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اﻓﺮادی ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ

ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪهآل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ
و ﺣﺘﯽ روزﻫﺎ ﺑﺪون ﺧﺴﺘﮕﯽ و اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﭘﯽ اﻓﺰودن آن ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
زﯾﺎدی دارﻧﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ  Thispersondoesnotexist.comﺑﺎ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ
ﻧﻪ ﻣﺘﻦ دارد و ﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ .در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ ﻓﻘﻂ ﻋﮑﺴﯽ از ﯾﮏ ﭼﻬﺮه را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ
را ﺑﺎرﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ ،ﻋﮑﺲ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎم اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ اﻓﺮادی
ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ آنﻫﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،در واﻗﻌﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ آن را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺟﺪﯾﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻌﻠﯽ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﯿﻠﯿﭗ واﻧﮓ اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪی ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺷﺮﮐﺖ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ در ﮔﯿﺖﻫﺎب ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮش را ﻣﯽﺳﺎزد.
اﯾﻦ ﮐﺪ ،ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ  GANﺑﻪ ﻧﺎم  StyleGANاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺰای ﯾﮏ
ﻋﮑﺲ ،ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ در دﻧﯿﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ

شکل .3یکی از چهرههای جعلی که
وبسایت با استفاده از شبکههای عصبی
ساخته است.

ﻫﺪف واﻧﮓ از اﯾﺠﺎد اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ در ﻣﻮرد دﺳﺘﺎوردی ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ در ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺑﻪ آن
رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺳﺎزد ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﺪ روی ﮔﯿﺖﻫﺎب در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای آن ﺑﻪ ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﭘﺮﻗﺪرت ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
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