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Tänk dig att du en dag får ett samtal eller SMS från en vän angående en video som 
dykt upp på sociala medier. Du hittar videon, men har svårt att tro dina ögon när du 
startar den. Videon ser ut att vara filmad från en mobilkamera av någon 
förbipasserande och föreställer dig själv där du sparkar och misshandlar ett djur. Du 
vet att det aldrig har hänt, du skulle aldrig göra något sådant, du har aldrig ens sett 
hunden, men redan strömmar reaktioner in på videon, både från bekanta och 
främlingar. Vad gör du? Skulle folk lita på ditt ord framför vad de kan se med egna 
ögon i videon?  

Scenariot kan låta dystopiskt, men metoder för att stoppa in eller manipulera ansikten i 
videor såsom beskrivet ovan finns redan. Ofta är de videor som skapas harmlösa; sök till 
exempel på ”deepfake” på Youtube och du hittar flera filmklipp där en skådespelare bytts 
ut mot en annan. Men så finns det de som ser falska videor som en chans att orsaka 
skada, mot vem som helst från politiker och andra inflytelserika personer till ovänner och 
gamla ex. En som blev ett offer är den indiske journalisten Rana Ayyub; i hennes fall var 
det en porrfilm med henne som började cirkulera, vilket i det konservativa Indien var lika 
illa som scenariot ovan. Teknologin för att skapa dessa video finns tillgänglig för alla och 
är lätt att använda, och i många fall går det inte att urskilja dem från ”genuina” videor med 
blotta ögat.


Här kommer detta examensarbetet in. Målet var att skapa ett program som kan ta in en 
video och berätta om ett ansikte har manipulerats eller bytts ut. Detta gjordes med 
samma verktyg som många av de förfalskade videorna skapas med: så kallade neurala 
nätverk. Dessa är ett försök att efterlikna hur hjärnan fungerar, med neuroner som kopplas 
ihop med synapser. Istället för att förklara för ett nätverk hur man skiljer videorna från 
varandra ger man det helt enkelt ett stort antal videor, manipulerade och omanipulerade, 
och berättar vilka som är vilka. Därefter får nätverket träna på att avgöra vilka videor som 
är manipulerade. När det tränat färdigt testas det på nya videor som det aldrig sett 
tidigare; lyckas nätverket berätta vilka av dessa som är manipulerade så har vi vårt 
program!   


Så hur gick det? Tja, endast tre på fyra videor (som mest) klassificerades korrekt i 
slutändan, men sen var också upplösningen på de videor som användes mycket lägre än 
videor på Youtube och sociala medier vilket gör problemet svårare. Det går dock inte 
heller att förvänta sig att ett sådant program alltid ska ha rätt, och ironiskt nog betyder 
bättre detektorer att det går att skapa bättre förfalskade videor. Det behövs alltså fler 
åtgärder (teknologiska, juridiska, bland företag och medier, ja i princip överallt) för att 
minimera riskerna med manipulerade videor och skadorna de kan skapa. Hur förfalskade 
videor ska hanteras är en stor utmaning, men kanske en av de viktigaste utmaningarna 
det här seklet. 


Du hittar historien om Rana Ayyub här:

https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/deepfake-porn_uk_5bf2c126e4b0f32bd58ba316?

https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/deepfake-porn_uk_5bf2c126e4b0f32bd58ba316?
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