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  فناوری اطالعات

پزشکی

 ایران رتبه اول »دانش هوش مصنوعی«
 در منطقه

عوامل »سفیدی زودرس موها« چیست؟

هواپیمای تمام الکتریک ناسا رونمایی شد

ژاپنی،  محققان  یافته های  براســاس 
مصرف موز به عنوان وعده صبحانه می تواند 

باعث کاهش وزن شود.
بــه گزارش خبرنگار مهر، یک دانشــمند 
ژاپنی برنامه رژیم غذایی با عنوان »رژیم موز در 
صبحانــه« را برای کاهش وزن معرفی می کند. 
در ژاپن این رژیم غذایی به »رژیم موز« معروف 

است که برای کاهش وزن استفاده می شود.
به گفته »هیتوشی واتاناب«، این رژیم غذایی 
می توانــد انرژی بدن را تامین کند، قندخون را 

تنظیم نماید و متابولیسم را بهبود بخشد.
بهترین نکته این رژیم غذایی این است که 
نیازی بــه برنامه ریزی برای وعده های غذایی و 
محدودکردن کالری ها نیست. حتی ورزش کردن 
هم به عنوان یک گزینه انتخابی و حتی در قالب 

پیاده روی توصیه می شود.
تنها محدودیت این رژیم غذایی این است که 
حتما در وعده صبحانه فقط موز خورده شود و 
حتــی در تعداد آن هم محدودیت وجود ندارد. 

همچنین باید در طول روز آب نوشیده شود.
عمدتا در این رژیم، فرد باید با شکم خالی 
موز بخورد و در ادامه روز برای خوردن هر چیز 
دیگری آزاد است. فقط باید بعد از خوردن اولین 
موز و بالفاصله بعد از آن، نوشــیدن یک لیوان 
آب که نه گرم باشد و نه سرد، ۲۰ دقیقه فاصله 

ایجاد کند و بعد اگر احســاس گرســنگی کرد 
یک موز دیگر بخــورد. این کار موجب تقویت 
متابولیسم می شود و در نتیجه به کاهش وزن 

کمک می کند.
نکات دیگر قابل توجه در این رژیم غذایی این 
است که شما اجازه خوردن ناهار و شام عادی تان 
را دارید، فقط اینکه باید از قاعده ۸۰/۲۰ پیروی 
 نمایید. یعنی اینکه زمانی که ۸۰ درصد احساس 

سیری کردید دست از غذاخوردن بکشید.
شام تان را دیرتر از ۸ شب نخورید و حداکثر 
تا ۱۲ شب بخوابید. بهتر است در میان وعده ها 

هم میوه بخورید.
موز سرشار از نشاسته، فیبر و پتاسیم است. 
موجب افزایش حس ســیری می شــود و برای 
طوالنی مدت شما را سیر نگه می دارد. در نتیجه  
اشتها شما به غذا کاهش یافته و از پرخوری بین 

وعده های اصلی غذا جلوگیری می کند.
طبق اســتدالل واتاناب، موز بعد از مصرف 
مستقیما به روده بزرگ می رود و در روده کوچک 
تجزیه نمی شــود. در روده بزرگ تخمیر شده و 
باکتری های موجود در روده به اسیدهای چرب 
با زنجیره کوتاه تبدیل می شوند و این عملکرد 
موجب جوان ســازی مجاری گوارشــی شده و 
سلول های جدید ایجاد می شوند که برای سالمت 

کل بدن خوب هستند.

تجزیه و تحلیل آمار و ارقام نظام رتبه بندی ســایمگو نه تنها حکایت از صدرنشینی 
ایران در علم هوش مصنوعی منطقه دارد، بلکه نشان می دهد دانشمندان ایرانی در سال 

2018 نسبت به سال گذشته آن پیشرفت کرده اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس رتبه بندی سایمگو ایران در سال ۲۰۱۸ به مقام نخست 

تولیدات علمی در زمینه هوش مصنوعی در سطح کشورهای آسیای غربی دست یافته است.
بررســی های منتشر شده در مجله »SCImago Journal & Country Rank« نشان می دهد ایران 
با تعداد ۱۸۱۳ مقاله در زمینه هوش مصنوعی در رتبه نخســت و ترکیه با ۱۶۷۸ مقاله در مقام 

دوم قرار دارد.
بر اساس آنچه که در جدول سایمگو دیده می شود، کشورهای عربستان سعودی، مصر، امارات 
متحده عربی، رژیم صهیونیستی، کشورهای عراق، اردن، قطر لبنان، عمان، کویت، سرزمین  اشغالی، 

بحرین، یمن و سوریه به ترتیب در رتبه های بعد از ایران و ترکیه قرار دارند.
از میان ۱۸۱۳ مقاله منتشرشده توسط محققان ایرانی ۱۶۷۲ مقاله قابل استناد بوده است؛ در 
حالی که ترکیه به عنوان کشور حائز مقام دوم، تنها ۱۶۷۸ مقاله ارائه کرده که از این تعداد ۱۶۱۸ 

مورد آن قابل استناد بوده است.
ســوریه به عنوان آخرین کشور در سطح آسیای غربی در سال ۲۰۱۸ تنها سه مقاله در زمینه 

علم هوش مصنوعی ارائه کرده است.

استرس تنها فاکتوری نیست که موجب 
سفید شدن زودرس موها می شود.

به گزارش ایسنا، سفید شدن موها فرآیندی 
فیزیولوژیکی اســت و به طور معمول ۵۰ درصد 
از موهای نیمی از افراد در سن ۵۰ سالگی سفید 

می شود.
با این حال درصورتیکه سفید شدن موها در 
بین نژاد قفقازی پیش از ۲۰ ســالگی، در مردم 
آسیا پیش از ۲۵ سالگی و در آفریقایی ها پیش از 
۳۰ سالگی آغاز شود فرد دچار سفیدی زودرس 

موها شده  است.
رنگدانه هــای طبیعــی در بدن موســوم به 
»مالنیــن« تعیین کننــده رنگ مو هســتند. 
فولیکول های موی انسان می توانند حاوی یک یا 
دو نوع مالنین باشند که بسته به نوع آن ها، رنگ 
مو تعیین می شود. مالنین ها نیز از مالنوسیت که 
سلول تولیدکننده رنگدانه است بوجود می آیند.

دکتر »دسموند توبین« از دانشگاه »برادفورد« 
در انگلیس در این باره می گوید: با باال رفتن سن 
فعالیت مالنوسیت کند شده یا متوقف می شود؛ 

بنابراین مو میزان رنگدانه کمتری را دریافت کرده 
که موجب سفیدی تار مو می شود.

به گزارش پایگاه اینترنتی فِرست پُست، اگرچه 
تحقیقــات کافی در مورد علت دقیق ســفیدی 
زودرس موها انجام نگرفته اما برخی شــرایط و 
عوامل وجود دارند که با ســفیدی موها مرتبط 
هســتند. از جمله این عوامل می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
B۱۲ کمبود ویتامین -

- کم کاری تیروئید
- فاکتور ژنتیک

- پایین بودن ســطح هموگلوبین ناشــی از 
B۱۲ کمبود ویتامین

- دفع پروتئین ناشــی از بیماری سلیاک یا 
دیگر اختالل های سوء جذب

- کمبود آهن و مس
- استرس

- لک و پیس
- مصرف برخی انواع داروها از جمله کلروکین 

)درمان ماالریا( یا مفنزین )شل کننده عضالت(

ناســا از یک هواپیمای تمام الکتریکی 
خود رونمایی کرد. ایــن هواپیما 1۴ موتور 

برقی دارد.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر بــه نقــل از 
تمام  هواپیمای  اولیــه  ژاپن تایمز، ناسا نســخه 
الکتریک خود به نــام »Maxwell X۵۷«  را روز  

گذشته رونمایی کرد.
»Maxwell X۵۷« با بهره گیری از طراحی یک  
»  TecnamP ۲۰۰۶T« هواپیمای ایتالیایی به نام 
 ساخته شده است. ساخت این هواپیمای ناسا از 
سال ۲۰۱۵ میالدی آغاز شده است. البته نخستین 

پرواز آن یک سال بعد انجام می شود.
هم اکنون در هواپیمای رونمایی شده،  فقط دو 
موتور الکتریکی بزرگ نصب شده اند که پروانه ها را 
به حرکت در می آورد. این پروانه ها نیروی حرکت 
خود را از باتری های لیتیوم یونی بزرگی دریافت 

می کنند اما نســخه تکمیل شده این هواپیما ۱۴ 
موتور الکتریکی خواهد داشت.

ناســا عالوه بر این هواپیما از یک شبیه ساز 
تازه نیز رونمایی کرد که به مهندسان و خلبان ها 
کمک می کند دریابند نسخه تمام شده این هواپیما 
چگونه مانورهای پروازی مختلف را انجام می دهد.

 Maxwell ۵۷-X جالــب آنکه پس از ۲ دهــه
نخستین هواپیمای X  ناســا است که با قابلیت 

حمل سرنشین ساخته شده است.
مرحله بعد از این نسخه  Mod IV نام دارد که 
بال هایی سبک و باریک نصب می شوند که در کل 
۱۴ موتور الکتریکی دارند. ۶ پروانه کوچک روی 
بال نصب می شوند. عالوه بر آن پروانه کروز بزرگ تر 
در نوک هر بال  نیز تعبیه خواهد شد. پروانه های 
کوچک هنگام از زمین بلند شدن و فرود هواپیما 

فعال می شوند اما حین پرواز فعالیتی ندارند.

دستاورد فناورانه محققان پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در زمینه شناسایی 
اتوماتیک صاحب خودرو برای اولین بار در کشور رونمایی شد.

بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، این محصول که مبتنی بر فناوری اینترنت 
 اشیاء )Internet of Things( است از تکنولوژی روز دنیا برخوردار بوده و با هدف صادرات به کشورهای 

اوراسیا و بازارهای داخلی طراحی و آماده شده است.
مپجــا و  ر د خــو حــب  صا تیــک  ما تو ا یی  ســا شنا فته  پیشــر ی  ژ لــو  تکنو
)MAPJA Automatic Vehicle Driver Identification Technology( از فناوری های پیشرفته حوزه امنیت 
و ایمنی خودرو بوده که تنها چند شرکت خودرو ساز مطرح دنیا به این تکنولوژی دست یافته اند.

این محصول در چهارمین روز برگزاری رینوتکس ۲۰۱۹ با حضور رئیس پارک علم و فناوری 
آذربایجان شرقی، رئیس پلیس فتا استان و معاونان اقتصادی و توسعه مدیریت منطقه آزاد رونمایی 

شد.
پــروژه تحقیقات و اجرایی کردن این فناوری با رویکــرد قابلیت نصب روی تمامی  خودروها از 
شهریور سال ۱۳۹۷ در دپارتمان تحقیق و توسعه )R&D( شرکت مپجا آغاز شده بود و با نصب این 
سیســتم بر روی خودرو عالوه مدیریت هوشــمند و از راه دور خودرو امکان سرقت خودرو به صفر 
می رســد. نصب و راه اندازی این فناوری بسیار راحت بوده و قابلیت نصب بر روی انواع خودروهای 

داخلی و خارجی را برخوردار است

عفونت ادراری عفونتی میکروبی است که بر بخشی از دستگاه 
ادراری اثر می  گذارد؛ در این مطلب به راهکارهایی برای پیشگیری 

از بروز این عفونت و درمان آن اشاره کرده  ایم.
به گزارش تسنیم، عفونت ادراری عفونتی میکروبی است که بر بخشی 
از دستگاه ادراری اثر می  گذارد؛ این عفونت گاه دستگاه ادراری تحتانی را 
درگیر می  کند که عفونت مثانه نامیده می  شــود و گاه رشد میکروب  ها در 

دستگاه ادراری فوقانی باعث بروز عفونت در کلیه )پیلونفریت( می  شود.
عالئم عفونت ادراری

عالئم عمده   عفونت مجاری ادراری شامل درد و سوزش در هنگام ادرار 
کردن، تکرر ادرار، خون در ادرار یا ادرار کدر، درد در نواحی پایین شکم و 
گاه تب است البته باید توجه داشت که عفونت ادراری با معاینه   پزشک و 

آزمایش خون و ادرار تشخیص داده می  شود.
دالیل عفونت ادراری چیست؟

رابطه جنسی، تخلیه نکردن ادرار به مدت طوالنی، سوندهای ادراری 
و دیابت از عوامل خطرساز عفونت ادراری هستند.

ایــن عفونــت در زنان بیشــتر از مــردان دیده می  شــود و بیش از 
 نیمــی از زنان، حداقــل یک  بار در طول زندگی خــود، عفونت ادراری را 

تجربه می  کنند.

روش های درمان
برای درمان عفونت مجاری ادراری باید باکتری  ها از بین بروند؛ پزشک 
ممکن است برای از بین بردن باکتری  ها، آنتی  بیوتیک تجویز کند؛ با این  حال 
رعایت برخی نکات تغذیه  ای به اســیدی شدن ادرار کمک کرده و از ابتال 

به عفونت ادراری پیشگیری می  کنند:
الف( آنتی   اکسیدان مصرف کنید

میوه  های حاوی آنتی اکسیدان مانند زغال اخته و گیالس و سبزیجاتی 
مثــل کدو حلوایی و گوجه فرنگی نقش موثــری در کاهش بروز عفونت 

ادراری دارند.
ب( فیبر بخورید

مواد غذایی حاوی فیبر مانند لوبیا، جو، هویج و دانه پسیلیوم )اسفرزه( 
باعث کاهش عفونت ادراری می  شوند؛ در حالی  که مصرف مواد غذایی تصفیه 
شده مانند نان سفید و پاستا باعث افزایش خطر بروز این عفونت می  شوند.

ج( چربی ترانس ممنوع!
مصرف اســیدهای چرب ترانس را در رژیم غذایی کاهش دهید یا در 
صورت امکان، آن  ها را حذف کنید؛ این نوع اســیدهای چرب معموالً در 
مواد غذایی پخته   شده در صنایع غذایی مانند کلوچه  ها، کراکرها، چیپس 

و مارگارین وجود دارند.

آیا می دانستید که ما تنها از ده درصد 
فعالیــت مغزمان آگاهــی داریم؟ در یک 
برای  دانشمندان  بارسلون،  در  آزمایشگاه 
توسعه این آگاهی تالش می کنند. دلیل این 
تالش این است که ما بتوانیم در جهانی مملو 

از داده ها، بهتر عمل کنیم.
به گزارش یورونیوز،جمع آوری اطالعات توسط 
مغز انسان کار ساده ای است، اما مشکل آنجاست 
که بخواهیم همه ایــن اطالعات را حس کنیم. 
انسان ها اغلب در برابر سیلی از اطالعات بی انتها 
قرار دارند که نمی توانند مفهوم آن را درک کنند.

پژوهشگران آزمایشگاه بارسلون می کوشند با 
کار بر روی این واقعیت های مجازی پیچیده، به 

گسترش آگاهی ما کمک کنند.
»نجاناتا فریمان«، روانشناس از دانشگاه لندن 
می گوید: آنچه علم نشــان می دهد این اســت 
که بخش بزرگی از رونــد پردازش اطالعات در 
اطراف ما که به آن توجه نداریم، می تواند حاوی 
داده های مفیدی درباره محیط پیرامونمان باشد. 
اطالعاتــی که یا به زمینه های مورد عالقه ما، یا 
عوامل تهدید کننده و یا مسائل بالقوه جالب مربوط 
ساخت »فناوری پیشرفته شناسایی اســت. تالش ما این است که مانند آنچه شما از 

صاحب خودرو« برای اولین بار در کشور

 چگونه می توان از بخش ناخودآگاه مغز 
استفاده کرد؟

ایران در یک بررسی کلی تر میان ۱۵۵ کشور جهان جایگاه نهم را در این علم به خود اختصاص 
داده و صدرنشین کشورهای جهان چین است که در تصویر زیر مشاهده می کنید:

محققان چینی در سال ۲۰۱۸، ۱۷ هزار و ۵۸۱ مقاله در زمینه علم هوش مصنوعی منتشر و 
ارائه کرده اند که از این تعداد ۱۶ هزار و ۶۲۶ مقاله قابل استناد بوده است.

کشورهای آمریکا،  هند، انگلیس، ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا به ترتیب بعد از صدرنشین جهان 
و قبل از ایران در نظام رتبه بندی سایمگو جای گرفته اند.

کشورهای کره جنوبی، استرالیا، ترکیه، کانادا، اسپانیا، برزیل، اندونزی، تایوان، مالزی،  سنگاپور، 
تایلند، لهســتان، روسیه، عربستان سعودی، هنگ کنگ، پاکستان، هلند، پرتغال، رومانی، مکزیک، 
ســوئیس، جمهوری چک، یونان، تونس، سوئد، بلژیک، بنگالدش، کلمبیا، اکوادور، مصر، ویتنام و 
امارات متحده عربی به ترتیب بعد از ایران قرار دارند و جایگاه دهم تا چهل و دوم جدول سایمگو را 

به خود اختصاص داده اند.

مهندسی پزشکی

طریق لمس کردن یا دیدن و شنیدن از پیرامون 
خود احساس می کنید، یک احساس اضافی دیگر 
درباره آنچه در ناخودآگاه انسان می گذرد نیز به 
وجود آوریم. این می تواند قدرت و توانایی بیشتری 

برای فهم مجموعه داده ها ایجاد کند.
خواسته دانشــمندان در این طرح پژوهشی 
اتحادیــه اروپا، این اســت که بتــوان از طریق 
توجه و درک بهتر ضمیر ناخودآگاه، نســبت به 
اطــراف خود باهوش تر و موثرتر باشــیم و همه 
توانایی های خالق ما به حرکت درآید. برای این 
 منظور، دانشمندان مشغول دستیابی به فن آوری 

پیچیده ای هستند.
»پدرو اومداس« کارشناس رایانه می گوید: ما 
فن آوری های مختلفی را به هم می آمیزیم. یعنی 
سطوح مختلفی از سیستم عامل های مجازی و 
حقیقی که به مــا امکان می دهد اطالعات خود 
را به شــیوه های گوناگون روی پرده ظاهر کنیم. 
همچنین قواعدی داریم که به ما در اســتخراج 
اطالعــات از درون این سیســتم عامل ها کمک 
می کند. ما از سیستم های ردیاب برای فهم حرکت 
انسان در یک فضای معین و نیز حس گرهای بدن 
مانند ضربان قلب و تنفس، برای دریافت عالئمی 

که خودآگاه و ناخودآگاه انسان می فرستد استفاده 
می کنیم. اما چالش اصلی، مربوط به نحوه ادغام 

اطالعات با یک انسجام منطقی است.
خانم »آنا مورا« متخصص مغز و اعصاب نیز 
می گوید: این سیســتم به مــا امکان می دهد تا 
پردازش اطالعات ناخودآگاه را به سطح خودآگاه 
ارتقــا دهیم و ســپس داده های بیشــتری را از 
پایگاه های اطالعاتی پیچیده کشف کنیم. کاری 

که انجام آن بدون این سیستم ناممکن است.
امــا از آنجا که همکاری دو مغز بهتر از یکی 
اســت، پژوهشــگران از یک روبــات نیز کمک 

گرفته اند.
»پاول ورشــور« روانشــناس، می گوید: کار 
مغــز مانند یک رایانه و به عنوان یک دســتگاه 
کنترل کننــده خارجی نیســت، بلکه در ارتباط 
مستقیم با فعالیت بدن است و کار هردو وابسته 
به هم است. بنابراین برای فهم عملکرد مغز باید 

آن را در متن عملکرد بدن بررسی کنیم.
پژوهشگران امیدوارند که این گامی باشد برای 
کمک به آنها، در جســتجوی ابزاری علمی برای 
آنکه انســان بتواند اطالعات بیشتری از پیرامون 

خود را حس و درک کند.

شــرایط زندگی در جوامع شهری به 
گونه ای پیشرفته است که وابستگی افراد 
به استفاده روزانه از خدمات اینترنت و 
شبکه های محلی بیشتر و بیشتر می شود.
بــه گزارش پایگاه خبــری پلیس فتا، در 
آینــده اگر برق بصورت ناگهانی قطع شــود 
زندگی مدرن و وابسته به شبکه های هوشمند 
غیرقابل تحمل می شود. مردم زیادی در نواحی 
مختلف دنیا با تکنولوژی زندگی می کنند اینها 
همان هایی هستند که به شهرهای هوشمند 
معروف هستند و مناطقی که بدون تکنولوژی  
زندگی می کنند تبدیل به پوســته ای پوچ از 

آنچه که هستند، می شوند. 
زندگی روستایی درحال تبدیل به پدیده ای  
جدید اســت که در گذشــته وجود نداشت. 
محتمل اســت که تا سال ۲۰۵۰ ،۶۰ درصد 
جمعیــت جهــان  روبه  شــهرها  بیاورند و 

زندگی کنند.
ممکن اســت در مــورد اینترنت اشــیاء 
کــه مربوط به تکنولوژی  هوشــمند اســت 
شــنیده باشــید ماننــد. Amazon Alex در 
هرصــورت  اینترنــت اشــیاء فراتر از یــک 
علم  اســت. با اینترنت اشــیاء امکان اتصال 
هر چیز وجود دارد حتی شــهرها نیز به هم 
متصل می شوند. شهروندان اینترنت اشیاء را 

سالمت

همه افراد با افزایش سن ُکندتر می شوند، 
 اما عواملی وجــود دارد که این کندی را به 
فعالیت های  که  کســانی  می اندازد.  تاخیر 
جســمانی و البته اجتماعــی خود را حفظ 
از  آنها  دارند.  زندگی طوالنی تری  می کنند،  

نظر جسمانی و ذهنی سالم تر هستند.
براساس نتایج یک پژوهش جدید، کسانی که 
در سن ۴۵ ســالگی تمایل به آهسته تر راه رفتن 
دارند عالئم ســالخوردگی زودرس را از خود نشان 
می دهند که هم شامل عالئم جسمی و هم شناختی 
می شود. سرعت راه رفتن می تواند پیش بینی خوبی 
برای طول عمر هر فرد باشد. این مطالعه البته تنها 
نشان می دهد که میان تند راه رفتن و افزایش طول 

عمر افراد یک رابطه همبستگی وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری در مطالعه  
اخیر که توسط  مدیکال نیوز تودی گزارش شده 
هر چه فرد سریعتر راه برود ممکن است طول عمر 

بیشتری داشته باشد.
 پزشکان حرفه ای مدتهاست که از سرعت گام 

برداشتن  بعنوان نشانه سالمت و تناسب اندام در 
افراد میانسال استفاده کرده اند، اما تحقیق جدید 
پرسش متفاوتی مطرح می کند: آیا سرعت پایین راه 
رفتن در سنین میانی زندگی نشانگر سالخوردگی 

پرشتاب است؟
آیا سرعت راه  رفتن در طول عمر 

انسان نقش دارد؟
»الین جی رسموســن«، محقــق دپارتمان 
روانشناسی و  عصب شناسی در دانشگاه دوک شهر 
دورهام و همکارانش با ســنجش اطالعات از بین 
۹۰۴ نفر شرکت کننده درصدد پاسخ به این سؤال 
برآمده اند. »رسموسن« و همکارانش یافته های خود 
را در ژورنال JAMA Network Open منتشر کردند.

به گفته محققین،  همه افراد با افزایش ســن 
کندتر می شــوند،  اما عواملی وجــود دارد که این 
کندی را به تاخیر می اندازد. کسانی که فعالیت های 
جسمانی و البته اجتماعی خود را حفظ می کنند،  
زندگی طوالنی تری دارند. آنها از نظر جســمانی و 

ذهنی سالم تر هستند.  

رابطه »تند راه رفتن« با طول عمر

»رژیم موز« برای کاهش وزن

آیا»شبکههایهوشمند«زندگیآیندهبشرراتسخیرمیکنند؟

همه جا می توانند به کار می گیرند به طور مثال: 
اگر تعدادی چاله در خیابان باشد بصورت رایج 
مجبور به نگارش نامه یا تلفن به مرکز خدمات 
شهری هســتید، اما در شهر هوشمند برنامه را 
در صفحه موبایل خود باز می کنید و مشــکل را 

گزارش می کنید. 
در شهرهای هوشمند، »سیستم بهسازی« 
اطالع دارد که چه هنگام  سطل زباله ها نیازمند 
تخلیه و نظافت  هستند. سنسورها وظیفه  این 
گزارش را به عهده دارند. در این صورت تکنولوژی 
باعث باالتر رفتن کیفیت زندگی در شهر هوشمند 
می شود. اما شهرهای هوشمند دارای نکات منفی 

نیز می باشند.
هر شهرهوشمند با به کارگیری سیستم یا 
پایگاه داده راه اندازی می شود و حاوی کوهی 
از اطالعات می باشد و این فقط مثل  یک بازی 
ویدیوئی است و اینکه شرکت های تکنولوژی 
همه چیز را درباره شما می دانند یک موضوع 
واضح است بنابراین هرشهرهوشمند باید متعهد 
شود که در استفاده از اطالعات شفافیت داشته 
باشد و بایستی به شهروندان متعهد شود که 

اطالعاتشان را محفوظ نگه می دارد.
 بــه هرحال این مشــکالت وهمانند آن 
مطمئناً در روند تکامل تکنولوژی وجود دارند. 

راهکارهای 
پیشگیری 
و درمـان 
»عفـونت 
ادراری« 
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