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اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﯿﮏ ﺗﺎک  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،دی ۱۳۹۸
وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی دﯾﭗ ﻓﯿﮏ ﮐﻪ در آن ﭼﻬﺮه اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺟﻨﺠﺎل
ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﺳﺮﻧﺦ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﯿﮏ ﺗﺎک )(TikTok
روﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  ByteDanceﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﯿﮏ ﺗﺎک را در دﺳﺖ دارد ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﺳﺎﺧﺖ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی دﯾﭗ ﻓﯿﮏ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻪ  Face Swapﻧﺎم دارد ،در

ﮐﺪﻫﺎی ﺗﯿﮏ ﺗﺎک و اپ ﭼﯿﻨﯽ  Douyinﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻇﺎﻫﺮا ﻫﺪف از آن اﯾﺠﺎد وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی دﯾﭗ
ﻓﯿﮏ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﻬﺮه ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ  Face Swapرا ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ دﯾﮕﺮ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﭼﻬﺮه
داﻧﺴﺖ اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎزی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﭗ ﻓﯿﮏ و ﺳﺎﺧﺖ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ،
اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر را ﺑﻪ دردﺳﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوری ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﯿﺎورد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬاب ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭼﻬﺮه ﺧﻮدﺷﺎن را در اپ
ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ  ByteDanceﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از داده ﻫﺎی ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ در ﭼﻪ راﻫﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Watchfulدر اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﭘﯿﺪا
ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﯿﮏ ﺗﺎک در واﮐﻨﺶ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﻧﺪارد و ﮐﺪﻫﺎی آﻧﺮا ﻫﻢ
ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﭼﺮا
اﺳﺎﺳﺎ ﮐﺪﻫﺎ را ﺑﻪ اپ ﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﺳﺎﺧﺖ وﯾﺪﯾﻮی دﯾﭗ ﻓﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ از  ۲۰ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

