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مقابله با  یها برااتخاذشده توسط شرکت یحفاظت قداماتا

و  شودیم یمیفورا قد یبریسا داتیتهد ندهیتعداد فزا

 وکارها کمک کند.به کسب تواندیم یکه هوش مصنوع نجاستیا

 یبرا یبریسا تیمتخصص امن ونیلیم ۲.۷۲بازار با کمبود 

 نجاستیمواجه است. ا داتیتهد ندهیمقابله با تعداد فزا

وکارها کمک کند. طبق اعالم به کسب تواندیم یکه هوش مصنوع

اتخاذشده توسط  یاقتصاد، اقدامات حفاظت یمجمع جهان

تعداد حمالت  گذشته،. در سال شودیم یمیها فورا قدشرکت

کننده همچنان روند نگران نیو ا افتی شیدرصد افزا ۳۰

وش به موارد استفاده از ه دیرهک تیساادامه دارد. وب

 اشاره کرده است. یبریسا تیدر امن یمصنوع
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 یبریسا تیدر امن یاستفاده از هوش مصنوع آمار

مشارکت دارند  ۲۰۲۲ یبریسا تیکه در سالنامه امن یمحققان

 یبریسا میمبارزه با جرا یهانهیکه هز کنندیم ینیبشیپ

عدد سه برابر  نی. اابدییم شیدالر افزا ونیلیتر ۱۰.۵به 

دالر( است. با توجه به  ونیلیتر ۳) ۲۰۱۵از سال  شتریب

ش است، یدر حال افزا یجهان یهاکه حجم داده تیواقع نیا

. به شودیدشوارتر م هایریپذبیاز آس یریو جلوگ یابیرد

مطمئن  یمخابرات یهادرصد از سازمان ۸۰عنوان مثال، 

به حمالت  ییقادر به پاسخگو یهستند که بدون هوش مصنوع

است  یبریهدف شروران سا یانخواهند بود. بخش حرفه یبریسا

و  دیتول ،یثبت شد(. بخش عموم ۲۰۲۰حادثه در سال  ۹۳۴)

 .برندیرنج م یبریاز حمالت سا یبهداشت یهامراقبت

 ۱۰از  شیب یبریسا تیدر امن ی، هوش مصنوع۲۰۲۰سال  در

 با  یآن تقر متی، ق۲۰۲۷دالر ارزش داشت و تا سال  اردیلیم

که  ییهاکه شرکت زندیم نیتخم IBMبرابر خواهد شد.  ۴.۵

 ییهااز شرکت شتریهستند، سه برابر ب یفاقد هوش مصنوع

 شکاه یخودکار مستقر دارند، برا یابیرد یهاستمیکه س

 .کنندیم نهیهز یبریحمالت سا

مورد  Capgeminiکه توسط  یرانیاز مد یمیبه ن کینزد

هوشمند  تمیالگور کیکه از  ندیگویقرار گرفتند م یبررس

. با کمک کنندیاستفاده م یبریسا داتیتهد ییشناسا یبرا

کنند  یم ینیبشیمتخصصان حمالت را پ نیدرصد از ا ۳۴آن، 

. بر اساس روند فوق، دهندیدرصد به حوادث پاسخ م ۱۸و 

 یبریسا تیدر امن یکه هوش مصنوع دیگویم قیدق قاتیتحق

دالر  اردیلیم ۴۶به  ۲۰۲۷در سال تا سال  یدرصد ۲۴با رشد 

 .دیخواهد رس
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 یبریسا تیدر امن یاستفاده از هوش مصنوع یمورد اصل 6

شده  لیساختمان تشک نیکه از چند دیرا تصور کن یسیپرد

 یدر هر در توانینم رایز ست،یاست. ورود به داخل سخت ن

: کندیکمک م یکه هوش مصنوع نجاستیمحافظ قرار داد. ا کی

و کارمندان  خوانندیرا م دکنندگانیچهره بازد هانیدورب

 . کنندیها دنبال مورود به ساختمان یرا با مجوز برا

است و  شتریشرکت بزرگتر باشد، خطر نفوذ ب کی هرچه

هستند.  دتریچهره مف صیتشخ یبرا یهوش مصنوع یهاستمیس

را که خط  یافراد تمیالگور کیتمیالگور کی و،یدیو کیدر 

 کیصورت  ری. تصوکندیمشخص م کنند،یرا نقض م یتیامن یمش

. شودیم سهیکارکنان مقا یهاداده عکس گاهیفرد با پا

 بهیغر ایکارمند  کیکه  کندیم نییتع ستمیس ن،یابرابن

وارد دفتر شود. اگر  یرقانونیطور غگرفته است به میتصم

در  ای یشبکه شرکت کیرا در  یاستفاده از هوش مصنوع

 نهیدر مورد شش گز میتوانیم م،یریدر نظر بگ نترنتیا

 .میهوشمند صحبت کن تمیالگور کیاستفاده از  یبرا یاصل

 یشرکت یهامخرب در شبکه یهاتیکدها و فعال ییشناسا

 لیو تحل هیها را با تجزطور خودکار دامنهبه یمصنوع هوش

، مخرب، هرزنامه، C&C یهادامنه ییشناسا یبرا DNS کیتراف

 ی. قبال براکندیم یبندطبقه رهیو غ یسازهیو شب نگیشیف

ها داشت. آن یخوب اهیس ستیبود ل یکاف طیمح نیا تیریمد

 فیبا وظا اد،یمنظم و با حجم ز یهایروزرسانبا انجام به

 خود کنار آمدند.

و در عرض  شوندیم جادیا قهیدامنه ها در دو دق امروزه

و سپس  شوندیاز دو تا سه بار استفاده نم شیساعت ب مین

 ی. براکنندیم دایپ رییتغ گرید یهامجرمان به دامنه

از  دی: باستین یکاف اهیس ستیآنها، قرار دادن ل یابیرد

هوشمند  تمیالگور کی. دیاستفاده کن یهوش مصنوع یفناور
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کرده و  ییرا شناسا ییهادامنه نیکه چن ردیگیم ادی

 بالفاصله آنها را مسدود کند.

 شدهیرمزگذار کیتراف لیو تحل هیتجز

 نترنت،یا کیدرصد از تراف ۸۰از  شیب سکو،یاعالم س طبق

هوش  یدارد. فناور لیبه تحل ازیشده است. ن یرمزگذار

و  تایبا استفاده از متاد دهدیبه شما امکان م یمصنوع

کد مخرب، خانواده  ،یبارگذار لیشبکه و بدون تحل یهابسته

 ییمورد استفاده را  شناسا یکاربرد یهابدافزار و برنامه

و  کنندیهستند که در عمل کار م ییهایفناور نهای. ادیکن

 شدهیرمزگذار کیکه در تراف دیبفهم دهندیبه شما امکان م

و شما  افتدیم یاست چه اتفاق شیکه حجم آن در حال افزا

 .دیدر آن ندار یادیز یگذارهیبه سرما یازین

 نیگزیجا یهاو عکس یجعل یهاعکس صیتشخ

فرد در عکس  کیچهره  ایکه آ دهدیم صیتشخ تمیالگور کی

 یژگیو نی. اریخ ایشده است  نیگزیجا یگریبا عکس شخص د

از راه دور در خدمات  کیومتریب تیاحراز هو یبرا ژهیبه و

 یاز اقدام کالهبرداران برا وهیش نیاست. ا دیمف یمال

عنوان خود به یو معرف یجعل یهالمیف ایها عکس جادیا

 یریکنند، جلوگ افتیوام در توانندیکه م یقانون شهروندان

 .دیرا نخواهند دزد گرانیآنها پول د ن،ی. بنابراکندیم

 صدا، زبان و گفتار صیتشخ

نشت اطالعات و  ییشناسا یبرا یهوش مصنوع یژگیو نیا

خواندن  رقابلیغ یهاخواندن اطالعات بدون ساختار در قالب

 یهااطالعات داده نی. اشودیاستفاده م نیتوسط ماش

 یهاحلراه ریو سا یپراکس یهاستمیها، سدروازه ها،روالیفا

 یغن کنند،یرا ارائه م افتهیساختار یهارا که داده یفن

به  یو چه زمان یچه کسان دیدانیم ن،ی. بنابراکندیم

 ای یشرکت یهااز شبکه ایاند و آداشته یدسترس نترنتیا

 نیا یسازیبه غن یاند. هوش مصنوعاستفاده کرده یسازمان
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 کمک رهیشرکت و غ یهااخبار، خبرنامه یهااطالعات با داده

 .کندیم

 هاهیتوص ارائه

در مورد استفاده  ییهاهیتوص یاساس آمار، هوش مصنوع بر

خودکار  شیافزا یکه برا یماتیتنظ ای یحفاظت یاز ابزارها

. به کندیکند، ارائه م رییتغ دیبا یشبکه شرکت تیامن

کرده  جادیرا ا AI2ماساچوست  یعنوان مثال، موسسه فناور

 رصدد ۸۵ناشناخته را با احتمال  داتیکه تهد یستمیاست، س

انجام  یشتریب یهالیتحل ستمی. هر چه سکندیم ییشناسا

را با دقت  یبعد نیبازخورد، تخم سمیمکان لیدلدهد، به

هوشمند  تمیالگور کی ن،ی. عالوه بر ادهدیارائه م یشتریب

 دهدیانجام م یو با چنان سرعت اسیکار را در چنان مق نیا

 .ستندیقادر به انجام آن ن یکه مدافعان انسان

 افزارنرم یریپذبیآس یوجوجست ونیاتوماس

اجازه  یاست که به کس یااشکال در برنامه کی یریپذبیآس

ها از آن سود ببرد )به عنوان مثال، استخراج داده دهدیم

از تلفن و  یخصوص یهافروش، انتقال پول، سرقت داده یبرا

 نیخودکار چن یوجوجست ،ی(. به لطف هوش مصنوعرهیغ

به دنبال  یشده است. هوش مصنوع ریپذامکان ییخطاها

 یو رابط برنامه را بررس گرددیبرنامه م کی یهایریپذبیسآ

کند، بالفاصله  دایپ انهیرا در را یافزار. اگر باجکندیم

شرکت  هیبق جهیو در نت کندیکاربر خود را از شبکه قطع م

 .دهدیخطرناک نجات م یرا از آلودگ

دارد،  یخوب یاندازهاچشم یبریسا تیدر امن یمصنوع هوش

طور معقول با آن به یگرید یمانند هر فناور دیاما با

و  ستین یاگلوله نقره کی یبرخورد کرد. البته هوش مصنوع

 ۱۰۰محافظت  یبه معنا یتکنولوژ نیترشرفتهیپ یداشتن حت

از  یناش یشما را از حمالت جد ی. هوش مصنوعستین یدرصد

نجات نخواهد  یبریسا تیامن یاساس نیگرفتن قوان دهیناد

ساخته شده باشد که بتواند خود  یشفاف ستمیداد. اگر اکوس
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 کی دیوفق دهد، با رییدر حال تغ یشبکه شرکت کیرا با 

 ابد،یتوسعه  یهوشمند اجرا شود. اگر هوش مصنوع تمیالگور

 رکا نیشود، واقعا  مؤثر خواهد بود. ا میو تنظ حیتصح

با دقت استفاده  یاست که اگر از فناور یبر و دشوارزمان

 خواهد بود. دیشود و نه به خاطر مد روز بودن، مف

 منبع: ایسنا
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