیکی و مولکولی پدیدهتر و جامعستتریع ۀمطالعو امکان کرده مختلف علوم زیستتتی ایجاد 

، DNAیابی های توالیافزاری در فنّاوریهای چشمگیر سختراستا با موفقیت. هماندزیستی را فراهم آورده
ها حاصتتل شتتده های حاصتتل از این فنّاوریداده وتحلیلتجزیهابزارهای تولید نیز در  استتاستتیهای پیشترفت 
 است.
برداری بهرههاستتت که حجم باال و پیچیدگی این داده NGSهای داده وتحلیلتجزیهچالش اصتتلی در  

نیازمند استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی کارا و دقیق است. این ابزارهای بیوانفورماتیکی ها مناسب از آن
شتتوند و در لالب موارد یمنفورماتیک ستتاخته ن علوم ریاضتتی، کامپیوتر و بیوااصتتتوستتط متخصتتّ معموالً
 ،ن علوم زیستتتتی کته اط عتات کتافی از علوم کامپیوتری ندارند   اصتتتهتا برای متخصتتتّ نآاز  اریبردبهره

دار یک عهدهبیوانفورماتص در مراکز تحقیقاتی پویا در دنیا یک یا چند متخصّ معموالًبرانگیز استت.  چالش
 نیازمندن اقمحقّتمام  بنابراینهستند و  شناسین زیستاقتولیدشده توسط محقّ NGSهای داده وتحلیلتجزیه

یافتگی مطلوبی در اینکه هنوز توستتعه دلیلبهنیستتتند. لیکن در ایران  وتحلیلتجزیههای فراگیری این روش
 ،های گوناگون میسر نیستهای تحقیقاتی با تخصصکیل تیممراکز تحقیقاتی رخ نداده است و کماکان تش

 داشته باشند. NGS وتحلیلتجزیهاشراف نسبی بر روش های نیاز دارند که ن علوم زیستی اقمحقّ
ککه با عنوان  RNAیابی های توالیاز روش استفادهستلول  با   RNAترنستکریپتوم ککل محتوای   ۀمطالع

RNA-seq های زیستتتی برای شتتناستتایی  پدیده ۀهای مطالعقدرتمندترین روش شتتود  یکی ازشتتناخته می
هاست. ابزارهای بیوانفورماتیکی بسیار متنوعی برای این پدیده ۀکنندهای مولکولی و ژنتیکی کنترلمسمکانی
ئه اارائه شتتده استتت و ابزارهای جدید نیز با ستترعت درحال توستتعه و ار RNA-seqهای داده وتحلیلتجزیه
 ن علوم زیستی که الزاماًاقای است برای محقّآوردن مجموعهز گردآوری کتاب حاضر فراهما هدفاستت.  

 .هستند RNA-seqهای داده وتحلیلتجزیه مندولی نیاز ،ای از بیوانفوماتیک ندارنداط عات گسترده
و اصول پایه و مقدماتی کامپیوتر توضیح داده  RNA-seqدر این کتاب مباحث نظری موردنیاز درمورد 

حاضر بیشترین کاربرد را که درحال RNA-seqهای داده وتحلیلتجزیههای استاندارد شتود. سپس روش یم
 وتحلیلتجزیههای واقعی کل مستتتیرهای شتتتوند. با استتتتفاده از دادهیدر بین پژوهشتتتگران دارند، معرفی م

که مخاطب با دراختیارداشتن این کتاب بتواند کل مسیر نحویهب ،شوندمی گام توضیح دادهبهصورت گامهب
های مورداستفاده افزارها، دادهنرم ۀیکلّرا روی کامپیوتر شخصی خود تمرین کند.  RNA-seq وتحلیلتجزیه
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فشرده همراه کتاب  در قالب یک لوح وتحلیلتجزیههای موردانتظار از اجرای هرکدام از مراحل و خروجی
نحوی هاستت که مطالب کتاب و لوح فشرده همراه کتاب ب  شتده گیرد. ت ش یدر اختیار خوانندگان قرار م

اصتتول  ،با صتترف حداقل زمان RNA-seq وتحلیلتجزیههای مندان به فراگیری روشهکه ع ق شتتودتنظیم 
 .کنندخود استفاده  هشیهای پژوپروژهدر  هاها را دریابند و بتوانند از آناین روش
شوند ابزارهای استاندارد، رایگان و ی که در آن معرفی مییاین کتاب این است که ابزارها ۀعمدمزیت 

رها به پرداخت هزینه و یا عدول از اصتتتول اخ قی مربوه به حقو  اباز هستتتتند. استتتتفاده از این ابزبا متن
تری های جدیدراستفاده از ابزارفته شود، گفرابا این ابزارها  وتحلیلتجزیهندارد. چنانچه  نیاز مالکیت معنوی

 هوهشگر همواره بتر خواهد بود و پژبسیار ساده ،هستندعلمی  ۀجامعتوزیع در توسعه و سرعت درحال هکه ب
 .داشتخواهد دسترسی  RNA-seq وتحلیلتجزیهابزارهای  نتریدجدی

حال علمی در متن وجود نداشته باشد، بااین هرچند ت ش زیادی شتده استت که اشتکاالت نگارشتی و    
رای خود را ب ۀسازند هایپیشنهادستپاستگزار خواهم بود چنانچه خوانندگان محترم اشتکاالت احتمالی و یا    

 .کنندجانب منعکس نحو مقتضی به اینهارتقای کیفی کتاب ب
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