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۱۳ شرکت فناوری برای دفاع از هوش مصنوعی متخاصم دست به کار شدند

یک ســازمان تحقیقاتی با همکاری مایکروسافت و ۱۱ شرکت 
فناوری چارچوبی را برای مقابله با حمالت متخاصم که به سیستم های 

هوش مصنوعی وارد می شود، فراهم کرده اند.
 MITRE شرکت مایکروسافت با همکاری ســازمان تحقیقاتی
چارچوبی برای کمک به کارشناسان امنیت سایبری جهت مقابله با 

حمالت به مدل های هوش مصنوعی فراهم کرده اند.
این چارچوب “ماتریکس تهدید یادگیری ماشــینی متخاصم” 
Adversarial ML Threat Matrix نــام دارد و در گیت هــاب فراهم 

اســت. عالوه بر مایکروسافت و MITRE یازده شرکت دیگر نیز در 
این پروژه با آنها همکاری می کنند.

در همین راســتا MITRE در بیانیه ای رسمی در وب سایت خود 
نوشــت: با همکاری مایکروسافت، بوش، آی بی ام، انویدیا، ایرباس، 
دیپ اینســتینک، تو سیکس لبز، دانشگاه تورنتو، دانشگاه کاردیف، 
دانشــگاه کارنگی ملون، پرایس واترهاوســکوپرز و انستیتو ماشین 
یادگیری بری ویل این چارچوب را عرضه می کند تا در شناســایی، 

 )ML( هشدار و پاسخ به تهدیدها علیه سیستم های یادگیری ماشینی
به تحلیلگران کمک کند.

مایکروســافت در وبالگ خود اعالم کرد طی ۴ سال گذشته با 
افزایش قابل توجه حمالت به سیســتم هایML تجاری روبرو بوده 

است. 
گزارش های بازاری ماتریکس تهدید ناشی از یادگیری ماشینی 
متخاصم قرار اســت تیم های امنیتــی را تقویت کند. این ماتریکس 
مجموعه ای از رفتارهای خصمانه و آسیب پذیری هایی را در بردارد 

که شرکت مایکروسافت و MIRTE طی سال ها مشاهده کرده اند.
مایکروسافت در پســتی در وبالگ خود گفت: متوجه شده ایم 
مهاجمان هنگام حمله به یک سیســتم یادگیری ماشینی از ترکیبی 
از “تکنیک های ســنتی” مانند فیشینگ در کنار تکنیک های یادگیری 

ماشینی متخاصم استفاده می کنند.
منبع: مهر به نقل از اینترنت آوتینگز،

اینترنت رفتارها؛ مهم ترین روند فناورانه سال ۲۰۲۱

بررسی های موسســه گارتنر نشان می دهد شکل گیری اینترنت 
رفتارها مهم ترین روند فناورانه سال ۲۰۲۱ است. اینترنت رفتارها بر 

مبنای اینترنت اشیا شکل می گیرد.
اینترنت رفتارها یا IoB با توجه به اســتفاده انسان ها از انبوهی از 
وسایل الکترونیک هوشــمند مانند گوشی، ساعت ها و مچ بندهای 
هوشمند و غیره شکل می گیرد. ردگیری لحظه به لحظه زندگی انسان ها 
و کسب اطالع از موقعیت مکانی و حاالت چهره اشخاص و سالئق 
افــراد و مرتبط کردن این داده ها بــه موقعیت جغرافیایی آنها باعث 
می شود تا تصویری دقیق از رفتارها و حاالت روحی و روانی انسان ها 
به صورت آنی به دســت آید. بر اساس بررسی گارتنر تا سال ۲۰۲۵ 
نیمی از جمعیت جهان در معرض برنامه های تجاری یا دولتی مبتنی 

بر اینترنت رفتارها قرار می گیرند.
گارتنر هشدار داده که اینترنت رفتارها اگر چه از نظر فناورانه قابل 
پیاده سازی است، اما مشکالت اخالقی و اجتماعی ناشی از همه گیر 

شدن آن غیرقابل انکار است.

تبعات اینترنت رفتارها
با پیشــرفت اینترنت اشــیا و افزایش داده هایی که با استفاده از 
اپلیکیشن ها در مورد اشخاص جمع آوری می شود، شرکت های تجاری 
و دولت ها می توانند انبوهی از اطالعات را از هر فرد جمع آوری کنند. 
با پیوند زدن داده های به دست آمده از گوشی، لپ تاپ، دستیارهای 
صوتی، دوربین های خانه ها و خودروها شرکت ها می توانند از عالئق 
مثبــت و منفی، نحوه رای دادن، عادات خرید هر شــخص و غیره 

اطالعات دقیق جمع آوری کنند.
از ایــن اطالعات عالوه بر ارســال تبلیغــات هدفمند می توان 
برای بررســی میزان کارایی پیکارهای تبلیغاتی سیاســی، اجتماعی 
و غیره، بررســی لحظه به لحظه وضعیت بیماران، شخصی ســازی 
سیاســت گذاری ها و برنامه های مختلف استفاده کرد. سیاستمداران 
و شــرکت های تجاری با کسب اطالع از ســالئق و عالئق هر فرد 
می توانند برای تغییر عادات و رفتارهای اشــخاص هم برنامه ریزی 
کنند تا آنها به خرید کاالهای خاصی عالقه مند شوند یا به فرد خاصی 
در انتخابات رای بدهند. البته چنین رفتارهایی ممکن است از سوی 

برخی مخاطبان پس زده شود.
منبع: فارس به نقل از زد دی نت،

کوتاه از دنیای فناوری ...


