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Johdanto
Sarjan ensimmäisessä osassa harjoitellaan Jmolin käyttöönottoa(1). Käyttöönotto-osassa tutustutaan Jmol-
maailmassa navigoimiseen(2) ja Jmolin tarjoamiin molekyylien visualisointitapoihin(3). Käytännön sovelluksena 
harjoitellaan, miten Jmolilla voidaan tehdä kuvia opetuksen tueksi(4). 

Harjoitteet suoritetaan käyttäen valmista esimerkkimolekyyliä (vesimolekyyli) ja kemian tietokannoista löytyviä 
ilmaisia molekyylejä.

                 appletin raja
          

                 käyttöliittymä

       Kuva 1. Verkkopohjainen Jmol-appletti

Taulukko 1. Navigointi Jmol-maailmassa.
Toiminto Toteutus Pikavalinta

Pyöritä Pyöritä molekyyliä hiiren vasen painike pohjassa. HVP
Liikuta Paina Ctrl + Alt ja liikuta molekyyliä hiiren vasen painike pohjassa. Ctrl + Alt + HVP

Zoom Lähennä ja loitonna molekyyliä hiiren rullan avulla. Rulla
Zoom / pyöritys 
tasossa

Paina Shift ja hiiren vasen painike pohjaan, jonka jälkeen 
1) molekyyliä pyöritetään tasossa liikuttamalla hiirtä oikealle tai vasemmalle ja 
2) kokoa muutetaan liikuttamalla hiirtä ylös ja alas.

Shift + HVP

Palaa alkuun Paina hiiren vasemmalla painikkeella jotain muuta osaa verkkosivusta, kuin 
java-applettia ja päivitä verkkoselain.

HVP + F5

3) Molekyylien visualisointi
Tietokoneavusteinen molekyylimallinnus antaa uusia mahdollisuuksia tukea opiskelijoiden kolmiulotteisia 
visualisointitaitoja, joiden hallitseminen on keskeistä kaikessa kemiaan liittyvässä ongelmanratkaisussa. 
Tietokoneet mahdollistavat esimerkiksi molekyylien interaktiivisen visualisoinnin eri kulmista samanaikaisesti 
erilaisia malleja hyödyntäen. Seuraavaksi tutustutaan, millaisia keinoja Jmol tarjoaa kemian visualisoinnin 
tueksi.
 
Kaikkia Jmol-toimintoja ohjataan hiiren oikealla painikkeella avattavasta valikosta (kuva 2). Sarjan en-
simmäisessä osassa hyödynnetään vain pientä osaa kaikista toiminnoista. Tällä kertaa työskentelemme 
Näkymät, Tyylit ja Värit -valikkojen parissa. Rakensimme myös käyttöliittymän perustoiminnoille helpot-
tamaan käyttöönottoa (kuva 1).

Kuva 2. Jmol-manuaali (interaktiivinen)

            Selaa manuaalia

      
         Tarkastele interaktiivisia malleja

Näkymät: 
Laita ensin ruksi appletin alta löytyvään ”akselit” -ruutuun. 
Tämä toiminto visualisoi x-, y- ja z-akselit, joiden mukaan 
molekyyliä käännellään.

Paina kerran HOP ja avaa Näkymät viemällä hiiren osoitin 
sen päälle. Kokeile kaikkia näkymiä aktivoimalla yksi ker-
rallaan käyttäen HVP.

Tyylit:
Jmol mahdollistaa kaikki yleiset molekyylimallit. Vesimole-
kyyli on mahdollista visualisoida kalotti-, pallotikku-, tikku- 
ja rautalanka-malleissa. Erilaisten mallien tarkoituksena 
on visualisoida molekyyleistä erilaisia asioita. Jokaisella 
mallilla on tavoitteiden mukaiset rajoitteet ja vahvuudet.

Tyylien valitseminen: Tyylit → Mallit →
 
Kalottimalli (engl. space-filling model, cpk model) visual-
isoi atomisäteiden mukaisesti molekyylin muodon, mutta ei 
anna tietoa esim. sidoksista. 

Pallotikkumalli visualisoi atomien kolmiulotteisen paikan 
ja niiden väliset sidokset. Pallotikkumalli ei anna selkeätä 
kuvaa molekyylin koosta.

Tikku- ja rautalankamallit visualisoivat pelkästään sidok-
set. 

Molekyylimallia voi muuttaa myös säätelemällä Tyylit -valikon Atomit- ja 
Sidokset -valikoista rakenteiden kokoja.

Halutessasi voit ladata Jmolin osoit-
teesta http://sourceforge.net/projects/
jmol/files/ ja työskennellä koneelta 
ilman verkkoyhteyttä.

Windows & Mac: Pura verkosta 
ladattu Jmol-kansio ja käynnistä Jmol.
jar ohjemisto.
Linux: Pura verkosta ladattu Jmol-
kansio, anna jmol.sh tiedostolle ajo-
oikeudet komennolla chmod a+x ja aja 

1) Jmolin käyttö
Jmol-ohjelmistoa voidaan käyttää joko verkkopohjaisena java-applettina 
tai itsenäisenä ohjelmistona. Verkkopohjainen appletti mahdollistaa 
lähes kaikki samat toiminnot kuin itsenäisenä ajettu ohjelmisto. Tämän 
artikkelisarjan kaikki harjoitteet ovat suunniteltu verkosta käsin toteutet-
tavaksi.

Navigointilyhenteet:
HVP = hiiren vasen painike
HOP = hiiren oikea painike

2) Navigointi Jmol-maailmassa
Ensimmäisen osan työalustalle on ladattu valmiiksi vesimolekyyli, 
jolla harjoitellaan Jmol-navigointia. Taulukosta 1 löytyvät ohjeet, miten 
Jmolissa on mahdollista navigoida. Tärkeää on huomioida java-appletin 
muoto. Työskenneltäessä Jmolin kanssa hiiren osoitin taytyy olla apple-
tin rajojen sisäpuolella (kuva 1).

• Näkymät
• Mallit
• Atomien koko
• Värit
• Tiedoston avaaminen
• Kuvan tekeminen

Nimeäminen -valikosta atomeille voidaan asettaa 
etiketiksi esim. kemiallinen symboli.

Värit:
Värit -valikosta voidaan muuttaa mm. atomien, 
sidosten ja taustan värejä. Jmol asettaa sidoksille 
oletuksena atomeilta perityt värit, mutta ne voidaan 
tarvittaessa muuttaa minkä värisiksi tahansa.



4) Tietokantojen hyödyntäminen ja kuvien teko
Jmolilla voidaan visualisoida useita erityyppisiä molekyylimallitiedostoja. Sarjan ensimmäisessä osassa hyö-
dynnämme Proteiinidatapankin (PDB) tarjoamia ilmaisia molekyylejä. PDB-tietokanta sisältää lukemattoman 
määrän vapaasti hyödynnettävää molekyylidataa.

• Navigoi osoitteeseen http://www.rcsb.org
• kirjoita hakupalkkiin esim. melittin
• tallenna pdb-koordinaattitiedosto (kuva 3)

Kuva 3. Tiedoston tallentaminen proteiinidatapankista.

• avaa tiedosto verkkopohjaisessa Jmol-appletissa (HOP → Tiedosto → Avaa PDB)

Kuvien teko

Jmolilla kuvien teko on erittäin helppoa. Aseta molekyyli sopivaan asentoon ja suurenna haluttuun kokoon. 
Tallenna kuva valitsemalla HOP → Tiedosto → haluamasi kuvatyyppi. PPT- ja doc -tiedostoihin käyttökel-
poisimpia kuvia ovat GIF, JPG ja PNG tiedostomuodot.

Jos kuvaa aiotaan tulostaa, musteen säästämiseksi taustaväri kannattaa muuttaa valkoiseksi (Värit → 
Taustaväri → valkoinen).

Seuraavassa osassa
Huhtikuussa ilmestyvässä sarjan toisessa osassa käsitellään, miten Jmolin avulla rakennetaan molekyylejä, 
optimoidaan rakenteita ja mitataan kulmia ja sidoksia.


