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مقدمة
تعريف املشكلة
ما هو “التزييف العميق” Deepfakes؟
أنواع املحتوى امل ُزيَّف
االستخدامات اإليجابية لل ُمحتوى امل ُزيَّف
كيف أحمي نفيس وأرسيت؟
كيف ميكنني اكتشاف “التزييف العميق” Deepfakes؟
مجلس جودة الحياة الرقمية
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مقدمة
عملــت تقنيــات الــذكاء االصطناعــي وتعلــم اآللــة عــى دعــم عــدد كبــر مــن
التطبيقــات يف حيــاة اإلنســان ،ونحــن نــرى آثارهــا يف حياتنــا اليوميــة .ولكــن
التط ــورات يف مج ــال ال ــذكاء االصطناعي والرؤية الحوس ــبية برزت بش ــكل أوضح يف
الس ــنوات األخ ــرة م ــن خ ــال الرتكي ــز ع ــى اس ــتخدام خوارزمي ــات ال ــذكاء االصطناع ــي
إلنشــاء مقاطــع الصــوت والفيديــو وتعديلهــا .وقــد أوجــدت خوارزميــات الــذكاء
االصطناع ــي الحديث ــة مش ــكلة مل نواج ــه مثله ــا م ــن قب ــل ،وه ــي قدرته ــا ع ــى إنش ــاء
مقاط ــع ص ــوت وفيدي ــو حقيقي ــة مل يس ــجلها أح ــد (ومل تح ــدث يف الواق ــع) .ع ــى
س ــبيل املث ــال ،ميك ــن لخ ــراء ال ــذكاء االصطناع ــي إنش ــاء مقاط ــع ص ــوت وفيدي ــو
تظه ــر فيه ــا ش ــخصيات معروف ــة ومش ــاهري أو سياس ــيون معروف ــون وه ــم ي ــؤدون
ح ــركات مضحك ــة أو ترصف ــات غ ــر الئق ــة.ال تقت ــر إس ــتخدامات ه ــذه التقني ــة ع ــى
ذل ــك ،فله ــا ع ــدة اس ــتخدامات أخ ــرى تش ــمل املؤث ــرات الخاص ــة يف مج ــال صناع ــة
األف ــام مث ــا.
اســتُ ِ
خدمت هــذه التقنيــات الجديــدة أيضــاً يف املجــال الطبــي إلنشــاء صــوت
اصطناعــي للمــرىض الذيــن يعانــون مــن تلــف يف الحبــال الصوتيــة ويؤثــر عــى
قدرته ــم ع ــى ال ــكالم؛ حي ــث تتخي ــل خوارزمي ــة ال ــذكاء االصطناع ــي ص ــوت املري ــض
وتنشــئ ملفــات صوتيــة يبــدو لســامعها كــا لــو أن املريــض يتحــدث بشــكل
طبيعــي.
املصطلــح األكــر شــيوع اً لإلشــارة إىل أنظمــة الــذكاء االصطناعــي التــي تنشــئ
مقاط ــع ص ــوت وفيدي ــو غ ــر حقيقي ــة ه ــو التزيي ــف العمي ــق “ .”Deepfakeيش ــر
1
ه ــذا املصطل ــح إىل أن املحت ــوى ُم زيَّ ــف وت ــم إنش ــاؤه باس ــتخدام التعل ــم العمي ــق
وال أســاس لــه مــن الص ّح ــة رغــم أنــه يبــدو واقعيــاً ومقنعــاً جــداً .ومل يســبق أبــدا ً
1

التعلم العميق هو أسلوب تعلم آيل أثبت أنه مفيد للغاية يف التطبيقات الصوتية  /املرئية مبا يف ذلك

الكشف عن األشياء والتعرف عليها وتطبيقات تتبع الفيديو.

يف تاري ــخ ال ــذكاء االصطناع ــي أن كان ــت الخوارزمي ــات ق ــادرة ع ــى إنش ــاء محت ــوى،
حي ــث كان ــت مج ــرد أدوات بس ــيطة يقت ــر دوره ــا ع ــى تحلي ــل البيان ــات وتعلمه ــا.
لك ــن التكنولوجي ــا ش ــهدت تقدم ـاً كب ــرا ً يف ع ــام  ،22014حي ــث ت ــم تطوي ــر تقني ــة
معقــدة قامئــة عــى التعلــم العميــق أُطلــق عليهــا اســم الشــبكات التوليديــة
التنافس ــية ” “Generative Adversarial Networksتتعل ــم م ــن مقاط ــع الص ــوت
والفيدي ــو ث ــم تق ــوم بإنش ــاء مقاط ــع مامثل ــة .وق ــد أت ــاح ه ــذا التقدم ألنظم ــة الذكاء
االصطناعــي بإنتــاج بيانــات جديــدة (بيانــات غــر حقيقيــة) ،وفتحــت الشــبكات
التوليدي ــة التنافس ــية الب ــاب أم ــام تطبيق ــات كث ــرة ،م ــن بينه ــا م ــا يُ ع ــرف الي ــوم
باســم التزييــف العميــق “.”Deepfakes
عندمــا ظهــرت تقنيــة التزييــف العميــق “ ”Deepfakesللمــرة األوىل ،كانــت
عمليــة معقــدة وصعبــة التنفيــذ .ولكــن مــع تقــدم هــذه التقنيــة ،أصبــح مــن
الس ــهل ع ــى غ ــر املختص ــن ،إنش ــاء مقاط ــع ص ــوت وفيدي ــو ُم ع دَّل ــة ،وأصبح ــت
التقنيــة أســهل وأرخــص وباتــت تحتــاج إىل قــدر أقــل مــن البيانــات والقــدرة
الحوس ــبية ،ك ــا أصب ــح م ــن املمك ــن إنش ــاؤها بش ــكل أرسع بكث ــر .وق ــد س ــاهم
ذل ــك يف زي ــادة انتش ــار مقاط ــع الص ــوت والفيدي ــو امل ُع دَّل ــة لألغ ــراض الرتفيهي ــة
م ــن ناحي ــة ،ولكن ــه س ــاعد م ــن ناحي ــة أخ ــرى ع ــى اس ــتغالل ه ــذه التقني ــات إلنش ــاء
مقاط ــع ص ــوت أو فيديوه ــات أو أخب ــار مس ــيئة و مزيف ــة ومحت ــوى يُ ط لَ ــق علي ــه
اس ــم التزيي ــف العمي ــق “ ،”Deepfakesغالب ـاً م ــا يُ س ــتخدم يف التن ّم ــر اإللك ــروين.
نظــرا ً لصعوبــة الكشــف عــن هــذه التقنيــة وتحديدهــا ،فــإن هــذا الدليــل يُ عــ ِّرف
بوض ــوح مش ــكلة التزيي ــف العمي ــق “ ”Deepfakesويب ــن تداب ــر الحامي ــة منه ــا،
وكيفيــة إبــاغ الســلطات املختصــة بحــاالت التزييــف العميــق “.”Deepfakes
2

استنادًا إىل إم آي يت تكنولوجي ريفيو و يب يب يس متاح عىل:

https://www.technologyreview.com/2014/12/29/169759/2014-in-computing-breakthroughs-in-artificial-intelligence/
and https://www.bbc.co.uk/teach/ai-15-keymoments-in-the-story-of-artificial-intelligence/zh77cqt
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تعريف املشكلة
التزيي ــف العمي ــق “ ”Deepfakesه ــو ش ــكل جدي ــد ملش ــكلة قدمي ــة تتعل ــق بتوزي ــع محت ــوى ُم زيَّ ــف.
ســابقا ،كان املحتــوى امل ُزيَّ ــف مــن إنتــاج أشــخاص يســتخدمون أدوات للتالعــب بالصــور والصــوت،
ولكن ــه الي ــوم يُ نت ــج باســتخدام تقني ــة ال ــذكاء االصطناعــي وتعلــم اآلل ــة ،م ــا يجعل ــه أقــرب بكث ــر إىل
الواق ــع .ويس ــمح اس ــتخدام “تقني ــة التزيي ــف العمي ــق” بإنش ــاء محت ــوى (فيدي ــو وص ــوت) يت ــم م ــن خالل ــه
انتحــال شــخصيات أخــرى وتقديــم معلومــات ُم زيَّ فــة عــن ســلوكهم و أنشــطتهم و البيئــة املحيطــة
به ــم.
وميك ــن أن متث ــل تقني ــة التزيي ــف العمي ــق “ ”Deepfakesتهدي ــدا ً حقيقي ـاً عندم ــا ت ُس ــتخدم كأداة إلنش ــاء
وتوزي ــع مقاط ــع ص ــوت  ،فيديوه ــات و معلوم ــات زائف ــة ع ــن أف ــراد ومس ــؤولني وش ــخصيات معروف ــة
تق ــول وتفع ــل أش ــياء مل تح ــدث أب ــدا ً ،ك ــا ميك ــن له ــذه الص ــور و الفيديوه ــات أن توض ــع خ ــارج موقعه ــا
لتب ــدو كمواق ــف وأح ــداث حقيقي ــة.
يجــري عــادة اســتغالل تقنيــة التزييــف العميــق “ ”Deepfakesألغــراض مســيئة ،منهــا عــى ســبيل
املثــال.
•

اإلرضار بسمعة األفراد والدول.

•

التالعب بالرأي العام بقصد التأثري عىل حدث سيايس أو إعاقة عمل الحكومة.

•

زعزعة الثقة باستخدام واقع ُم زيَّ ف ميكن حدوثه.

•

خلق أدلة ملفقة للتأثري عىل أحكام القضاء.

أدى التط ــور الرسي ــع يف تقني ــة التزيي ــف العمي ــق “ ”Deepfakesإىل انتش ــارها بش ــكل أك ــر وتس ــهيل
الوص ــول إليه ــا واس ــتخدامها وجعله ــا أرخ ــص وأرسع .حي ــث بات ــت تتوف ــر أدوات أح ــدث وأق ــوى تحت ــاج إىل
ق ــدر أق ــل م ــن البيان ــات والق ــوة الحوس ــبية ،م ــا أدى إىل زي ــادة دق ــة عملي ــات التزيي ــف العمي ــق وع ــدد
أدواته ــا .ويؤث ــر التزيي ــف العمي ــق “ ”Deepfakesع ــى األف ــراد وي ــر باس ــتقرار املؤسس ــات ومصال ــح
ال ــدول ،ويش ـكّل تهدي ــدا ً للس ــمعة م ــن خ ــال تزوي ــر الس ــلوك واألنش ــطة واألح ــداث ،حي ــث يُ ظه ــر ت ــورط
ش ــخص أو ع ــدة أش ــخاص يف فع ــل مل يح ــدث أب ــدا ً .ق ــد تس ــتخدم ه ــذه التقني ــات س ــلبا ض ــد دول معين ــة
خــال وضــع أجنــدة عامــة للتأثــر عــى املجتمــع والتالعــب بالــرأي العــام ،خاصــة قبــل حــدث معــن.
وقــد ميتــد هــذا األثــر فيشــكّل تهديــدا ً لســمعة الــدول ويتســبب يف تشــويش العالقــات الدوليــة
والدبلوماســية إذا مل تق ــم الحكوم ــات املعني ــة باالســتجابة للواقع ــة ع ــى الف ــور.
تحظ ــر القوان ــن املحلي ــة الحالي ــة التن ّم ــر اإللك ــروين واإلي ــذاء املتعم ــد وانتح ــال الش ــخصية .ك ــا توج ــد
معاي ــر مح ــددة تتعل ــق بإنت ــاج  ،توزي ــع  ،ن ــر أو ب ــث محت ــوى إعالم ــي يحت ــوي ع ــى أخب ــار ُم زيَّ ف ــة ويتع ــدى
ع ــى خصوصي ــة األف ــراد ويخال ــف األع ــراف والتقالي ــد اإلس ــامية.
إال أن بع ــض ال ــدول تفتق ــر إىل ه ــذه الترشيع ــات وتواج ــه انتش ــارا ً كب ــرا ً يف مامرس ــات “التزيي ــف العمي ــق”
 Deepfakesالت ــي ت ــيء لألنظم ــة السياس ــية وت ــر بخصوصي ــة األف ــراد وحياته ــم الش ــخصية .لذل ــك،
ب ــدأت ال ــدول تص ــدر ترشيع ــات تحظ ــر التزيي ــف العمي ــق “ ،”Deepfakesولك ــن ه ــذه الترشيع ــات ق ــد ال
تُنف ــذ ع ــى أرض الواق ــع وق ــد ال تك ــون كافي ــة ل ــردع مث ــل ه ــذه املامرس ــات.

انت ــر يف الس ــنوات األخ ــرة ع ــد ٌد م ــن مقاط ــع الفيدي ــو امل ُزيَّ ف ــة تع ــرف م ــن خالله ــا مالي ــن األش ــخاص
ح ــول الع ــامل ع ــى ه ــذه التقني ــة .وكان أث ــر ذل ــك كب ــرا ً ج ــدا ً ألن األش ــخاص الذي ــن تعرض ــوا له ــذا التن ّم ــر
كانــوا مشــاهري وسياســيني وشــخصيات عامــة أخــرى .فمــن الســهل جــد إنشــاء صــور و فيديوهــات
ُم زيَّ فــة للمشــاهري ألن جميــع البيانــات املطلوبــة متاحــة يف مختلــف املصــادر اإلعالميــة.

اســتبدال الوجــه :تعمــل تطبيقــات اســتبدال
الوج ــه  Face Swappingع ــى معالج ــة بيان ــات
وج ــه املس ــتخدم ،ث ــم تس ــتبدل وج ــوه املش ــاهري
بوجــه املســتخدم عــن طريقــة االســتعانة
بخوارزميــات الــذكاء االصطناعــي

هذه صورة شخص غري حقيقي بإستخدام تقنية الشبكات
التوليدية
Dec 2019 - Karras et al. and Nvidia
()https://thispersondoesnotexist.com
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ما هو التزييف العميق ” “ DEEPFAKES؟

أصبــح مــن الســهل جــدا ً إنتــاج
املحتــوى باســتخدام تقنيــة
التزييــف العميــق “،“Deepfake
وكــا نالحــظ هنــا بــات مــن
الصعــب اآلن أن نحــدد مــا إذا كان
الش ــخص املوج ــود يف الفيدي ــو ه ــو
الشــخصية الحقيقيــة أم شــخص اً
مز يفــاً .

م ــن الناحي ــة القانوني ــة ،يع ـ ّرف التزيي ــف العمي ــق “ ”Deepfakesع ــى أن ــه مقط ــع فيدي ــو «ت ــم إنش ــاؤه
بقص ــد الخ ــداع ،ويب ــدو أن ــه يص ــور ش ــخص اً حقيقي ـاً يق ــوم بفع ــل مل يح ــدث يف الواق ــع» .1ك ــا ميك ــن
تعري ــف التزيي ــف العمي ــق “ ”Deepfakesع ــى أن ــه محت ــوى م ــريئ أو ص ــويت أو كاله ــا ت ــم التالع ــب ب ــه
باس ــتخدام ال ــذكاء االصطناع ــي وتقني ــة برمجي ــات متقدم ــة لتزيي ــف حقيق ــة األف ــراد واألش ــياء واألماك ــن
واألحــداث .ويبــدو هــذا املحتــوى امل ُزيَّ ــف قريبــاً مــن الواقــع ،وقــد يجــد عامــة النــاس صعوبــة يف
اكتش ــافه.
التالع ــب بالص ــور والص ــوت ومقاط ــع الفيدي ــو لي ــس باألم ــر الجدي ــد ،وه ــو مع ــروف من ــذ س ــنوات .ولك ــن
م ــع تط ــور التقني ــات الحديث ــة يف مج ــال ال ــذكاء االصطناع ــي وتعل ــم اآلل ــة وتس ــويق الربام ــج ،أصب ــح م ــن
الســهل إنشــاء محتــوى ُم زيَّ ــف باســتخدام برامــج وتطبيقــات منتــرة بكــرة عــى أجهــزة الحاســوب
واألجه ــزة املحمول ــة.
ميكن تصنيف املحتوى امل ُزيَّ ف إىل فئتني رئيسيتني عىل النحو التايل:
1

التزييف السطحي :Shallowfakes
أ-

مقاطــع فيديــو ذات حركــة بطيئــة :وهــي مقاطــع فيديــو اســتُ خدم فيهــا برنامــج لتعديــل
الفيدي ــو إلبط ــاء رسع ــة ال ــكالم دون تغي ــر طبق ــة الص ــوت .وق ــد يك ــون القص ــد م ــن ذل ــك ه ــو
اإلش ــارة إىل وج ــود خل ــل يف الش ــخص املس ــتهدف م ــن خ ــال الفيدي ــو أو التش ــديد ع ــى كلامت
معين ــة أو ن ــرة الص ــوت لتزيي ــف وجه ــات نظ ــر مح ــددة ول ــرك انطباع ـاً خاطئ ـاً ل ــدى الجمه ــور.

ب -تغي ــر التواري ــخ واملواق ــع :التالع ــب بالتواري ــخ واملواق ــع لتظه ــر مقاط ــع الفيدي ــو ع ــى أنه ــا
حديثــة ويف أماكــن مختلفــة ،مــا يــؤدي إىل انتشــار أخبــار كاذبــة تــر بســامة املجتمــع
واألفــراد.
2

التزيي ــف العمي ــق  :Deepfakesوه ــو عملي ــة يج ــري فيه ــا اس ــتبدال الوج ــه “”Face Swapping
باســتخدام تقنيــات الــذكاء االصطناعــي وتعلــم اآللــة مــن خــال تدريــب خوارزميــات الــذكاء
االصطناع ــي ع ــى الص ــور املس ــتخرجة م ــن ش ــبكات منفصل ــة ،ث ــم إع ــادة بن ــاء الوج ــه الجدي ــد وإنش ــاء
الفيديــو املطلــوب .كــا ميكــن تنفيــذ العمليــة نفســها إلنشــاء مقاطــع صوتيــة.

1

مرشوع قانون التزييف العميق يف والية إلينوي يف الواليات املتحدة األمريكيةILCS 5/29-21 10 :

يتطلب التزييف العميق عايل الجودة تدري بً ا متكر ًرا ومزي دًا من البيانات

مع تطور التقنيات الحديثة يف مجال الذكاء االصطناعي وتعلم
اآللة وتسويق الربامج ،أصبح من السهل إنشاء محتوى ُم ز َّي ف
أو الوصول إليه باستخدام برامج وتطبيقات منترشة بكرثة عىل
أجهزة الحاسوب واألجهزة املحمولة بطرق متعددة.

تطبيقــات التالعــب بالوجــه :تطبيــق ( Faceswapلنظامــي  iOSو )Androidهــو تطبيــق
لتحريــر الصــور مدعــوم بتقنيــة تعلــم اآللــة .ال أحــد مــن هــؤالء األشــخاص حقيقــي ،فقــد
ت ــم اخت ــاق كل ه ــذه الص ــور باس ــتخدام تقني ــات ال ــذكاء االصطناع ــي والش ــبكات التوليدي ــة
التنافســية.

Original picture generated with GAN
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أنواع املحتوى امل ُزيَّ ف

االستخدامات اإليجابية لل ُم حتوى امل ُزيَّ ف

ترتبط االستخدامات األكرث شيوع اً لتقنية «التزييف العميق»  Deepfakesمبا ييل:

االعتق ــاد الش ــائع ه ــو أن التزيي ــف العمي ــق أداة غ ــر آمن ــة ولك ــن م ــن امله ــم اإلش ــارة إىل أنه ــا مج ــرد أداة
لديه ــا اس ــتخدامات جي ــدة وغ ــر جي ــدة .هن ــاك العدي ــد م ــن االس ــتخدامات اإليجابي ــة لتطبيق ــات التزيي ــف
العمي ــق يف مختل ــف املج ــاالت ،بع ــض األمثل ــة تش ــمل:

1

املحتــوى املــريئ :ويقصــد بذلــك اســتخدام تقنيــة التزييــف العميــق “ ”Deepfakesيف إنشــاء
الصــور ومقاطــع الفيديــو.
.a

تبديــل الوجــه باســتخدام خوارزميــات التشــفري وفــك التشــفري Encoder/Decoder
 Algorithmsلرتكي ــب الخريط ــة الرقمي ــة  Digital Mapلوج ــه ش ــخص مع ــن ع ــى وج ــه ش ــخص
آخــر.
تس ــتخدم خوارزمي ــة التش ــفري آالف الص ــور لدراس ــة مالم ــح الوج ــه ل ــدى ش ــخصني مختلف ــن،
ث ــم تكتش ــف أوج ــه التش ــابه بينه ــا وتخترصه ــا إىل مي ــزات مش ــركة وتضغ ــط الص ــور .بع ــد
ذلــك يتــم تدريــب خوارزميــة ذكاء اصطناعــي ثانيــة تســمى بخوارزميــة فــك التشــفري عــى
كيفي ــة اس ــتعادة الوج ــوه م ــن الص ــور املضغوط ــة .ومب ــا أن الوجه ــن مختلف ــان ،تت ــم برمج ــة
الخوارزمي ــة األوىل الس ــتعادة وج ــه الش ــخص الث ــاين .ولتبدي ــل الوجه ــن ،يت ــم تزوي ــد تعلي ــات
فــك التشــفري “ ”Decoder Algorithmببيانــات الصــور املشــفرة الخاصــة بالوجــه اآلخــر.

.b

التالعــب بالوجــه مثــل تعديــل تعابــره ومزامنــة الشــفاه باســتخدام الشــبكات التوليديــة
التنافســية.
تس ــتخدم ه ــذه الطريق ــة خوارزميت ــن لل ــذكاء االصطناع ــي ،حي ــث يت ــم إدخ ــال بيان ــات عش ــوائية
يف الخوارزميــة األوىل تعــرف باســم خوارزميــة التوليــد لتحويلهــا إىل صــورة .ثــم ت ُضــاف
هــذه الصــورة امل ُصطنعــة ضمــن سلســلة مــن الصــور الحقيقيــة لبعــض املشــاهري عــى
ســبيل املثــال ،ويتــم إدخالهــا يف الخوارزميــة الثانيــة املعروفــة باســم خوارزميــة التمييــز
“ .”Discriminatorيف البدايــة ،ال تبــدو الصــور التــي يتــم إنتاجهــا عــى أنهــا صــور وجــوه ،إال
أن تك ــرار العملي ــة ع ــدة م ــرات وإج ــراء التعدي ــات بن ــا ًء ع ــى املالحظ ــات ع ــى األداء ي ــؤدي إىل
تحســن أداء خوارزميتــي التمييــز “ ”Discriminatorوخلــق الصــور الجديــدة “. ”Generator
ٍ
كاف م ــن ال ــدورات واملالحظ ــات ،تب ــدأ الخوارزمي ــة يف إنت ــاج وج ــوه واقعي ــة
وبع ــد تنفي ــذ ع ــدد
متامــاً ألشــخاص غــر حقيقيــن.

2

 1التطبيقات الطبية:
• إنشاء صور طبية جديدة مثل صور الرنني املغناطييس ألغراض التدريب.
• إنش ــاء ملف ــات صوتي ــة قامئ ــة ع ــى حرك ــة أعض ــاء النط ــق للم ــرىض الذي ــن فق ــدوا قدرته ــم ع ــى
الــكالم بســبب أورام الرسطــان واألمــراض األخــرى التــي تؤثــر عــى الحبــال الصوتيــة.
 2الرتفيه:
• صناع ــة األف ــام واإلعالن ــات :تحس ــن املحت ــوى وإنش ــاء مؤث ــرات برصي ــة خاص ــة لصن ــع مش ــاهد
متحركــة والتالعــب بالوجــه.
• مذيع األخبار من خالل مقدم األخبار االفرتايض.
 3خدمة العمالء:
• املســاعد االفــرايض :هنــاك اتجــاه إىل اســتخدام املســاعد االفــرايض بالصــوت والصــورة
لتقديــم خدمــة العمــاء يف مراكــز االتصــال.

املحتــوى الصــويت :ويُ قص ــد ب ــه بش ــكل رئي ــي تركي ــب الص ــوت وتعديل ــه إم ــا ع ــن طري ــق إنش ــاء
مل ــف ص ــويت يتضم ــن حديث ـاً مزيف ـاً بنف ــس ص ــوت الش ــخص لكن ــه مل يقل ــه يف الحقيق ــة ،أو ع ــن
طريــق التحكــم بنــرة صــوت الشــخص إلظهــار شــعور أو ســلوك غــر حقيقــي.
تش ــكل تقني ــة التزيي ــف العمي ــق “ ”Deepfakesمخاط ــر كب ــرة بس ــبب التالع ــب بالحقائ ــق وتش ــويه
الســمعة م ــن خ ــال بــث ه ــذه الرس ــائل ع ــى قن ــوات إعالمي ــة مختلف ــة دون الكش ــف ع ــن مصدره ــا.
امل ُد َخ ل الصويت

مخصص
منوذج وسيط ثاليث
األبعاد

التعابري الصوتية

Audio2ExpressionNet

ورغ ــم أن ه ــذه التقني ــات معق ــدة بالنس ــبة لغ ــر املختص ــن يف ال ــذكاء االصطناع ــي ،ف ــإن ش ــبكة
اإلنرتنــت توفــر العديــد مــن األدوات والتطبيقــات التــي تســمح ألي كان بإنشــاء محتــوى تزييــف
عميــق بشــكل فــوري عــى هواتفهــم و حواســبيهم.

عام

مقطع الفيديو
النهايئ

استخراج السامت
املميزة

أساس تعابري الوجه

يتم استخدام خوارزميات صناعة األصوات والتالعب يف تعابري الوجه إلنشاء
مقاطع فيديو تبدو حقيقية للشخص املستهدف.

املعالجة العصبية
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كيف أحمي نفيس وأرسيت؟
تعتم ــد تقني ــة التزيي ــف العمي ــق “ ”Deepfakesع ــى جم ــع كمي ــة كب ــرة م ــن البيان ــات لتدري ــب نظ ــام
ال ــذكاء االصطناع ــي ع ــى صن ــع مقاط ــع ص ــوت وفيدي ــو ُم زيَّ ف ــة .وميك ــن أن تك ــون ه ــذه البيان ــات ع ــى
ش ــكل:

كيف ميكنني اكتشاف “التزييف العميق”
DEEPFAKES؟
م ــن املمك ــن اكتش ــاف التزيي ــف العمي ــق “ ،”Deepfakesإال أن هن ــاك بع ــض أنظمة ال ــذكاء االصطناعي
املتط ــورة الت ــي ميك ــن اس ــتخدامها لجع ــل املحت ــوى امل ُزيَّ ــف أق ــرب إىل الواق ــع ،م ــا يزي ــد م ــن صعوب ــة
اكتش ــافه .وميك ــن اكتش ــاف معظ ــم مقاط ــع الفيدي ــو امل ُزيَّ ف ــة م ــن خ ــال م ــا ي ــي:
 .1حركات وجه الشخص الفوضوية وغري املنتظمة.

صور لألشخاص

مقاطع فيديو

مقاطع صوتية

وغالب ـاً م ــا يق ــوم األش ــخاص بن ــر ه ــذه البيان ــات ع ــى نط ــاق واس ــع يف وس ــائل التواص ــل االجتامع ــي.
بش ــكل ع ــام ،كل ــا ازداد حج ــم البيان ــات الت ــي يحص ــل عليه ــا صان ــع مقاط ــع الص ــوت أو الفيدي ــو امل ُزيَّ ف ــة،
كل ــا تحس ــنت ج ــودة ه ــذه املقاط ــع وأصبح ــت أق ــرب إىل الواق ــع .وك ــا ه ــو الح ــال يف أي تقني ــة تعتم ــد
ع ــى الخوارزمي ــات ،تحت ــاج تقني ــة التزيي ــف العمي ــق “ ”Deepfakesباس ــتخدام ال ــذكاء االصطناع ــي إىل
التدري ــب ل ــي يتحس ــن أداؤه ــا .لذل ــك يج ــب أن ي ــدرك الن ــاس أن زي ــادة اس ــتخدامهم له ــذه التطبيق ــات
املختلف ــة وزي ــادة الص ــور الت ــي ينرشونه ــا ع ــى اإلنرتن ــت تعن ــي أنه ــم يس ــمحون بتدري ــب النظ ــام بش ــكل
أك ــر ع ــى تقدي ــم مقاط ــع ص ــوت وص ــور ُم زيَّ ف ــة قريب ــة ج ــدا ً م ــن الواق ــع.

 .2حدوث تغري مفاجئ يف اإلضاءة املوجهة إىل الشخص.
 .3تغري لون البرشة أثناء املقطع.
 .4رمش العني بشكل متكرر أو عدم رمشها عىل اإلطالق.
 .5عدم تطابق حركة الشفاه مع الكالم املسموع.
 .6تشوه يف املنطقة املحيطة بالوجه.
وع ــى الرغ ــم م ــن إمكاني ــة الفح ــص الدقي ــق ملالم ــح األش ــخاص الذي ــن يظه ــرون يف مقاط ــع الفيدي ــو ،إال
أن ه ــذا ق ــد يس ــتغرق وقت ـاً طوي ـاً ونتيجت ــه غري موثوق ــة .وتعتمد الطريق ــة األفضل الكتش ــاف املحتوى
امل ُزيَّ ــف ع ــى تنفي ــذ فح ــص منهج ــي للكش ــف ع ــن التزيي ــف العمي ــق “ ”Deepfakesباس ــتخدام أدوات
قامئ ــة ع ــى ال ــذكاء االصطناع ــي يج ــب تحديثه ــا بش ــكل منتظ ــم.

كلام زاد حجم البيانات التي يحصل عليها صانع مقاطع الصوت أو الفيديو امل ُز َّي فة،
كلام تحسنت جودة هذه املقاطع وأصبحت أقرب إىل الواقع.

م ــن امله ــم تعري ــف األطف ــال الصغ ــار مبخاط ــر كش ــف هويته ــم
(بالصــوت والصــورة) عــى اإلنرتنــت حيــث ميكــن أن يقعــوا
ضحايــا لتقنيــة التزييــف العميــق “.”Deepfakes

يتــم إجــراء العديــد مــن األبحــاث حــول اســتخدام الــذكاء االصطناعــي
الكتشــاف التزييــف العميــق “.”Deepfakes
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مجلس جودة الحياة الرقمية
تأس ــس مجل ــس ج ــودة الحي ــاة الرقمي ــة بن ــاء ع ــى توجيه ــات س ــمو الش ــيخ س ــيف ب ــن زاي ــد آل نهي ــان ،نائب
رئي ــس مجل ــس ال ــوزراء ووزي ــر الداخلي ــة يف دول ــة اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة ،ويتك ــون م ــن عضوي ــة ع ــدد
م ــن الجه ــات االتحادي ــة واملحلي ــة .ويع ــد الربنام ــج الوطن ــي لل ــذكاء االصطناع ــي أح ــد األعض ــاء الرئيس ــيني
ول ــه دور فع ــال يف متك ــن ج ــودة الحي ــاة الرقمي ــة م ــن خ ــال مج ــال ال ــذكاء االصطناعي واالقتص ــاد الرقمي
وأيض ـاً مج ــاالت العم ــل ع ــن بع ــد .يه ــدف املجل ــس إىل خل ــق مجتم ــع رقم ــي آم ــن يف دول ــة اإلم ــارات،
وتعزي ــز هوي ــة إيجابي ــة ذات تفاع ــل رقم ــي ه ــادف.
للتعرف أكرث عىل دور مجلس جودة الحياة الرقمية يرجى زيارة املوقع االلكرتوين:
www.digitalwellbeing.ae

منشورات أخرى
لقراءة املنشورات األخرى الصادرة عن الربنامج الوطني للذكاء االصطناعي ،يرجى مسح الباركود .
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