اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﭼﻬﺮه اﻓﺮادی را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﻫﺮﮔﺰ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
ﯾﮑﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﺮار دادن ﭼﻬﺮه اﺷﺨﺎص روی اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ
ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﺳﺎﯾﺘﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر رﻓﺮش آن ﭼﻬﺮه اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﮐﻪ »ﻓﯿﻠﯿﭗ واﻧﮓ« ﻧﺎم دارد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ
ﺳﺎﯾﺖ  ThisPersonDoesNotExistرا راه اﻧﺪازی ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﻬﺮه ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ واﻗﻌﯽ را ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﻣﯽ

ﮐﺸﺪ.

اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ از »ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﻮﻟﺪ« ) (GANاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ GAN.از دو
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺠﺰا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎی ورودی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و
دﯾﮕﺮی واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .داده ﻫﺎی ورودی ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﺗﺼﺎوﯾﺮ
از ﭘﯿﺶ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺪف از اﯾﻨﮑﺎر ﻫﺸﺪار درﺑﺎره ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ
ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ دوم ﻣﺸﮑﻠﯽ را در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺷﺒﮑﻪ اول ﺧﺮوﺟﯽ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﺑﺎ

ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدش آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﺪ .وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭘﺮدازﺷﮕﺮ
ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ روی ﯾﮏ ﺳﺮور اﺟﺎره ای ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮏ ﺧﺮوﺟﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ را
ﮐﻨﺪ.
ﻣﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﯽ ﻧﻘﺺ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ دﻣﺎغ ﯾﺎ ﭼﺸﻢ ﻓﺮد ﭼﻨﺪان واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ
رﺳﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وﻧﮓ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻢ رﻓﻊ

ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻫﺪف از اﯾﻨﮑﺎر آﮔﺎﻫﯽ دادن ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم درﺑﺎره ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در دﺳﺘﮑﺎری ﭼﻬﺮه

اﻓﺮاد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺳﺎس وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﻬﺮه
اﻓﺮاد ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ از اﺷﯿﺎء و ﻣﻨﺎﻇﺮ را ﻧﯿﺰ دارد و ﻣﯽ ﺗﻮان در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ،

ﺑﺎزی ﺳﺎزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :دﺳﺘﺎورد ﺟﺪﯾﺪ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ واﻗﻌﯽ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

