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 دکتر محمدرضا نوروزي
میکروبیولوژیست و مروج علم

مثلث دانایىمثلث دانایى

این روزها در گوشــه و کنار شــهر من تهران، رستوران ها و کافه هایی افتتاح شده 
است که عنوان ارگانیک را بر سر در خود یدك می کشند. از سوي دیگر در شبکه هاي 
اجتماعــی، نوشــته ها و مقاالت علمی، عمومی و همین طور نوشــته هایی بی پایه و 
عوامانه، در باب دفاع از ارگانیک بودن خوراکی ها به وفور منتشر می شود و در نهایت 
مغازه هاي میوه فروشــی و مرغ فروشــی و محصوالت پروتئینی و... که محصوالت 
متنوعی را با عناوینی چون سبز و ارگانیک با قیمتی باالتر از حد معمول می فروشند.

مــوج ارگانیک گرایی به آنجا رســیده کــه همین چند روز قبل در تاکســی که 
نشســته بودم دیدم هر چهار نفر (راننده و سه مسافر دیگر) با جدیت درباره هورمونی 
بودن مرغ هاي خوراکی باالتر از 700 گرم و ارتباط مصرفش با ســونامی ســرطان 
و بیماري هــاي دیگر (حتی یکی دوبــار هم نام بیماري ام اس را شــنیدم) که بر اثر 
این خوراکی هاي دســتکاري شــده به وجود آمده، صحبت می کردند و جالب این که 

خودشان هم خودشان را تایید می کردند.
این مقدمه شــروع قصه اي اســت که این روزها ایران را درمی نوردد، از هر کوي و 
برزنی صدایش می آید و پشت سرهم درباره اش حرف و حدیثی می شنویم و می خوانیم 

و گویی به ظاهر باید آرام آرام نگرانش باشیم.
من هم نگرانم. خیلی خیلی نگرانم؛ اما اشــتباه نکنید، نگرانی من بابت این نیســت 
که محصوالت دســتکاري ژنتیک شــده یا آن طور که رایج شده تراریخته در حال زیاد 
شــدن اســت. بلکه نگرانی ام این موج تراریخته هراسی است که در جامعه به راه افتاده 
و دســت هر ســودجویی را باز می گذارد تا محصوالت بی کیفیت و بد ظاهر را به قیمت 
باالیی به اسم ارگانیک به فروش برساند. بگذارید ببینیم این تراریخته شدن یعنی چه؟

هر موجود زنده اي (اعم از گیاه و جانور تا باکتري و ویروس) مجموعه اي از کدهاي 
ژنتیک را در تک تک ســلول هایش دارد که شناســه هاي زیستی آن موجود را معلوم 
می کند. مثال معلوم می کند رنگ چشــم آدم چه باشــد، مدل موهایش چگونه باشد یا 
مثــال در گیاهان معلوم می کنــد گیاهی خاص (مثال برنج یا گندم یا...) به نوع خاصی 
از آفت مقاومت نشــان دهد یا نه، یا مثال یک گیاه بتواند ســرما یا شوري آب و خاك 
را بیشــتر تحمل کند و زندگی اش را ادامه دهد. حاال کافی اســت من گونه اي از این 
موجودات را داشته باشم و بتوانم کدهاي ژنتیک اش را تغییر بدهم تا آن خصوصیتی را 
که نیاز دارم در آن ایجاد شود. آن وقت موجود حاصل را که واجد ویژگی هاي اصالح 
شــده اي است، تراریخته می نامم. آنها که این کار را می کنند از این کار دفاع می کنند، 
زیرا معتقدند نمی توان شکم جمعیت رو به افزایش زمین (بیش از هفت میلیارد نفر) را 
با روش ســنتی کشاورزي و محصوالت کنونی سیر کرد؛ زیرا هم خاك مناسب و هم 
آب کافی براي این کار در اختیار نداریم. از سوي دیگر آفت هاي گیاهی و بیماري هاي 
جانوري بیکار ننشســته اند و پی درپی خودشان را به روز می کنند و محصوالت مان با 
خطرهاي تازه اي رو به رو می شوند. بنابراین منطقی است از دانش مان استفاده کنیم 

و محصوالتمان را یاري دهیم تا دفاع مناسبی از خود کنند. 
مخالفــان تراریختگی می گویند ما نباید موجــودات (مثال گیاهان و محصوالت 
کشــاورزي) را تراریخته کنیم تا در آینده به ما ضرر نزنند، چون معلوم نیســت اینها 
با ما چه می کنند! اما بیایید کمی منطقی باشــیم. بســیاري از منتقدان ترارزش از آن 
می هراسند، به این دلیل که معتقدند ما دقیقا نمی دانیم این فرآیند چه واکنش هایی را 
در آینده ایجاد می کنند. یه عبارتی چون نمی دانیم چه می شود پس االن کاري نکنیم! 
اما روش علم این نیســت. علم بیش و پیش از این که به احتماالت بی پشتوانه کاري 
داشــته باشد و اعتنایی کند، به آمار و ارقام معنی دار نگاه می اندازد و به تجارب کنترل 

شده و مقایسه هاي آماري چشم دارد.
از سوي دیگر به یک نکته مهم توجه کنیم. اگر در طول تاریخ به گذشته برویم، این 
فرآیند را به گونه اي دیگر می بینیم. تکنیک تراریخته خیلی وقت اســت وجود داشته، 
کمکمان کرده و در مقاطعی ما را از گرسنگی و مرگ نجات داده! می پرسید کجا؟ آنجا 
که مثال دو گیاه را براي رســیدن به نتیجه دلخواهمان با هم پیوند زدیم و بدون این 
که از ژنتیک ســر در بیاوریم، ژن هاي گیاه را دستکاري کردیم تا محصول تازه اي که 
مقاوم تر، خوشــمزه تر یا زیباتر و شکیل تر و پربازده تر بود تولید کردیم. ما سال هاست 
میوه درختان و محصول گیاهان پیوند زده شــده که در آنها نوعی دســتکاري ژنتیک 
انجام شده را می خوریم و بدون آنها باغداري و کشاورزي را مقرون به صرفه نمی دانیم!
این خوب است که شک کنیم و علم با شک هاي معنی دار پیشرفت می کند، اما گاه 
احساس می شود فرآیندهاي اقتصادي، کنترل شیوه هاي علمی را در دست می گیرد و 

آن گاه همه ضرر می کنیم. این سونامی است که خطرآفرین است.

غول بی شاخ و دم 
تراریخته ها!

قصر چینی ها در فضا
محمدرضا رضایی

جام جم
شامگاه پنجشــنبه 25 شهریور 1395، چین دومین ایستگاه فضایی خود موسوم 
2 (به معنی قصر آســمانی) را با موفقیت راهی فضا کرد. این ایســتگاه  به تیانگونگـ 
فضایی، ماه آینده میزبان دو فضانورد چینی خواهد بود.  فضانوردان قرار اســت حدود 
2 اقامت داشــته باشــند و این طوالنی ترین اقامت یکســره  30 روز در تیانگونگـ 

فضانوردان چینی در فضا خواهد بود. 
پنجشنبه هفته گذشته، پرتابگر قدرتمند النگ مارچ، ایستگاه فضایی تیانگونگـ 2 را 
بــا موفقیت به فضا پرتاب کرد. این ایســتگاه فضایی حــدود 8600 کیلوگرم جرم، 
10/4 متر طول و 3/4 متر قطر دارد. انرژي الکتریکی ایســتگاه فضایی با دو صفحه 

خورشیدي که طول هر کدام از آنها به 18 متر می رسد، تامین می شود. 
2 در ارتفاع 400 کیلومتري زمین قرار دارد و هر 90 دقیقه یکبار دور  تیانگونــگـ 
آن می گردد. براســاس برنامه اعالم شــده در اواخر مهر امسال، دو فضانورد چینی با 
14» به این ایستگاه پرتاب می شوند و حدود 30 روز در آن اقامت  فضاپیماي «شنژوـ 
می کنند. اســامی این فضانوردان و ماموریت دقیق آنها هنوز اعالم نشده ، اما مقامات 
2، قرار است تعدادي آزمایش پزشکی  چینی گفته اند نخســتین ساکنان تیانگونگـ 

انجام دهند و در زمینه تعمیرات و نگهداري سامانه هاي فضایی فعالیت  کنند. 
2 برگزار شــد، چینی ها اعالم  در کنفرانــس خبري که پس از پرتاب تیانگونگـ 
کردند برخی تجهیزات این ایستگاه نسبت به نمونه قبلی خود بهینه سازي شده است. 
مانند اعمال تغییراتی در طراحی داخلی ایســتگاه، اضافه شدن دستگاه هاي ورزشی و 
تفریحی، بهبود ســامانه هاي مخابراتی و نیز نصب بازویی رباتیک در بخش بیرونی 

2 که در تعمیرات کاربرد دارد.  تیانگونگـ 
 نکته مهمی که در این کنفرانس خبري به آن اشــاره شــد، خبر طراحی نخستین 
1» نام دارد و احتماال فروردین  فضاپیمــاي تدارکاتی چین بود. این فضاپیما «تیانژوـ 
2 پرتاب شده و به آن متصل می شود. تیانژو  یا اردیبهشت 1396، به سمت تیانگونگـ 
حامل ســوخت و اکسیژن اســت. به نظر می رسد این فضاپیما نسخه بدون سرنشین 
فضاپیماي سرنشــین دار چین (شنژو) باشــد. با پرتاب  متعدد چنین فضاپیماهایی به 
2، می توان مدت اقامت فضانوردان را در این ایســتگاه مداري  ایســتگاه تیانگونگـ 
افزایــش داد. مشــابه کاري که  اکنــون به کمک فضاپیماهــاي مختلفی همچون 
پروگــرس و دراگون در ایســتگاه فضایی بین المللی انجام می شــود و پیش از این 

روس ها در ایستگاه هاي فضایی سالیوت و میر انجام می دادند.
 مهر 82، چین نخســتین فضانورد خود را 
به فضا پرتاب کرد و بعد از روســیه (شوروي) و 
آمریکا به سومین کشور صاحب فناوري اعزام 
انســان به فضا تبدیل شــد. سپس این کشور 
در ســال هاي 84 و 87، دو پرواز سرنشین دار 
دیگــر نیز به فضا انجام داد که در یکی از آنها، 
فضانوردان چینی نخستین راهپیمایی فضایی 
خود را انجام دادند. تابســتان 91، ایســتگاه 
1، نخســتین ایســتگاه  فضایی تیانگونگـ 
فضایــی چیــن در مدار زمین قــرار گرفت و 
میزبان دو گروه ســه نفره از فضانوردان بود. 
گــروه اول 12 روز و گروه دوم 15 روز در این 
1، دي ماه  ایستگاه اقامت داشتند. تیانگونگـ 

پارسال به صورت هدایت شده به جّو زمین بازگشت و سقوط کرد و از بین رفت. 
2 در سال 97، چینی ها اعالم کرده اند، پس از اتمام ماموریت ایستگاه تیانگونگـ 
 نســل بعدي ایســتگاه هاي فضایی خود را به فضا پرتاب خواهند کرد. ایستگاه هاي 
فضایی همچون میر و ایســتگاه فضایی بین المللی از چند واحد مختلف و متصل به 
هم تشکیل می شــوند و به این شکل فضاي کار و زندگی بیشتري براي فضانوردان 
فراهم شــده و آنهــا اقامت هایی به مراتب طوالنی تر را تجربــه می کنند. همچنین 
ســازمان فضایی چین در نظر دارد تا اواخر دهه 2020 نخســتین فضانوردان خود را 

به ماه اعزام کند. 

سرمایه گذاري دانش بنیان
کلید مقابله با فرار مغزها  

دکترانوشیروان مرآت
مدیرعامل صنایع ارتباطی آوا (دانش بنیان)

شرکت هاي نوپا (استارت آپ) به شرکت هایی گفته می شود که یک ایده کسب و کار 
نوآورانه و معموال فناورانه عرضه کرده اند، به طوري که احتمال رشــد بسیار سریع براي 
آن پیش بینی شــود. بسیاري از این شــرکت ها در جهان، شرکت هایی در حوزه فناوري 
ارتباطات و اطالعات بوده اند. بدیهی است این گونه کسب و کارها به علت این که مبتنی 
بر فعالیت دانش بنیان هســتند، جزو فعالیت هاي اقتصادي با ارزش افزوده و بازدهی باال 
هستند که منجر به اشتغال افراد تحصیلکرده و نخبگان می شوند و از این منظر، اهمیت 

ویژه براي اقتصاد کشور دارند.
 نوآورانه بودن فعالیت این شرکت ها ایجاب می کند که از نیروهاي متخصص، مبتکر، 
خالق و داراي مهارت هاي کمیاب اســتفاده کنند که این امر به معناي ایجاد اشــتغال 
براي قشــر نخبه و تحصیلکرده جامعه است؛  نخبگانی که در برخی موارد به دلیل فقدان 
فرصت هاي کاري مناسب از کشور مهاجرت می کنند. از همین رو است که تأکید می شود، 
فعالیت شرکت هاي دانش بنیان، نقش مهمی در جلوگیري از فرار مغزها نیز دارد؛ به عنوان 
نمونه مجموعه دانش بنیان صنایع ارتباطی آوا که ســازنده تجهیزات سوئیچ نسل جدید 
مخابراتی است، توانسته با تشکیل تیم هاي تحقیق و توسعه تخصصی، بیش از صد نفر 
از متخصصان طراز اول این رشته را جذب کند که در نوع خود دستاوردي ملی محسوب 
می شود. البته وقتی می گوییم متخصص طراز اول سوئیچ مخابراتی به معنی متخصص 

طراح و سازنده این تجهیزات است.
 هر کسب و کاري براي فعال شدن نیاز به سرمایه دارد و معموال ویژگی شرکت هاي 
اســتارت آپ این است که براي شروع فعالیت و همچنین حفظ شیب رشد سریع خود به 
میزان کافی ســرمایه اولیه و سرمایه در گردش نیاز و همچنین وثایق قابل ارائه سنگینی 
ندارند. لذا این شــرکت ها به سرمایه گذارانی نیاز دارند که با در نظر گرفتن این ویژگی ها 
با آنها همکاري کنند. در کشورهاي پیشرفته، نهادهاي سرمایه گذاري ایجاد شده اند که 
پاسخگوي این نیاز هستند،  ولی در کشور ما هنوز این زیرساخت مهم براي شکل گیري 
شــرکت هاي نوپا نهادینه نشــده که البته اخیرا گام هایی برداشته شده ولی در این زمینه 

در مراحل ابتدایی قرار داریم.
الزم است به این نکته اشاره کنیم که بها دادن به نخبگان و تشویق آنها به خودباوري 
و ایجاد امید براي آنها، در مقیاس فردي باید از ســوي مدیریت شرکت هاي دانش بنیان 
و در مقیاس ســازمانی از طرف دولت و کارفرمایان محصوالت دانش بنیان انجام شود. 
ایــن موضوع گاهی هیچ هزینه اي نــدارد و فقط یک حمایت معنوي می تواند تاثیر گذار 
باشــد. ما در صنایع ارتباطی آوا  شــاهد بوده ایم که انعکاس رضایتمندي یک مشتري از 
تولید محصول جدیدمان که با قابلیت هاي باالتري جایگزین محصول خارجی شده، چه 
تاثیر مثبت و مهمی در روحیه گرفتن تیم تحقیق و توســعه شــرکت و سایر همکارانمان 
دارد. بنابراین الزم است با این دید نگاه کنیم که توسعه شرکت هاي دانش بنیان از منظر 

اقتصادي و اجتماعی و علمی به نفع کل کشور خواهد بود.
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چشمان همیشه باز 
فناورى

هر آنچه باید درباره خرید و نصب دوربین هاى مداربسته بدانید

سهیال فالحی
دانش 

با پیچیده تر شــدن شــیوه هاي ســرقت و پیشــرفت 
فناوري، اســتفاده از سیســتم هاي امنیتــی و حفاظتی در 
واحدهاي مسکونی این روزها در حال افزایش است. نصب 

دوربین مداربســته فارغ از این که دستاویزي براي برخی از 
پیمانکاران براي افزایش قیمت فروش واحد ســاختمانی 
شــده، به نظر می رسد به واســطه کارکردهاي مهمی که 
در شناســایی ســارقان و امنیت خودروهاي پارك شده در 
معابــر دارد، بعد از این ضرورتی اجتناب ناپذیر شــود. مردم 

عادي نیز به خیل مصرف کنندگان ســازمان ها و واحدهاي 
امنیتی، نظامی، صنعتی، فضایی، کنترل ترافیک، ارتباطات 
ویدئویی و تصویر برداري نامحســوس پیوســته اند. با این 
حال تنوع این دوربین ها در بازار کم نیست و انتخاب آن کار 

چندان آسانی به نظر نمی رسد.

دوربین هاي مداربســته (CCTV) به تجهیزاتی گفته می شود که به صورت 
ثابت براي تصویربرداري از یک یا چند محل نصب می شوند و اغلب براي حفاظت، 

نظارت و پایش امنیت مورد استفاده قرار می گیرند.
در بــازار متنوع دوربین هاي مدار بســته، انتخاب نــوع دوربین براي کارکردي 
مشخص نســبتا دشوار است. سجاد شیروانی، کارشــناس آزمایشگاه سامانه هاي 
الکترونیکی و هوشــمند مرکز پدافند غیرعامل جهاد دانشــگاهی صنعتی شریف 
درباره انواع دوربین هاي مداربسته به جام جم می گوید: دوربین ها از نظر سیگنال به 
دوربین هاي آنالوگ، IP (آي پی تحت شــبکه) و دو منظوره و از نظر شکل ظاهري 
و کاربرد به دوربین هاي دام (DOME)، صنعتی، مینیاتوري، مادون قرمز (IR) و 
اســپید دام (دوربین هاي چرخشی PTZ) تقسیم می شوند که نوع آنالوگ آن براي 

مصارف خانگی مناسب است.

عالوه بر دوربین مداربســته، دســتگاه ضبط تصاویــر دیجیتال (DVR) و 
کابل کشــی، از دیگر تجهیزات مورد نیاز براي سیستم حفاظتی واحدهاي مسکونی 
است. صدا و تصویر این دوربین ها با کمک امواج آنالوگ ثبت می شوند که هر یک با 
کابل دورشته اي جداگانه منتقل می شوند. یک رشته از این سیم ها نقش جلوگیري 
از نویز بر ســیم اصلی را ایفا می کند. کابل متداول براي تصویر این دوربین ها کابل 
کواکســیال RG59 است هرچند ارتباط تصویر این دوربین ها با کابل هاي مختلف 

نیز بر حسب نیاز امکان پذیر است. 
نکتــه قابل توجه آن کــه، امواج آنالوگ همواره در معــرض نویزهاي مختلف 
الکترومغناطیسی و نویزهاي ناشی از نوسانات برق قرار دارند که تهدید جدي براي 
کیفیت دوربین هاي مداربسته آنالوگ محسوب می شوند. به همین علت بهتر است 
از کابل ها و تجهیزات با کیفیت باال هنگام نصب این دوربین ها اســتفاده شود که در 

کیفیت تصویر نقش بسیار دارد.
شــیروانی درباره قیمت دوربین هاي استاندارد می گوید: قیمت دوربین هایی که 
از مبادي قانونی وارد شــده اند به همراه تجهیزات مذکور، به صورت میانگین براي 
مصرف کننده حدود 300 هزار تومان است که البته ممکن است این قیمت در رقابت 

میان برندها با تغییراتی همراه باشد.

کیفیت تجهیزات الکترونیکی مطابق با اســتانداردهاي ملی تعریف شــده برگرفته 
از قوانین بین المللی تعیین شــده از ســوي ســازمان IEC اســت که در دو شــاخه 
«استانداردهاي ایمنی» و «استانداردهاي ســازگاري الکترونیکی» تعریف می شوند. 
اســتانداردهاي ایمنی محصول محور هســتند و براي هر محصــول یک کد و آزمون 
اســتاندارد تعریف شده است که سنجش هاي الزم را درباره امنیت جان انسان در مقابل 

برق گرفتگی و سایر مخاطرات دستگاه انجام می دهد.
ســازمان استاندارد پاسخ اســتعالم هاي دریافت شــده از گمرك را بر مبناي نتایج 
آزمایش هاي انجام گرفته در مرکز پدافند غیرعامل جهاد دانشــگاهی صنعتی شریف، 
صادر می کند. در صورتی که بررســی هاي این مرکز، امنیت و کیفیت دســتگاه را تأیید 

کرده باشد، مجوز ورود کاال صادر می شود.
شــیروانی درباره نحوه انتخاب دوربین هاي مداربسته 
آنالوگ، می گوید: مــردم می توانند قبل از اقدام براي خرید 
کاال از مراجــع ذي صالحی همچون اتاق اصناف و اتحادیه 
الکترونیک اطالعات الزم را درباره فروشــگاه هاي مجاز و 
دوربین هاي داراي مجوز تأیید دریافت کنند، ســپس براي 

خرید هزینه کنند.
این کارشــناس الکترونیک تأکید می کنــد: با توجه به 
وجود انواع دوربین در بازار که کارکرد آنها متناســب با شــرایط و نیازهاي محیط تعریف 
شــده است، پیشنهاد می شود مردم تحت تاثیر اطالعات غیرواقعی مطرح شده در برخی 
از وبگاه ها قرار نگیرند و توجه داشــته باشند دوربین هاي آنالوگ مناسب ترین نوع براي 
مصارف آنهاست.  دوربین هاي دیگر با سه برابر قیمت به فروش می رسند. در این شرایط 
با توجه به محدود بودن ورودي هاي ســاختمان و عدم نیاز به ثبت کیفیت بســیار باالي 

تصویر، هزینه کردن در این زمینه از نظر فنی و مالی منطقی نیست.
وي ادامه می دهد: با توجه به این که بخشی از دوربین ها از مبادي قاچاق وارد کشور 
شده اند و جزو محصوالت زیرپله هاي چین هستند، با قیمت زیر 70 هزار تومان به فروش 

می رسند و بدون شک پاسخگوي نیاز مصرف کنندگان نیستند. 

دوربین مداربسته و انواع آن

تجهیزات دوربین هاي آنالوگ

دوربین قاچاق نخرید 

Bullet Camera IR Dome Camera HD Camera

PTZ CameraBoard Cameras

Network Cameras Vari FocalDome

این دســتگاه معادل ســرور یا به عبارتی مغز مرکزي سیســتم مداربســته اســت. NVR تمام 
وظایف دســتگاه ضبط تصاویر را در سیســتم مداربسته شبکه بر عهده دارد. ضبط تصاویر 

دوربین هاي متصل به  NVR، امکان ایجاد و مشاهده تصاویر به صورت یکپارچه، 
امکان تنظیم تصاویر و خصوصیات ضبط تصاویر، تغذیه دوربین ها و امکانات 

مرتبط با پردازش تصویر را ایجاد می کند.
دســتگاه هاي  NVR به واســطه تعداد کانال ها و پهناي باند ورودي دستگاه 
تقســیم بندي هاي مختلفی دارند. مقدار پهناي باند ورودي مشخص می کند 

که دستگاه امکان پردازش چه حجمی از اطالعات را خواهد داشت. این ویژگی 
از آن جهــت اهمیت دارد که بخواهید دوربین هایی با کیفیت تصویر خیلی باال به دســتگاه وصل 

کنید. به همین دلیل دستگاه NVR را باید متناسب با میزان ترافیک شبکه انتخاب کنید.

دستگاه NVR چیست؟ 
Rســت. NVRتمام 
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شاید پیش  از این تصور می کردید نصب دوربین مداربسته هزینه چند میلیون تومانی 
روي دستتان بگذارد. این در حالی است که به نظر می رسد با هزینه اي کمتر از 500 هزار 
تومان هم می توان امنیت خانه را با نصب دوربین هایی مقرون به صرفه تر تأمین کرد. از 
شیروانی پرسیدیم آیا نصب دوربین هایی با این قیمت ارزش دارد؟  وي در پاسخ می گوید: 
مسلما نصب این سیستم می تواند امنیت واحدهاي مسکونی و خودروها را افزایش دهد 
و تا حد زیادي از بروز ضرر و زیان احتمالی پیشــگیري کرده و در صورت هر اتفاق ناگوار 

تا حدي قابلیت پیگیري آن را فراهم کند.
این کارشناس آزمایشگاه سامانه هاي الکترونیکی و هوشمند مرکز پدافند غیرعامل 
جهاد دانشــگاهی صنعتی شریف در پاســخ به این پرسش که چقدر احتمال هک شدن 
نرم افزار دســتگاه یا قطع کابل هاي اتصال از ســوي ســارقان وجــود دارد، می گوید: 
دسترســی ها به دوربین هاي مداربسته آنالوگ بســیار محدود است، مگر آن که سارق 
به سیم کشی دسترســی پیدا کند. در غیر این صورت امکان مداخله در عملکرد دوربین 

وجود ندارد.
وي ادامه می دهد: ســارق باید اطالعات زیادي داشته باشد. نحوه و مسیر سیم کشی 
و دســتگاه NVR را بداند و به اطالعاتی که معموال در اختیار مدیر ســاختمان اســت 

دسترسی داشته باشد.

ضریب امنیت دوربین هاي خانگی

 اثر شاهدانه در درمان بیماران مبتال به آلزایمر
مترجم: نادیا زکالوند

جام جم 
امروز 31 شــهریور روز جهانى آلزایمر نام گرفته اســت. محققان پس از بررسی گیاه 
شاهدانه، به این نتیجه رسیدند که این گیاه ممکن است بتواند اثر پروتئین هاي مسمومی 
کــه در مغز بیماران مبتال به آلزایمر تولید می شــوند را خنثی کند. یک گروه تحقیقاتی از 
کالیفرنیا، متوجه شــدند که تتراهیدروکانابینول، ماده محرك عصبی موجود در شاهدانه 
می تواند پروتئین آمیلوید- بتا، پروتئینی ســمی که در مغز افراد مســن جمع می شــود و 
عالمت ابتال به بیماري آلزایمر اســت، را از میان بردارد. قرار دادن ســلول هاي عصبی در 
معرض تتراهیدروکانابینول نیز موجب برطرف شــدن واکنش هاي التهابی ناشی از وجود 

پروتئین آمیلوید- بتا می شود که به مغز بسیار صدمه می زند.
تاکنون محققان در آزمایشگاه روي سلول هاي عصبی کامال رشد کرده، آزمایش هاي 
خود را انجام داده اند و بنا به گفته آنها با استفاده از نتایج این تحقیقات، می توانند روش هاي 
درمانــی جدیدي براي این اختالل پیــدا کنند.بنابه گفته یکی از ایــن محققان، اگرچه 
آزمایش هاي دیگر نشان داده اند که شاهدانه ها احتماال می توانند از سلول هاي عصبی در 
برابر عالیم بیماري آلزایمر حفاظت کنند و جلوي پیشرفت ییماري را بگیرند. اما این اولین 
بار است که مشخص می شود، شاهدانه ها می توانند عالوه بر کاستن از التهاب سلول هاي 

مغزي، از تجمع پروتئین آمیلوید- بتا نیز جلوگیري نماید.
در تحقیقــی دیگــر نیز، محققان پــی بردند که شــاهدانه می تواند جلــوي اثرات 
مخــرب آمیلوید آ- بتا روي انتقال ســلول هاي هرمی( مانند، ارتباط ســلول هاي مغز) و 
انعطاف پذیــري عصبی (مثل، تغییرات در عملکرد، انتقال و ارتباط بین ســلول هاي مغز) 
موجود در هیپوکامپوس را بگیرند. هیپوکامپوس، بخشــی از مغز است که تشکیل حافظه، 

سازماندهی و ذخیره سازي اطالعات در آنجا صورت می گیرد.
البته این روش درمانی- با استفاده از شاهدانه- هنوز روي انسان آزمایش نشده است 
و محققان در حال تولید و گســترش محصوالت دارویی شبیه تتراهیدروکانابینول هستند 

و در آینده اي نه چندان دور کاربردي خواهد شد.
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