ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﮐﻤﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ دﯾﺪن ﻣﺎ ،از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ در دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ
اﺳﺖ .ﺗﻘﻮﯾﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻗﺎﺑﻞاﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .آﺛﺎر ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺮادی ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﺟﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و در ﺧﻮشﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺿﺮر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺰﻧﺪ
ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ روﺷﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺨﺎﺻﻤﯽ ) (Adversarial Attacksﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﻓﺮﯾﺐ داد .در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﻧﺪک و اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺴﺎبﺷﺪه در دادهﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی،
ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﻠﺐ ﺷﻮد ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻫﺎروارد و داﻧﺸﮕﺎه اِمآیﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﭼﻨﺪ ﭘﯿﮑﺴﻞ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ دادن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺮاد را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽداد .ﺣﺎﻻ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮑﯽ از
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق ﻫﺎروارد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ،
اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز زﻣﺎن دارﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای دﻓﺎع آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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پیشبینیهای درست و قرمزها پیشبینیهای نادرست هستند.
دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺑﯿﻤﻪﮔﺬاران اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای اﺟﺮای
ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﺗﺨﺎﺻﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ دارﻧﺪ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺳﺎده اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در زﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ از ﯾﮏ ﺧﺎل روی ﭘﻮﺳﺖ ،ﮐﻤﯽ دورﺑﯿﻦ را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﻓﺘﺎده و اﯾﻦ ﺧﺎل را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺪﺧﯿﻢ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،ﺑﻪ
ﻋﻘﯿﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﮔﺮﭼﻪ اﻣﮑﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻼﺗﯽ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻼﺗﯽ راﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ
ﻓﺮﯾﺐ دادن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ
ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن زﯾﺘﺮاﯾﻦ ،از داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب »آﯾﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮﻗﻒ آن« ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آوردم ،زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی در ﺣﻮزه
اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﻪوﺿﻮح دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،وﻟﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ «.او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺪی ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﺎورد .ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺎ
آنﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ،اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ و راﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﯽ ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﻮاع ﺣﻤﻠﻪﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .او اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﻈﯿﺮ آزﻣﻮدن آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آنﻫﺎ ﯾﺎ رﻣﺰﮔﺬاری ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﺳﺘﮑﺎری
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﯾﻨﺪه را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن

ﺑﺮوز ﺣﻤﻠﻪﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه زﯾﺘﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺎمﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
دﯾﮕﺮی را ﺑﺮداﺷﺖ ،ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪاوم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ آن را آﻣﻮزش دادهاﻧﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط و ﻋﺠﯿﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﻤﻠﻪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ
و در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﻪﻧﺪرت دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ،ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ground
 zeroﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﺗﺨﺎﺻﻤﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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