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آیا میدانید اضطراب چه تاثیری بر زندگی انسان دارد؟

عبارت «بیماری روانی» به گسترهای از بیماریها اطالق میشود که اختالالت رفتاری و مربوط
به روان و ذهن افراد را در بر میگیرند .بیماریهای روانی الگوهایی از نشانههای رفتاری
و روانشناختی هستند که بخشهای مختلفی از زندگی افراد را تحت تاثیر قرار
میدهند .به عبارت دیگر بیماریهای روانی با توجه به مشکالتی که فرد با
ذهن ،افکار و حاالت روحی و اخالقی خود تجربه میکند تعریف میشوند .این
بیماریها در درجات مختلف باعث ایجاد زحمت و درماندگی برای شخصی که
این نشانهها را تجربه میکند میشوند.
علل این اختالالت به طور کامل و دقیق شناسایی و درک نشدهاند اما نشانهها
و عالئم بیماریهای روانی از لحاظ علمی معتبر و شناخته شده هستند .درمان
این اختالالت ترکیبی از رواندرمانی و دارودرمانی است .معیارهای تشخیصی
این بیماریها ترکیبی از چکلیستهای مربوط به نشانههایی است که اصوال ًروی
رفتارها و افکار فرد متمرکز شدهاند .اگر چه بیماریهای روانی را در دستهبندیهای
مختلف قرار میدهند اما ممکن است یک بیماری در زیر چندین دسته از این تقسیمبندیها
قرار گیرد .در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با شایعترین و شناختهشدهترین اختالالت و بیماریهای روانی در
قالب چندین بخش آشنا کنیم.
اختالالت اضطرابی ( )Anxietyآن دسته از بیماریهای روانی هستند که با ترس دائم و بیش از حد ،نگرانی،
دلشوره و احساسات ناخوشایند رفتاری شناخته میشوند .ترس یک واکنش احساسی طبیعی بدن به تهدید است،
چه آن تهدید واقعی بوده و چه تنها احساس تهدید باشد .اضطراب در واقع پیشبینی تهدیدی است که شاید در
آینده رخ دهد .انواع اختالالت اضطرابی عبارتند از:
اختالل اضطراب فراگیر )Generalized anxiety disorder(:این نوع اختالل اضطراب با نگرانی بیش از حد در
مورد تمامی اتفاقات و وقایع روزمره همراه است .در حالی که برخی استرسها و نگرانیها نرمال و بخش متداولی از
زندگی هستند ،اختالل اضطراب فراگیر چنان شدید است که سالمت و عملکرد فرد را دچار اختالل میکند .در این
نوع از اضطراب و برخالف دیگر انواع اختالالت اضطرابی شاهد حمالت پ َنیک ( )panicنبوده و همه از آن با عنوان
«نگرانی بیش از حد» یاد میکنند .این نگرانیها ممکن است کاهش یافته و در مورد یک موضوع خاص از بین بروند
و به همین دلیل درست تشخیص داده نشده و درمان نمیشوند.
برونهراسی ( :)Agoraphobiaبرونهراسی را با ترس فراگیر از فضاهای عمومی میشناسند .در واقع برونهراسی
به عنوان ترس از حمالت وحشتی در موقعیتهایی است که فرار از آنها برای فرد چالشبرانگیز و سخت خواهد
بود .این ترس اغلب به رفتارهای خودداریکننده منتهی میشود که در آنها فرد شروع به دور ماندن از بسیاری از
مکانها و موقعیتها میکند که به نظر آنها ممکن است حمله وحشتی در آنها رخ دهد .برونهراسی میتواند به
شدت شخصیت و زندگی کاری یک فرد را تحت تاثیر قرار دهد .برای مثال این ترسها و رفتارهای پرهیزی میتواند
فرد را از سفرهای کاری یا سفر برای دیدار با اعضای خانواده و دوستان باز دارد .حتی کارهای کوچک مانند رفتن به
فروشگاه نزدیک محل زندگی نیز میتواند به یک وظیفه بسیار دشوار برای فرد تبدیل شود .این نوع از فوبیا با دیگر
انواع فوبیا مانند ترس از جاهای تنگ و تاریک متفاوت است .در واقع فردی که به دلیل برونهراسی از سوار شدن
به هواپیما امتناع میکند به دلیل حمالت وحشتی که در هواپیما برایش رخ میدهد از این کار اجتناب میکند و نه
ترس از فضای تنگ هواپیما.
اختالل اضطراب اجتماعی ( :)Social Anxiety Disorderاین نوع اختالل اضطرابی یک اختالل معمول است که
در سنین و فرهنگهای مختلف شکل میگیرد .افراد مبتال به این اختالل از این بیم دارند که دیگران آنها را تحت نظر
داشته یا قضاوت شوند یا اینکه در نتیجه کار یا رفتاری خود را تحقیر و ناامید کنند .اضطراب و عدم آرامش در این نوع
اختالل چنان شدید میشود که عملکرد روزانه فرد را تحت تاثیر قرار میدهد .اگر چه این اختالل میتواند فلجکننده
باشد اما با درمان مناسب امکان بازگشت به حالت عادی وجود دارد .اختالل اضطراب اجتماعی یکی از شایعترین
اختالالت اضطرابی است و حدود  ۱۳درصد از کل جمعیت جهان نشانههای آن را در برههای از زندگی خود تجربه
میکنند .افراد مبتال به این اختالل در تعامل با افراد غریبه ،تماس چشمی با افراد و شروع صحبت با دیگران مشکل
دارند .اگر چه علت اصلی این اختالل مشخص نیست اما نشانههای آن از کودکی و نوجوانی بروز کرده و عوامل
ژنتیکی و محیطی در آن نقش دارند.
منبع :روزیاتو

«اپ»تکار
اپ  Bye Bye Cameraافراد را با
یک کلیک از تصاویر حذف میکند

در دورهای که اپهای ویرایش و افکتگذاری
تصاویر سلفی رونق گرفتهاندBye Bye ،
 Cameraآمده تا با تکیه بر هوش مصنوعی
آثار حضور بشر را از عکسها پاک کند .این اپ
که در مارکت اپل با قیمت  ۲.۹۹دالر عرضه
شده ،توسط هنرمندی به نام  Damjanskiو
با کمک دو نفر دیگر توسعه داده شده .این
اپ با استفاده از نرمافزارها و الگوریتمهای AI
و شبکههای عمیق توسعه یافته که مشهورترین
آنها الگوریتم متن باز شناسایی شی YOLO
است .پس از حذف فرد یا شی شناسایی شده،
از طریق سیستمهای مبتنی بر هوش مصنوعی
جای خالی وی پر میشود.
 Bye Bye Cameraالبته خالی از ایراد هم
نیست و عالوه بر کند بودن فرآیند پردازش
تصاویر ،گاهی اوقات باگهای عجیبی در آن
دیده میشود که شامل بر جای ماندن آثاری
از افراد یا جایگزینی نه چندان چشمنواز جای
خالی سوژه است.
 Damjanskiمدعی است که Bye Bye
 Cameraبرای دوران پساانسان ساخته شده
اما جزئیات بیشتری را درباره اپ لو نمیدهد.
وی این برنامه را قبل از هر چیز دیگر یک ابزار
هنری میداند و به همین خاطر از ایرادات آن
هم لذت میبرد .او میگوید« :اگر اپ کار کند
چه خوب ،اگر هم کار نکند نتیجه کار جالب
میشود .ما آیندهای را در نظر داریم که در
آن انسانها حضور ندارند .یکی از چیزهایی
که واقعا از آن لذت میبرم این است که اپ
گاهی اوقات آدمها را حذف میکند اما سایه
آنها را باقی میگذاردBye Bye Camera».
هم نمونه دیگری از اپهای مبتنی بر  AIو
 MLاست که در آن واقعیت تصویر با چند
کلیک ساده تغییر میکند .افزایش محبوبیت
این اپها در کنار دیپفیک نگرانیهایی را در
مورد سوءاستفادههای سیاسی و شخصی از
آنها در پیداشته است.
منبع:دیجیاتو

ماشین
بازی

شاسیبلند آئودی  Q7مدل  ۲۰۲۰با تغییراتی در جلو و عقب به
همراه تغییرات بیشتر در داخل کابین و بهرهگیری از پیشرانههای
دیزلی نیمهیبریدی معرفی شد.
پس از انتشار تصاویر جاسوسی ،هماکنون پردهها از روی آئودی
 Q7فیسلیفت کنار رفته و مشخص شده است که جزئیات موجود
در تصاویر رندر بسیار دقیق و صحیح بودند .با ترکیب کردن آخرین

تازههای
علمی
فیزیکدانان اخیرا ً پرانرژیترین نوری را که تاکنون ثبت
شده شناسایی کردهاند .آنها بر این باورند این نور از «سحابی
خرچنگ»( )Crab Nebulaساطع میشود .سحابی خرچنگ ۶۵۰۰
سال نوری از زمین فاصله داشته و برخی ستارهشناسان بر این باورند
که در سال  ۱۰۵۴میالدی یک ابرنواختر در کهکشان ما منفجر شد ه
است و از باقیمانده آن ابرنواختر ،سحابی خرچنگ تشکیل شده
است .پژوهشگران «دانشگاه تبت»( )Tibet Universityچین
در مطالعه اخیر از شناساگرهای عظیم استفاده کردهاند تا ذراتی
را که در جو زمین قرار دارند و توسط اشعههای گاما در برخورد
با جو زمین ایجاد میشوند شناسایی کنند .این فوتونها انرژی
در حدود  ۱۰۰تا  ۴۵۰تریلیون الکترون ولت دارند که این انرژی
فوتونها حدود  ۶۹برابر بیشتر از ذرات دارای باالترین نیرو در

«برخورددهنده هادرونی بزرگ » ()Large Hadron Collider
هستند .برخورددهنده هادرونی بزرگ یا به طور مختصر الاچسی
( )LHCیک شتابدهنده ذرّهای و برخورددهنده مستقر در سازمان
تحقیقاتی سرن در نزدیکی ژنو سوئیس است .این پروژه در ۱۰
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کوتالس :من اولینبار حس پروازو
با پراید تجربه کردم ،وقتی سرعتم به
 100رسید و کامیون از بغلم رد شد.
امیرخاک :از ترامپ خواهشمندم
کلیه لوازم آرایشی ،حتی سرخاب
سفیدآب ،وسمه سرمه رو تو اقالم
تحریمی قرار بده تا جمعیت زشتها
زیاد بشه ،منم احساس تنهایی نکنم

اجاره نشین

طرح :محمد طحانی

آئودی  Q7مدل  ۲۰۲۰معرفی شد

زبان طراحی این خودروساز ،آئودی  Q7مدل  ۲۰۲۰از سپر و ظاهر
جلو و عقب جدید بهره میبرد .در داخل کابین ،این تغییرات کمی
بیشتر برجسته میشود و زیر کاپوت آن نیز گزینههای متنوع
سیستم محرکه هیبریدی وجود دارد .در خارج خودرو ،جلوپنجره
آئودی  Q7گستردهتر شده و سپر جلو برای پذیرفتن ورودیهای
بزرگتر ،دوباره قالبگیری و طراحی شده است .چراغهای جلو

کریزی اِیت :پیتزا پنج تومنی که
میخرید کارتونشو بخورید سالمتره
جدید با واحدهای  LEDماتریسی  HDبهعنوان آپشن ارائه
میشوند ،درحالیکه ورودیهای بزرگتر کناری بیشتر جهت عمودی
به خود میگیرند .قطعات تزئینی در پادریها زیبایی خاصی به
دو طرف شاسیبلند آئودی میدهند ،درحالیکه سپر عقب
بازطراحیشده از طرح سادهای بهره میبرد و همانند مدل قبلی،
دارای خروجیهای اگزوز ذوزنقهای است .در باالی در صندوق
عقب ،چراغهای عقب با نوار کرومی همراه است که تمام عرض
شاسیبلند را پوشش میدهد و آن را از تمام مدلهای پیشین
خود متمایز میکند .اگرچه این تغییرات خیلی حرکت نمایشی
برای یک مدل فیسلیفت نیست ،اما بهطور درخورتوجهی جلو و
عقب خودرو را تحت تأثیر قرار میدهد .در داخل کابین ،تغییرات
واضحی رخ میدهد .داشبورد جدید شامل پیکربندی دیجیتال با
صفحهنمایش لمسی دوگانه است .صفحهنمایش شناور در وسط
برداشته میشود و هماکنون بهعنوان بخشی از داشبورد مرکزی
ی شده است .اگرچه بسیاری از
همراهبا کنسول مرکزی بازطراح 
قطعات هنوز هم شبیه مدل سال گذشته هستند ،آئودی میگوید
تغییرات اضافهشده مقدار کمی ( ۱۱میلیمتر) باعث افزایش فضای
داخل کابین میشوند .همانطور که انتظار میرفت ،شاسیبلند
آئودی  Q7مدل  ۲۰۲۰با فناوریهایی از جمله ناوبری  MMIو
اتصال آئودی ارائه شده است که از همهچیز ازجمله اطالعات
ترافیکی برای اتصال با الکسا آمازون بهره میبرد( Car-to-X .که در
آن  Xنشاندهنده تماس با زیرساختهای شهری برای دسترسی به
اطالعات لحظهای چراغهای راهنمایی است) طی ماهها و سالهای
آینده در شهرهای انتخابی در دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت.
هنوز قیمت شاسیبلند آئودی  Q7مدل  ۲۰۲۰در دسترس
نیست ،اما عرضه آن در بازارهای اروپایی از اوایل مهرماه آغاز
میشود.

پرانرژیترین نور جهان شناسایی شد
سپتامبر  ۲۰۰۸میالدی ( ۲۰شهریور  ۱۳۸۷هجری شمسی) پس از
 ۲۰سال آمادهسازی ،آغاز به کار کرد .فوتونهای با انرژی باال پرتوی
گامای منتشر شده از سحابی خرچنگ با استفاده از آزمایشی به نام
«ای اس گاما تبت»( )Tibet AS-gammaشناسایی شدند .طی
این آزمایش پژوهشگران از نزدیک به  ۶۰۰شناساگر برای تشخیص
بارش ذرات ایجاد شده هنگام برخورد فوتونهای پرانرژی با جو زمین
استفاده کردند.

هر فوتونی که آنها شناسایی کرده بودند ،دارای انرژی بیش
از  ۱۰۰تریلیون ولت الکترون بود .برای مثال ،فوتونهای مرئی
دارای انرژی حدود چند ولت الکترون هستند ،در حالی که
برخورددهنده هادرونی بزرگ که قدرتمندترین شتابدهنده ماده
ساخت انسان است تنها میتواند ذرات را به انرژی حدود ۶.۵
تریلیون ولت الکترون برساند .این انفجار شرایطی را ایجاد کرد
که میتواند فوتونهای بسیار با انرژی تولید کند .انرژی ذرات
باردار مانند الکترونها به وسیله موج شوک و نیروهای مغناطیسی
تولید شده توسط انفجار ابرنواختری افزایش مییابد .هنگامی که

خشی :اگه این جهنم بهترین  ۳ماه
ساله که وایسا دنیا من میخوام پیاده
شم

این الکترونهای با انرژی باال در سحابی خرچنگ با فوتونهای کم
انرژی برخورد میکنند ،انرژی خود را انتقال میدهند و به جای
آن انرژی فوتون را باال میبرند .این فوتونها از طریق فضا عبور
میکنند و برخی حتی ممکن است به زمین برسند .هنگامی که یکی
از این فوتونهای با انرژی باال با ذرات جو زمین برخورد میکنند،
آنها ذرات زیراتمی مانند الکترون و پوزیترون را ایجاد میکنند که
میتوانند توسط دستگاههایی که در سطح زمین تشخیص داده
میشوند شناسایی شوند .محققان پس از حذف بسیاری از
رویدادهای تولیدکننده میون ۲۴ ،ذره را که توسط فوتونها با انرژی
بیش از  ۱۰۰تریلیون ولت الکترون ،شناسایی شده بودند را مورد
بررسی قرار دهند.
پژوهشگران پس از بررسیهای بسیار دریافتند بارش ذرات
اتمسفر توسط فوتونها تولید میشوند .انرژی این فوتونها بین
 ۱۰۰تا  ۴۵۰الکترونولت است .نتایج این مطالعه ممکن است به
پژوهشگران کمک کند تا علت این انرژی زیاد فوتونها را دریابند.
منبع :ایسنا به نقل از دیلی میل

عقاید یک دلقک :انگلیسم ناو
فرستاده خلیجفارس! حاال ما ک
نتونستیم بریم خارج ولی مثه اینکه
خارج داره میاد ایران
اشکان هستم :موج گرمای بیسابقه
 40درجه توی اروپا باعث تعطیلی
مدارس شده و از مردمم خواستن
توی خونه بمونند!!! این سوسول بازیا
چیه بابا ،مردم تو اهواز تو گرمای 60
درجه دارن چایی داغ میخورن و لذت
میبرن
 :ponochetقیمت بلیتهای
هواپیما یه جوریه ادم حس میکنه
داره بلیت سفینه میخره
داروگ :انقدر لباس ريختم تو
لباسشويى،كه بنده خدا يه تعداديشو
درآورده داره با دست ميشوره!

رامبد جوان :خشونت وقتی شروع
میشه ،رشد میکنه و میتونه
هیچوقت متوقف نشه

بهمن دان:
باز کن پنجره را صبح دمید ....

