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Произход и дефиниция



От къде произлиза термина „deepfake“?

Произход:

DeepFake  =  Deep Learning  +   Fake

Неформална дефиниция: 

Дийпфейк е снимка, видеоклип или аудиозапис, създаден с помощта на изкуствен интелект 

за реалистично симулиране или промяна на лицата, движенията и гласовете на хората.

Превод: Европейската комисия е вкарала на български език термините:

„дълбоко фалшифициране“

„дълбинен фалшификат”  

„дълбок фалшификат“



Кратка история



Кратка история на появата на дийпфейкове



Видове



Видове дийпфеикове

● изображения/видео

● аудио/глас

● текстови (използват се също термините  readfakes, syntetic text)

● географски 



Генериране



Как се създават дийпфейк изображения или видеа?

Техники за създаване на дийпфейк видеа:

● размяна на лица (face swapping)

− FakeApp

− FaceShift

● реконструкция на лица (face reenactment/puppetry)

− Face2face

Техники за създаване на дийпфейк изображения:

● Generative Adversarial Networks (GANs) – синтетични изображения



Размяна на лица (face swapping)

Yu, P., et al.: A Survey on Deepfake Video Detection. IET Biom. 10( 6), 607– 624 (2021). https://doi.org/10.1049/bme2.12031



Реконструкция на лица (face reenactment/puppetry)

Kim, H., et al.: Deep video portraits. ACM Trans. Graph. 37(4), 1–14 (2018)



Generative Adversarial Networks (GANs)
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Разпознаване



Как се създават модели за разпознаване на deepfakes?

Процеса на разпознаване на deepfakes може да се обобщи в следните 6 стъпки:

M. S. Rana, M. N. Nobi, B. Murali and A. H. Sung, "Deepfake Detection: A Systematic Literature Review," in IEEE Access, vol. 10, pp. 25494-25513, 

2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3154404.



Приложения



● кино индустрията

● образователни цели (създаване на многоезично съдържание)

● „възкресяване“ на исторически личности

● търговията (дава възможност да се видят продуктите без да се ходи във 

физически магазин)

Положителни приложения



Негативни аспекти

● създаване на дезинформация

● създаване на порнографско съдържание - през 2019 г. DeepTrace 

установява, че 96% от дийпфейковете са видеа с порнографско 

съдържание.

● кражби на самоличност

● финансови измами



Примери



Дийпфейк технологии в рекламата

⚫ Линк към рекламата: https://www.youtube.com/watch?v=Yewm6TfLZ3Q

⚫ Как са създали дийпфейк образа: https://www.youtube.com/watch?v=BQLTRMYHwvE&t=97s

https://www.youtube.com/watch?v=Yewm6TfLZ3Q
https://www.youtube.com/watch?v=BQLTRMYHwvE&t=97s


Първият дийпфейк сериал

https://www.youtube.com/@unreal__jason/videos

https://www.youtube.com/@unreal__jason/videos


Географски дийпфейкс



CheapFakes





Игра



Кое изображение е истинско и кое дийпфейк?



ИстинскоДийпфейк



Кое изображение е истинско и кое дийпфейк?

Дийпфейк Истинско



Дийпфейк Истинско



Благодаря ви!

silvia.gargova@gate-ai.eu

Ако искате да получавате известия за предстоящи събития можете да се 

запишете в нашият мейлинг лист като сканиране QR кода:
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