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WSTĘP

Szanowni Państwo,

oddajemy w  Państwa ręce kolejne wydanie specjalne Biuletynu ACKS. Tym 
razem postanowiliśmy skupić się na narzędziu, które już wkrótce może 
wprowadzić „nową jakość” w dziedzinie dezinformacji. Deepfake, czyli technika 
obróbki obrazu polegająca na łączeniu obrazów twarzy ludzkich przy użyciu 
technik sztucznej inteligencji sprawia, że jesteśmy w stanie praktycznie każdemu 
przypisać słowa, których nigdy nie wypowiedział. W połączeniu z ograniczoną 
świadomością sytuacyjną i  odpornością na dezinformację może stanowić 
zabójczą broń w walce informacyjnej. O deepfake jest już głośno i z całą pewnością 
możemy założyć, że będziemy o nim słyszeć coraz częściej. Na łamach naszego 
biuletynu: o  skutkach, jakie może wywołać to narzędzie, sposobach, w  jakich 
jest tworzone, i przypadkach, kiedy zostało użyte – piszą zarówno doświadczeni 
oficerowie Wojska Polskiego, jak i  osoby cywilne zajmujące się na co dzień 
problematyką dezinformacji. Zachęcamy do lektury!

Zespół ACKS
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Czym jest deepfake?

W świecie, w którym przekaz informa-
cji jest błyskawiczny, a  potencjalne 

fake newsy mogą wpłynąć na geopolitykę, 
udostępniane w sieci informacje posiadają 
wielu kluczowych odbiorców. W związku 
z  tym każda rzekoma prawdziwa wypo-
wiedź może być wykorzystana w budowa-
niu strategii obrony czy bezpieczeństwa 
danego państwa, a zniekształcona rzeczy-
wistość może przyczynić się do realnego 
zagrożenia. Mimo iż manipulacje media-
mi dźwiękowymi i wizualnymi są tak stare 
jak same media, niedawne wprowadze-
nie deepfake’ów wskazało punkt zwrotny 
w  tworzeniu fałszywych treści. Deepfaki 
oparte są na najnowszych technologiach 
w dziedzinie sztucznej inteligencji i ucze-
nia maszynowego. Oferują zautomatyzo-
wane procedury kreowania fałszywych 
treści, które są niewątpliwie trudniejsze 
do wykrycia przez ludzkich obserwa-
torów. Możliwości oszukiwania przez 
sztuczną inteligencję są nieograniczone, 
oferują m.in. manipulowanie zdjęciami, 
dźwiękiem czy filmami. W mediach i blo-
gosferze pojawiły się obawy, iż w  wyniku 
wykorzystania deepfake’ów świat zmierza 

w kierunku „infoapokalipsy”, w której nie 
można odróżnić tego, co jest fałszywe, a co 
prawdziwe. Zmienione i  zmanipulowane 
multimedia są coraz częściej szeroko roz-
powszechniane za pośrednictwem plat-
form mediów społecznościowych i bazują 
na niewiedzy ich odbiorców. W  związku 
z tym celem artykułu jest krótkie przedsta-
wienie zjawiska określanego jako deepfa-
ke, sposobu jego wykorzystania i przeciw-
działania, a  także zagrożeń wynikających 
z  udostępniania materiałów celowo spre-
parowanych. 

Eksperci wciąż analizują materiały 
typu fake news, a  dziś mają do czynienia 
z  nowym przejawem internetowej mani-
pulacji zwanym deepfake. Jest to zjawi-
sko dość świeże, które w bardzo szybkim 
tempie się rozprzestrzenia i  bazuje na 
braku świadomości i  wiedzy odbiorców. 
Technologia deepfake zaczęła zyskiwać 
na popularności pod koniec 2017 roku, 
kiedy udostępniono w  serwisie interne-
towym Reddit fałszywy film pornogra-
ficzny przedstawiający aktorkę Gal Ga-
dot. Twórca filmu użył nicku Deepfakes 
i  to od niego pochodzi termin. Deepfake 

Kamil Basaj
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to określenie technologii wykorzystywa-
nej do tworzenia realistycznych filmów 
za pomocą nowych technik uczenia ma-
szynowego, a  nie tradycyjnych środków 
fotograficznych. Filmy te przedstawiają 
przeważnie mówiących czy wykonujących 
jakieś czynności ludzi, którzy w rzeczywi-
stości nie powiedzieli ani nie zrobili tego, 
co przedstawiono na obrazie – w  szcze-
gólności oświadczenia czy działania po-
lityków mogą być sfabrykowane1. Termin 
„deepfake” zawiera dwa zagadnienia: fał-
szerstwo oraz głębokie uczenie się. Narzę-
dzie to służy do łączenia i nakładania – za 
pomocą specjalnej techniki uczenia ma-
szynowego – istniejących filmów i  obra-
zów na obrazy źródłowe2; jest to kategoria 
face-swap3. Deepfake jest nową techniką 
manipulacji pozwalającą zamienić w  jed-
nym filmie dwie tożsamości. W  szerszej 
definicji są to treści zsyntetyzowane przez 
sztuczną inteligencję. Próbki spreparowa-
nych filmów z  synchronizacją ust są mo-
dyfikowane tak, aby ruchy ust były zgodne 
z dźwiękiem. 

Kolejną kategorią deepfake są filmy 
z docelową osobą (tzw. mistrz marionetek), 

1 D., Fallis, The Epistemic Threat of Deepfakes, 
Philosophy & Technology, 2021, 34: 623–643, 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/
s13347-020-00419-2.pdf (dostęp: 16.12.2021).

2 O., Schwartz, You thought fake news was bad? 
Deep fakes are where truth goes to die, „The Guar-
dian”, 12.11.2018, https://www.theguardian.com/
technology/2018/nov/12/deep-fakes-fake-news-
-truth (dostęp: 13.11.2019). 

3 S., Agarwal, H., Farid, Y., Gu, M., He, K., Naga-
no, and H., Li, Protecting world leaders against deep 
fakes. In Computer Vision and Pattern Recognition 
Workshops, June 2019, (pp. 38–45).

która jest animowana zgodnie z  ruchami 
oczu i  głowy oraz wyrazem twarzy innej 
osoby siedzącej przed kamerą. Oprócz 
tej techniki opublikowano również inne 
metody zamiany twarzy oparte na GAN 
(generative adversarial networks)4 z  to-
warzyszącym kodem. Wyprodukowanie 
deepfake’a  nie wymaga specjalistycznego 
sprzętu poza GPU klasy konsumenckiej. 
Wydano nawet kilka gotowych pakietów 
oprogramowania do tworzenia deepfa-
ke’ów, konsekwencją czego było produ-
kowanie parodii filmów rozrywkowych 
oraz wykorzystanie narzędzia do ataków 
ukierunkowanych na konkretne osoby 
czy instytucje5. Pierwszą próbą stworzenia 
deepfake’a  była aplikacja FakeApp, którą 
opracował użytkownik Reddit. Wykorzy-
stywała struktury parowania autodeko-
der-dekoder. Metoda autodekoder obej-
muje wydobycie ukrytych cech obrazów 
twarzy, natomiast metoda dekoder służy 
do rekonstrukcji obrazów twarzy. Dzięki 
tej strategii możliwe jest znalezienie i  po-
znanie podobieństwa pomiędzy dwoma 
obrazami twarzy, uwzględniając przy tym 
podobne cechy, np. nos, oczy czy położenie 
ust. Ulepszona wersja tworzenia deepfa-
ke’ów oparta jest na sieci kontradyktoryjnej 

4 Składają się z dwuczęściowych modeli AI, któ-
re zawierają generatory próbek i  dyskryminatora 
próbującego odróżnić wygenerowane próbki od 
rzeczywistych.

5 B., Dolhansky, J., Bitton, B., Pflaum, J., Lu, 
R.,  Howes, M., Wang, C.C., Ferrer, The DeepFake 
Detection Challenge (DFDC) Dataset, https://arxiv.
org/pdf/2006.07397.pdf (dostęp: 16.12.2021).
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(GAN – tj. facewap-GAN)6. Oznacza to, 
że do funkcji dodano utratę percepcji  
VGGFace w  celu bardziej realistycznego 
odtworzenia ruchów oczu spójnych z twa-
rzami wejściowymi. Ponadto wprowadzo-
no wielozadaniową splotową sieć neuro-
nową (CNN), dzięki czemu wykrywanie 
twarzy stało się prostsze. Niektóre deepfaki 
można tworzyć z  wykorzystaniem trady-
cyjnych efektów wizualnych czy opartych 
na grafice komputerowej, ale wspólnym 
mechanizmem ich powstawania są modele 
głębokiego uczenia się, np. autodekodery 
i generatywne sieci przeciwników. Modele 
te wykorzystywane są do badania mimiki 
i  ruchów osoby, a  także do syntezy obra-
zów twarzy innej osoby wykonującej ana-
logiczne ruchy mimiki7. Metody deepfake 
wymagają obszernej ilości danych wideo 
i obrazu w celu trenowania modeli do two-
rzenia spreparowanych fotorealistycznych 
obrazów i filmów. Z tego względu, że wize-
runek osób publicznych, tj. celebryci i poli-
tycy, jest często udostępniany w internecie, 
osoby te są początkowym celem deepfa-
ke’ów. Niestety wykorzystanie wizerunku 
światowych przywódców z  fałszywymi 
przemówieniami może zagrażać świato-
wemu bezpieczeństwu, dlatego też tego 
typu deepfaki mogą być wykorzystywane 

6 I., Goodfellow, J., Pouget-Abadie, M., Mirza, 
B., Xu, D., Warde-Farley, S., Ozair... and Y., Bengio, 
Generative ad-versarial nets. In Advances in Neural 
Information Processing Systems, 2014, (pp. 2672– 
–2680).

7 S., Lyu, Detecting ‘deepfake’ videos in the blink 
of an eye, August 2018, http://theconversation.
com/detecting-deepfake-videos-in-the-blink-of-
-an-eye-101072 (dostęp: 16.12.2021).

do powodowania napięć politycznych 
i religijnych pomiędzy krajami, a także do 
tworzenia chaosu na rynkach finansowych 
czy wpływania na wyniki kampanii wy-
borczych8. 

Aby przeciwdziałać temu pojawiające-
mu się zagrożeniu, stworzono zbiór da-
nych wideo twarzy w celu udoskonalenia 
modeli wykrywania. W związku z tym eks-
perci z dziedziny kryminalistyki cyfrowej 
uznali potrzebę stworzenia automatycz-
nych metod wykrywania spreparowanych 
filmów. Zorganizowano konkurs Kaggle 
DeepFake Detection Challenge (DFDC), 
dzięki któremu można było zebrać mate-
riał do badań. Zbiór danych DFDC obec-
nie jest największym publicznie dostęp-
nym zbiorem danych wideo dotyczącym 
zmiany twarzy9. Eksperci z zakresu krymi-
nalistyki cyfrowej są w  stanie analizować 
pojedyncze filmy, mające duże znaczenie 
pod względem manipulacji, jednak nie są 
w  stanie poddać analizie każdego z  setek 
tysięcy filmów udostępnianych codzien-
nie w internecie. Wykrywanie deepfake’ów 
na dużą skalę wymaga skalowanych me-
tod uzyskanych za pomocą modeli multi-
medialnych i wizji komputerowej. Modele 
te jednak wymagają danych treningowych 
– pomimo łatwych w utworzeniu, przeko-
nujących deepfake’ów, których koszt wy-
tworzenia setek tysięcy filmów jest często 

8 R., Chesney, D., Citron, Deepfakes and the new 
disinformation war: The coming age of post-truth ge-
opolitics. Foreign Affairs, 98, 147, 2019.

9 L., Floridi, Artificial intelligence, deepfakes and 
a  fu-ture of ectypes. Philosophy & Technology, 
31(3): 317–321, 2018. 
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zbyt wysoki10. Wiele zbiorów danych de-
epfake’ów czy swapów twarzy składa się 
z  nagrań przedstawiających nienaturalne 
warunki, np. pokoje konferencyjne. 

Kolejnym projektem, który miałby 
pomóc w  detekcji zagrożenia związane-
go z  technologią zmiany twarzy, było za-
inicjowanie projektu przez Agencję Za-
awansowanych Projektów Badawczych 
Obrony Stanów Zjednoczonych (DARPA) 
w  dziedzinie kryminalistyki medialnej – 
o  nazwie Media Forensics lub MediFor 
– w  celu propagowania i  przyspieszenia 

10 B., Chesney and D., Citron, Deepfakes: A  lo-
oming challenge for privacy, democracy, and national 
security. California Law Review, 107, 2019.

rozwoju metod wykrywania spreparowa-
nych cyfrowych nośników wizualnych11. 
Facebook we współpracy z  Microsoft 
Corp i koalicją Partnership od AI urucho-
mili Deepfake Detection – podjęli tym 
samym wyzwanie do pracy badawczo-
-rozwojowej w zakresie wykrywania i za-
pobiegania wykorzystywaniu deepfake’ów. 
Wydali także w  2019 roku oświadczenie 
o  wspólnym wystąpieniu przeciwko fał-
szywym treściom w technologii deepfake. 
Do Deepfake Detection Challenge dołą-
czyła także firma Amazon. Do testowania 

11 M., Turek, Media Forensics (MediFor), 2019, 
https://www.darpa.mil/program/media-forensics 
(dostęp: 16.12.2021).
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Tabela 1. Narzędzia służące do tworzenia deepfake’ów 

Źródło: https://arxiv.org/pdf/1909.11573.pdf 



6

A K A D E M I C K I E  C E N T R U M  K O M U N I K A C J I  S T R A T E G I C Z N E J 

metod wykrywania deepfake’ów stworzo-
no godny uwagi zestaw danych deepfake, 
w  którego skład wchodziło 620 filmów 
opartych na modelu GAN z  wykorzysta-
niem kodu open source Faceswap-GAN 
(Korshunov i  Marcel). Filmy te pocho-
dziły z  publicznie dostępnej bazy danych 
VidTIMIT, a  następnie wykorzystano je 
do wygenerowania niskiej i wysokiej jako-
ści filmów, których celem było skuteczne 
naśladowanie mimiki twarzy, mrugania 
oczami czy ruchów ust. Filmy te były bazą 
testową systemów rozpoznawania twa-
rzy. Okazało się, że niestety systemy nie 
są w  stanie skutecznie wykrywać deepfa-
ke’ów12. 

Metody wykrywania deepfake’ów moż-
na podzielić na dwie główne kategorie: 
wykrywanie fałszywych obrazów i wideo. 
Zamiana twarzy na fotografiach ma wiele 
zastosowań, mianowicie w  komponowa-
niu wideo czy transkonfiguracji w  por-
tretach, a  przede wszystkim w  ochronie 
tożsamości. Jest to technika zaliczana do 
jednej z  wielu stosowanych przez cyber-
przestępców w  celu penetracji systemów 
identyfikacji czy uwierzytelniania. Stoso-
wanie metody głębokiego uczenia CNN 
i  GAN doprowadziło do tego, że sprepa-
rowane obrazy twarzy stały się trudniej-
sze do wykrycia z  powodu zachowania 
odpowiedniej pozy, wyrazu twarzy czy 
takiego samego oświetlenia zdjęć. W celu 
odróżnienia zamienionych wizerunków 

12 J.S., Chung, A., Senior, O., Vinyals, and A., Zis-
serman, Lip reading sentences in the wild. In 2017 
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern 
Recognition (CVPR), July 2017, (pp. 3444–3453).

twarzy od prawdziwych wykorzystano 
metodę bag of words do wyodrębnienia 
zbioru zwartych cech i  wprowadzono go 
do klasyfikatorów tj. random forest (RF), 
SVM czy wielowarstwowych receptorów 
MLP13. Większość badań dotyczących 
wykrywania obrazów generowanych za 
pomocą GAN nie uwzględnia możliwości 
uogólniania modeli wykrywania. Xuan 
i  inni14 w  swoich badaniach wykorzysta-
li etap wstępnego przetwarzania obra-
zu, uwzględniając rozmycie gaussowskie 
i  szum gaussowski, które miały usunąć 
ślady niskiego poziomu o  wysokiej czę-
stotliwości GAN. Zastosowanie między 
innymi tych metod statystycznie zwiększa 
wykrycie podobieństwa pomiędzy praw-
dziwymi a fałszywymi obrazami oraz wy-
maga, aby klasyfikator nauczył się więcej 
znaczących cech. Zdefiniowana jest mi-
nimalna odległość pomiędzy dystrybucją 
legalnych obrazów a obrazami generowa-
nymi przez wybrany GAN. Analiza wyni-
ków wykazała, że odległość ta wzrasta, gdy 
GAN jest mniej dokładny – dzięki temu 
można wykryć deepfake’a. 

W  przypadku fałszywych filmów wi-
deo nie można zastosować większości 
metod wykorzystywanych do wykrywa-
nia spreparowanego obrazu ze wzglę-
du na silną degradację danych klatek po 

13 L., Zheng, S., Duffner, K., Idrissi, C., Garcia, 
and A., Baskurt, (2016), Siamese multi-layer percep-
trons for dimensionality reduction and face identifi-
cation. Multimedia Tools and Applications, 75(9), 
5055–5073.

14 X., Xuan, B., Peng, J., Dong, and W., Wang, 
(2019), On the generalization of GAN image foren-
sics. arXiv preprint arXiv:1902.11153.
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Tabela 2. Metody wykorzystywane do zwalczania deepfake’ów
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kompresji wideo. W dodatku filmy posia-
dają charakterystykę czasową, która w za-
leżności od zestawu klatek się różni, czego 
konsekwencją jest wyzwanie dla metod 
stosowanych do znajdywania fałszywych 
obrazów. Deepfake można wykryć za po-
mocą metody wykorzystującej funkcje 
czasowe (spójność czasowa nie jest wy-
muszana w procesie syntezy deepfake’ów) 
oraz metody eksplorującej artefakty wi-
zualne w ramkach (opierają się na powta-
rzalnych modelach sieci do wykrywania 
filmów wideo).

Deepfaki zaczęły podważać zaufanie 
ludzi do treści medialnych. Mogą wzma-
gać dezinformację i  mowę nienawiści, 
stymulować napięcia czy wprowadzać nie-
pokój wśród społeczeństwa. Świadomość 
odbiorców jest szczególnie istotna w dzi-
siejszych czasach, ponieważ technologie 
tworzenia deepfake’ów są coraz bardziej 

dostępne, a  za pomocą mediów społecz-
nościowych mogą być szybko rozpo-
wszechniane. Jakość deepfake’ów rośnie, 
dlatego skuteczność metod ich wykrywa-
nia musi być ciągle udoskonalana. Two-
rzenie deepfake’ów ma także pozytywne 
implikacje, mogą zostać wykorzystane 
w  aplikacjach wizualnych, awatarach czy 
tworzeniu głosów osobom niemym. Nie-
mniej jednak liczba negatywnych zasto-
sowań zdecydowanie dominuje nad tymi 
pozytywnymi. Rozwój zaawansowanych 
sieci i  dostępność danych doprowadziły 
do sytuacji, w  której sfałszowane obrazy 
i filmy są nie do odróżnienia dla ludzi ani 
dla wyrafinowanych algorytmów kompu-
terowych. Metody wykrywania są wciąż 
niewystarczająco skuteczne – aby to zmie-
nić, należy stworzyć rosnący zbiór danych 
porównawczych. Udoskonali on działa-
nie modeli do wykrywania deepfake’ów. 
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Korzystanie z  tych metod ma kluczowe 
znaczenie, ale ważniejsze jest zrozumienie 
intencji osób publikujących dany deepfa-
ke. Zdjęcia czy materiały wideo często są 
wykorzystywane jako dowody w  śledz-
twach. Dlatego należy szczególnie analizo-
wać te dane, gdyż spreparowane materiały 
mogą zostać wykorzystane do uwierzy-
telnienia nieprawdy. Swoboda wynika-
jąca z ery cyfrowej może być także celem 
władzy politycznej i stać się instrumentem 
do manipulacji społeczeństwem. Należy 

uświadamiać odbiorców o  rzeczach, na 
które warto zwrócić uwagę, np. czy dźwięk 
na wideo jest zgodny z  ruchem ust – nie 
zawsze udaje się to dopasować; czy ciało 
przybiera nienaturalne ułożenie, skóra 
zmienia kolor, światło odbija się w niena-
turalny sposób, a postaci nie mrugają zbyt 
często; na jakość materiału – zazwyczaj 
ścieżka audio ma gorszą jakość; czy wy-
stępują błędne dopasowania ciała i głowy, 
a  także czy nie uległy zmianom hasztagi 
w trakcie trwania wideo.
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W  dzisiejszych czasach szybkość prze-
kazywania informacji ma kluczowe 

znaczenie w  osiągnięciu sukcesu medial-
nego. Służby prasowe, dziennikarze oraz 
sami odbiorcy informacji są świadomi 
tych zasad i dążą do tego, by jako pierwsi 
przekazali newsa. Jednakże pośpiech in-
formacyjny może prowadzić do popełnia-
nia wielu błędów, a  te nie zawsze zostaną 
wybaczone.

Czym jest deepfake i jak powstaje?

Oprócz dość dobrze znanych fake new-
sów, które są zmyślonymi informacjami, 
istnieje także deepfake, czyli nagranie audio 
albo film z  udziałem ludzi, które są utwo-
rzone przy pomocy sztucznej inteligencji, 
co więcej: wyglądają na absolutnie praw-
dziwe, choć są kompletnym kłamstwem1. 
Podczas takiego nagrania jego bohaterowie 

1 Zob. G. Lindenberg, Głęboko fałszywa rze-
czywistość. Jeśli nie wiadomo, co jest prawdą, to le-
piej w  nic nie wierzyć, https://wiadomosci.onet.pl/
tylko-w-onecie/deepfake-manipulacja-grozniej-
sza-niz-klasyczne-fake-newsy/c10cyzp?utm_so-
urce=poczta.wp.pl_viasg_wiadomosci&utm_
medium=referal&utm_campaign=leo_automa-
tic&srcc=ucs&utm_v=2 (dostęp 5.07.2021).

wypowiadają słowa, które nigdy wcześniej 
nie padły z ich ust. Ponadto cała wypowiedź 
dzieje się w czasie rzeczywistym, więc tym 
bardziej staje się atrakcyjną informacją, gdy 
zależy nam na czasie. Aby dokonać takiej 
manipulacji, nie trzeba posiadać wyspe-
cjalizowanego sprzętu komputerowego, jak 
to miało miejsce kilka lat temu, lecz odpo-
wiednią wiedzę i oprogramowanie.

Deepfake jest rodzajem sztucznej inte-
ligencji używanej do tworzenia przekonu-
jących, nieprawdziwych obrazów, nagrań 
audio oraz wideo. Termin, który opisuje za-
równo technologię, jak i wynikające z niej 
fałszywe treści, jest zbitką wyrazową głębo-
kiego uczenia się i podrabiania (ang. deep, 
fake).

Głębokie fałszywe treści są tworzo-
ne za pomocą dwóch konkurencyjnych 
algorytmów sztucznej inteligencji (SI), 
zwanych także uczeniem maszynowym2 

2 Uczenie maszynowe: zestaw algorytmów, 
które umożliwiają aktualizację oprogramowania 
i  „uczenie się” z  poprzednich wyników bez ko-
nieczności interwencji programisty. Jest on zasila-
ny ustrukturyzowanymi danymi w  celu zrealizo-
wania zadania bez konieczności programowania 
sposobu jego wykonania.

Deepfake w komunikacji 

kpt. dr Katarzyna Rzadkowska
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– jeden z nich nazywany jest generatorem, 
a drugi dyskryminatorem. Generator, któ-
ry tworzy fałszywe treści multimedialne, 
prosi dyskryminatora o  ustalenie, czy są 
one prawdziwe, czy nie.

Generator i  dyskryminator wspólnie 
tworzą coś, co nazywa się generatywną 
siecią przeciwników (ang. GAN – generati-
ve adversarial network). Za każdym razem, 
gdy dyskryminator dokładnie identyfiku-
je treść jako sfabrykowaną, dostarcza ge-
neratorowi cennych informacji o tym, jak 
udoskonalić kolejną głęboką podróbkę3.

Pierwszym krokiem w  tworzeniu 
GAN-u  jest identyfikacja pożądanej wy-
dajności i  stworzenie zestawu danych 
szkoleniowych dla generatora. Po rozpo-
częciu przez generator tworzenia akcep-
towalnego poziomu wyjściowego, klipy 
wideo mogą być podawane do dyskry-
minatora. W miarę jak generator staje się 
coraz lepszy w  tworzeniu fałszywych kli-
pów wideo, dyskryminator staje się coraz 
lepszy w  ich dostrzeganiu. I  odwrotnie, 
w miarę jak dyskryminator staje się lepszy 
w wykrywaniu fałszywych klipów, genera-
tor staje się lepszy w ich tworzeniu4. 

Sieci neuronowe autokodujące są 
drugą technologią wykorzystywaną do 
generowania deepfake’ów. Urządzenie au-
tokodujące uczy się istotnych cech ludz-
kiej twarzy, wykonując „zadanie kompre-
sji”, w  którym urządzenie autokodujące 
odbiera obraz początkowy, kompresuje go 
do pomniejszonej reprezentacji danych 

3 https://whatis.techtarget.com/definition/de-
epfake (dostęp: 25.07.2021)

4 Tamże.

wejściowych, a  następnie rekonstruuje 
skompresowany obraz do wyjścia, które 
(dla ludzkiego oka) jest nieodróżnialne 
od oryginalnego obrazu. W  momencie 
gdy urządzenie autokodujące rozpozna 
w  skompresowanych danych wzory, któ-
re identyfikują pierwotne dane wejściowe 
ludzkiej twarzy, może zastosować tę wie-
dzę do przetworzenia wielu zdekompreso-
wanych obrazów twarzy na nowy, sztucz-
ny obraz, który jest zgodny ze specyfikacją 
dla prawdziwej ludzkiej twarzy, a  zatem 
symuluje rzeczywistą osobę. Dzięki zróż-
nicowanym manipulacjom i  wystarczają-
cemu eksperymentowaniu urządzenia au-
tokodujące mogą być skalibrowane w celu 
wygenerowania głębokich podróbek  
(deepfake) o precyzyjnych specyfikacjach. 

Inne inicjatywy SI wykorzystują prze-
twarzanie maszynowe do dekodowania 
i  powielania „podpisów językowych” – 
np. gramatyki, słownictwa, tonu, stylu, 
struktury zdań i głosu narracyjnego, które 
w  unikalny sposób identyfikują styl pisa-
nia lub sposób wypowiedzi osoby publicz-
nej. Po udoskonaleniu algorytmy te mogą 
generować kopie dokumentów, korespon-
dencji lub wypowiedzi, które fałszywie 
podważają reputację i  wiarygodność do-
mniemanego autora.  

Do niedawna treści wideo były trud-
niejsze do zmiany w  jakikolwiek istotny 
sposób. Ponieważ deepfaki są tworzone 
przez sztuczną inteligencję, nie wymagają 
jednak znacznych umiejętności, które 
w przeciwnym razie byłyby potrzebne do 
stworzenia realistycznego filmu. Niestety 
oznacza to, że prawie każdy może stworzyć 



12

A K A D E M I C K I E  C E N T R U M  K O M U N I K A C J I  S T R A T E G I C Z N E J 

deepfake’a, aby promować wybrany przez 
siebie program. Jednym z  niebezpie-
czeństw jest to, że można nagrywać takie 
filmy w  wartości nominalnej; innym jest 
to, że ludzie przestaną wierzyć w informa-
cje przekazywane w formie wideo5.

Obecnie istnieją nowo opracowane al-
gorytmy pozwalające na manipulowanie 
wyrazem twarzy dowolnego podmiotu 
w  ramach zwykłego filmu na YouTube. 
Nie tak dawno temu główne studia holly-
woodzkie potrzebowały dedykowanych, 
bardzo drogich urządzeń do przechwyty-
wania i niestandardowego oprogramowa-
nia do renderowania6 kodu, aby osiągnąć 
podobne rezultaty dla swoich przebojo-
wych filmów. Obecnie ten rodzaj techniki 
manipulacji wideo staje się o  wiele bar-
dziej dostępny7.

Zastosowanie tej technologii umożli-
wia synchroniczne przedstawianie ruchów 
warg dowolnej osoby oraz podstawienie 
słów wypowiedzianych przez kogoś inne-
go. Taka manipulacja strumieniem z  jed-
nej strony jest narzędziem ułatwiającym 
i ulepszającym np. filmowy dubbing, jed-
nakże niesie również wiele zagrożeń. Nie 
można już być pewnym, czy wypowiedź 
osoby, którą widzimy na ekranie, jest tą 

5 https://whatis.techtarget.com/definition/de-
epfake (dostęp:25.07.2021)

6 Renderowanie – przedstawianie informacji 
zapisanych w  pliku w  określonej, odpowiadającej 
danemu środowisku formie. Oznacza to, że np. 
dane można przedstawić w  formie wizualnej lub 
dźwiękowej. 

7 O. von Vos, Face2Face: Real-time Face Capture 
and Reenactment of Videos, 2016 https://www.cine-
ma5d.com/face2face-real-time-face-capture-and-
-reenactment-of-videos/ (dostęp: 11.04.2020).

rzeczywistą, czy to technologiczna mani-
pulacja8.

W dobie szybkości przepływu informa-
cji oraz chęci dzielenia się nią dziennika-
rze, służby prasowe oraz wszyscy odbior-
cy informacji muszą szczególnie uważać, 
by nie zostać oszukanymi. Do stworzenia 
takiego fałszywego obrazu wystarczy użyć 
fragmentu wideo z YouTube’a. Nie ma po-
trzeby dodatkowego śledzenia informacji. 
Im więcej wyrazu twarzy docelowej widać 
w  źródłowym wideo, tym lepsze są wy-
niki. Rozpoznanie takiego nagrania jako 
fałszywego jest bardzo trudne. Na małym 
ekranie, np. telefonu komórkowego, jest 
to praktycznie niemożliwe. Czasem przy 
bliskich ujęciach można zaobserwować 
lekkie drgania lub nierównomierny kolor 
twarzy.

Deepfake jest przetworzeniem nagra-
nia w  dowolny sposób. Ta na pozór nie-
winna technologia może mieć potężne 
konsekwencje polityczne, ekonomicz-
ne, a  także wpływające na życie prywat-
ne. Dlatego tak ważne jest poleganie na 
sprawdzonych źródłach. Powstają także 
algorytmy, które mają rozpoznać, czy dane 
wideo jest deepfakiem, czy nie. Deepfaki 
otwierają nowy rozdział w  wojnie infor-
macyjnej i mogą nieść za sobą nieprzewi-
dywalne skutki.

Jak walczyć z deepfake’ami

Żadne prawo nie reguluje głębokich 
fałszerstw, chociaż niektórzy eksperci za-
lecili dostosowanie obecnych przepisów 
dotyczących zniesławienia, oszczerstw, 

8 Tamże.
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oszustw związanych z  tożsamością lub 
podszywania się pod urzędnika państwo-
wego. 

W kręgach SI identyfikacja fałszywych 
mediów od dawna cieszy się mniejszym 
zainteresowaniem, mniejszym wspar-
ciem finansowym i  instytucjonalnym niż 
ich tworzenie. „Nie ma pieniędzy, które 
można zarobić na wykrywaniu tych rze-
czy” – powiedział Nasir Memon, profesor 
informatyki i  inżynierii na Uniwersytecie 
Nowojorskim9.

Duża część funduszy na badania nad 
sposobami wykrywania głębokich fał-
szerstw pochodzi z Agencji Zaawansowa-
nych Projektów Badawczych Obrony (De-
fense Advanced Research Projects Agency 
– DARPA), która w  2016 r. uruchomiła 
program „Media Forensics”, sponsorują-
cy kilkanaście grup akademickich i  kor-
poracyjnych, prowadzących badania na 
wysokim poziomie. Matt Turek, ekspert 
komputerowo-wizualny, który prowa-
dzi program DARPA, nazwał wykrywa-
nie mediów syntetycznych „technologią 
obronną” przeciwko nie tylko zagranicz-
nym przeciwnikom, ale także krajowym 
politycznym antagonistom i trollom inter-
netowym.

Sztuczka rozwikłania głębokiego fał-
szu, jak twierdzą badacze, polega na zbu-
dowaniu narzędzia, które działa w tak zwa-
nym przez środowiska kryptograficzne 
„beznadziejnym środowisku”, w  którym 

9  D., Harwell, Top AI researchers race to detect 
‘deepfake’ videos: ‘We are outgunned’ https://www.
washingtonpost.com/technology/2019/06/12/
top-ai-researchers-race-detect-deepfake-videos-
-we-are-outgunned/ (dostęp: 11.08.2021).

autorytatywne szczegóły dotyczące twór-
cy filmu, pochodzenia i dystrybucji mogą 
być niemożliwe do prześledzenia. Kry-
tyczna jest szybkość: z każdą minutą, którą 
śledczy spędza nad demaskowaniem wi-
deo, klip może rozprzestrzeniać się znacz-
nie dalej w sieci. Badacze kryminalistyczni 
wprowadzili szereg subtelnych wskaźni-
ków, które mogą służyć jako podpowie-
dzi, takie jak kształt światła i  cieni, kąty 
i  rozmycie rysów twarzy czy miękkość 
i waga odzieży i włosów. Ale w niektórych 
przypadkach wyszkolony edytor wideo 
może przejść przez podróbkę, aby wygła-
dzić ewentualne błędy, co czyni materiał 
znacznie trudniejszym do oceny10.

Za pomocą jednej nowej metody na-
ukowcy z  uniwersytetów kalifornijskich 
w  Berkeley i  Południowej Kalifornii zbu-
dowali system detektywistyczny AI, który 
nakarmił godziny wideo liderów wysokie-
go szczebla i przeszkolił ich w poszukiwa-
niu hiperprecyzyjnych „jednostek akcji 
na twarz” – danych punktów ich ruchów 
twarzy, tików i wyrazu twarzy, w tym kiedy 
podnoszą górne wargi i  jak obracają gło-
wy, kiedy się marszczą.

Sam Gregory, dyrektor programowy 
Witness, grupy praw człowieka, która po-
maga szkolić dziennikarzy amatorów na 
całym świecie w nagrywaniu nadużyć, po-
wiedział, że światowe platformy mediów 
społecznościowych muszą się zjednoczyć 
wokół „wspólnego systemu odpornościo-
wego”, zaprojektowanego w  celu wykry-
wania i  powstrzymywania wirusowych 
podróbek. Skanowanie twarzy czołowych 

10 Tamże.
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polityków przy użyciu metody Farida 
zapewniłoby ochronę przywódcom wy-
sokiego szczebla, ale nie lokalnym poli-
tykom, dziennikarzom i  innym osobom, 
które mogłyby być podatne na atak. Fa-
rid chce, aby media miały dostęp do na-
rzędzia do głębokiego wykrywania fał-
szerstw, dzięki czemu będą mogły oceniać 
nagrania wideo z  tworzenia wiadomości, 
gdy się pojawią. Udostępnienie systemu 
na szerszą skalę niesie jednak ze sobą wła-
sne zagrożenie, potencjalnie umożliwia-
jąc twórcom deepfake’ów zbadanie kodu 
i  znalezienie rozwiązań. Ta gra w  „kotka 
i myszkę” to długotrwała frustracja dla ba-
daczy kryminalistycznych, która sprawia, 
że nawet obiecująca metoda wykrywania 
jest wykorzystywana tylko tymczasowo11.

Najpotężniejszą bronią przeciwko głę-
bokim fałszerstwom jest zdolność do roz-
wiązywania sporów dotyczących treści 
poprzez jasne werdykty, wyrażające te po-
glądy, które są stosowane w  codziennym 
życiu, aby odróżnić prawdę od kłamstwa. 
Ludzie zazwyczaj godzą sprzeczne infor-
macje, opierając się na wiedzy z pierwszej 
ręki, ważąc dowody bezpośrednie i  po-
szlakowe, oceniając wiarygodność źródeł 
i podmiotów, stosując zasady logiki i praw-
dopodobieństwa oraz wykorzystując oso-
biste doświadczenia do przewidywania 
wyników i  analizowania przyczyn i  skut-
ków. Kluczem do wyeliminowania destruk-
cyjnej siły deepfake’ów jest zaprzestanie 

11 D., Harwell, Top AI researchers race to detect 
‘deepfake’ videos: ‘We are outgunned’ https://www.
washingtonpost.com/technology/2019/06/12/
top-ai-researchers-race-detect-deepfake-videos-
-we-are-outgunned/ (dostęp: 11.08.2021).

utrwalania ich na podróbce i rozpoczęcie 
przesuwania punktu ciężkości na wszyst-
ko inne12.   

Jednakże polityka technologiczna gi-
gantów nie jest zgodna co do tego, czy 
podróbki powinny być usuwane lub ozna-
czane, zdegradowane czy  zachowywane. 
Na przykład YouTube szybko pociągnął 
za sobą zniekształcony film z  Nancy Pe-
losi13, mówiąc, że naruszył on jego polity-
kę „zwodniczych praktyk”. Ale Facebook 
utrzymał go w  sieci, podając w  oświad-
czeniu do „The Post”, że „nie mamy poli-
tyki, która stanowi, że informacje, które 
umieszczasz na Facebooku, muszą być 
prawdziwe”. Twitter powiedział, że kwe-
stionuje ponad 8 milionów kont tygo-
dniowo, które próbują rozpowszechniać 
treści poprzez „taktykę manipulacji”. Na-
tomiast sprawdzanie każdego tweeta nie 
jest możliwe14. 

Ustalenie, ile osób odbiera fałszywe 
informacje lub do ilu osób one docierają, 
staje się wręcz niemożliwe, ponieważ roz-
powszechnienie wiadomości jest natych-
miastowe, a  wiele osób śledzących tylko 

12 J., Fischbach, We Can Solve the Problem of 
Deepfakes and Disinformation, Protego Press, 2019, 
https://protegopress.com/we-can-solve-the-pro-
blem-of-deepfakes-and-disinformation/ (dostęp: 
15.08.2021).

13 Nancy Pelosi, spikerka Izby Reprezentan-
tów. W  tym przypadku film został spowolniony 
i zmontowany tak, by wydawało się, że Pelosi jest 
czymś odurzona.

14 D., Harwell, Top AI researchers race to detect 
‘deepfake’ videos: ‘We are outgunned’ https://www.
washingtonpost.com/technology/2019/06/12/
top-ai-researchers-race-detect-deepfake-videos-
-we-are-outgunned/ (dostęp: 11.08.2021).
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profile na Twitterze lub Facebooku, przyj-
muje wyświetlaną treść za prawdziwą. 
Zakładając, że dziennikarz wiarygodnego 
czasopisma odnajduje jakieś szokujące 
nagranie i  bez dokładnego sprawdzenia 
źródła dzieli się nim na portalu gazety, 
następnie osoby śledzące dany portal nie 
sprawdzają, skąd taka informacja pocho-
dzi, ponieważ wierzą w  rzetelność me-
diów, udostępniają takie wideo i tym spo-
sobem niewiele osób dowie się, iż jest to 
deepfake15.

Czas pokaże, czy głębokie fałszerstwa 
i  dezinformacja stanowią zagrożenie dla 
bezpieczeństwa osobistego oraz bezpie-
czeństwa i reputacji, które zwiększają tole-
rancję społeczeństwa na maszynowe prze-
twarzanie danych osobowych. Co więcej, 
dane te poszerzają wszechświat typów da-
nych dostępnych dla algorytmów maszy-
nowych. Jeśli tak, to na technologach i ad-
ministratorach danych będzie spoczywał 
obowiązek ustanowienia zasad i architek-
tur, które zachowają bardziej współczesne 
pojęcie prywatności poprzez określenie 
unikalnych i  możliwych do rozdzielenia 
ról ludzi i maszyn we współczesnych śro-
dowiskach informacyjnych16. 

Podsumowanie

Wiarygodność komunikacyjna w  dzi-
siejszych czasach jest wystawiona na dużą 
próbę. Biorąc pod uwagę przedstawione 
zagrożenia związane z  występowaniem 
deepfake’ów, można sformułować nastę-
pujące wnioski:

15 Tamże.
16 Tamże.

1. zlokalizowanie źródła zdarzeń powin-
no stać się priorytetem organów ści-
gania w  całym państwie; wiąże się to 
z identyfikacją technologii, metod i ra-
portów związanych z  ustaleniem źró-
dła, motywacją i rozwiązywaniem pro-
blemów związanych z zakłóceniami;

2. usuwanie skutków zdarzeń – albo po-
przez wykrywanie/udostępnianie, albo 
poprzez wzmożone wysiłki badawczo-
-rozwojowe skoncentrowane na od-
porności wszystkich rodzajów służb, 
które są krytycznie podatne na zdarze-
nia powodujące zakłócenia;

3. należy dążyć do tego, aby strategie bez-
pieczeństwa cybernetycznego, techno-
logie, bodźce rynkowe i  dialog mię-
dzynarodowy koncentrowały większą 
uwagę na wyzwaniach związanych 
z  szybszym wykrywaniem i  łagodze-
niem szkód, a jednocześnie z lokaliza-
cją i karaniem kłamliwych podmiotów;

4. istnieje pilna potrzeba kształcenia 
decydentów politycznych z  sektora 
publicznego i  prywatnego, lecz także 
dziennikarzy, rzeczników prasowych, 
a  przede wszystkim osób zajmujących 
się social mediami w danej organizacji;

5. instytucje publiczne powinny posiadać 
personel, który jest wystarczająco prze-
szkolony z  zakresu cyberbezpieczeń-
stwa oraz zagrożeń wynikających z ma-
nipulacji materiałami audio i wideo; 

6. kampania dezinformacyjna z  wyko-
rzystaniem fałszywych filmów praw-
dopodobnie odniosłaby sukces ze 
względu na strukturę „nagród” nowo-
czesnej sieci, w której szokujący materiał 
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napędza większą publiczność  i  może 
rozprzestrzeniać się dalej i  szybciej niż 
prawda. W  związku z  tym należy za-
dbać o  edukację wśród najmłodszych 
odbiorców, którzy są najbardziej podat-
ni na tego typu materiały;

7. korzystanie z deepfake’ów w państwach 
narodowych, które mogłyby prze-
chwytywać wiadomości pochodzące 
z  danego wydarzenia i  zmieniać je, 

zanim dotrą do miejsca przeznacze-
nia, mogą być potężnym ramieniem 
propagandy i  dezinformacji obcych 
rządów;

8. twórcy oprogramowania muszą sku-
pić się na budowaniu zaufania do każ-
dego produktu, procesu i  transakcji, 
zaglądając głębiej w  systemy i  procesy 
przedsiębiorstwa, które przechowują 
i wymieniają dane. 
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Wprowadzenie

Obecnie, jak nigdy w  historii ludzkości, 
„wszystko jest ze wszystkim połączo-

ne” za pomocą sieci i systemów teleinfor-
matycznych, tworząc tzw. cyberprzestrzeń 
(ang. cyberspace). Pojęcie cyberprzestrzeni 
zostało spopularyzowane przez amery-
kańskiego pisarza science fiction Wiliama 
Gibsona, który poruszał problem świa-
ta zdominowanego przez wszechobecną 
i bardzo tanią zaawansowaną technologię. 
Jest to wizja świata, w  której niemożność 
wejścia do cyberprzestrzeni spycha czło-
wieka na margines społeczeństwa. Cy-
berprzestrzeń opisywana jest w książkach 
Gibsona jako „przestrzeń wypełniona 
danymi, generowana przez połączone ze 
sobą komputery”, do której mogą przedo-
stać się bohaterowie jego opowiadań. Jest 
podstawową przestrzenią, w  której funk-
cjonują ludzie, podczas gdy świat fizyczny 
jest „złem koniecznym”. 

Współcześnie trudno mówić o obowią-
zującej definicji cyberprzestrzeni. Często 
przytaczanymi definicjami są tłumaczenia 
określeń proponowanych w  publikacjach 

Departamentu Obrony Stanów Zjedno-
czonych, np. „Przestrzeń wytwarzania, 
gromadzenia, przetwarzania i  wymia-
ny danych, informacji i  wiedzy, tworzo-
na przez systemy i  sieci teleinformatycz-
ne (w tym internet) wraz z zewnętrznymi 
obiektami (np. użytkownikami) wcho-
dzącymi w  interakcje z  tymi systemami”1. 
Istotną kwestią z  punktu widzenia tema-
tyki poruszanej w niniejszym artykule jest 
fakt, że cyberprzestrzeń jest częścią śro-
dowiska informacyjnego współczesnego 
człowieka, a  za sprawą popularności me-
diów społecznościowych jest traktowana 
jako nowa przestrzeń społeczna, w  której 
„spotykają” się ludzie. 

Nowa przestrzeń – cyberprzestrzeń – 
ma istotny wpływ na potencjalne zagroże-
nia dla bezpieczeństwa państwa, istniejące 
zarówno na poziomie technicznym, jak 
i informacyjnym. Jednocześnie coraz czę-
ściej „tradycyjne” już techniczne działania 

1 Joint Publication 3–12, Cyberspace Operations, 
U.S. Joint Chiefs of Staff, June 2018; 

Joint Publication 3–13, Information Operations, 
(20), U.S. Joint Chiefs of Staff, November 2014.

płk dr inż. Rafał Kasprzyk

Lapidarne abecadło technik manipulacji  
treści cyfrowych z użyciem algorytmów  

sztucznej inteligencji
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defensywne i ofensywne (operacje Cyber- 
Ops) w  cyberprzestrzeni zsynchronizo-
wane będą z działaniami informacyjnymi 
(operacje InfoOps), tworząc de facto bar-
dzo złożoną, wielowymiarową operację 
w cyberprzestrzeni2. 

„Paliwem” do prowadzenia operacji 
InfoOps są tzw. zaburzenia (patologie) 
informacji (ang. information disorder). Za- 
sadniczym celem artykułu jest właśnie 
wprowadzenie czytelnika do klasyfikacji 
zaburzeń informacji oraz technik ich wy-
twarzania, ze szczególnym naciskiem na 
techniki wykorzystujące zaawansowane 
algorytmy sztucznej inteligencji (ang. arti-
ficial intelligence)3, w szczególności uczenia 
maszynowego (ang. Machine Learning)4.  
Chociaż w tym momencie nie wiemy, do-
kąd zastosowania sztucznej inteligencji 

2 M. Maj, R. Kasprzyk i K. Basaj, Rozwój CSIRT 
a  obszar działań INFO OPS. Fundacja Bezpiecz-
na Cyberprzestrzeń, grudzień 2017, https://www.
cybsecurity.org/pl/rozwoj-csirt-a-obszar-dzialan-
-info-ops/ (dostęp: 16.12.2021).

3 G., Allen, Understanding AI Technology, Joint 
Artificial Intelligence Center (JAIC), Department 
of Defense, April 2020 (dostęp: 16.12.2021);

J., Launchbury, A DARPA Perspective on Arti-
ficial Intelligence. MachineLearning, March 2017, 
https://machinelearning.technicacuriosa.com 
/2017/03/19/a-darpa-perspective-on-artificial-intel-
ligence/ (dostęp: 14.12.2021);

J., McCarthy, What is Artificial Intelligence. 
Computer Science Department, Stanford Univer-
sity, November 2007, http://jmc.stanford.edu /ar-
ticles/whatisai/whatisai.pdf (dostęp: 14.12.2021).

4 A., Karpathy, Software 2.0. Medium.com, No-
vember 2017, https://medium.com/@karpathy/
software-2-0-a64152b37c35 (dostęp: 14.12.2021);

S., Knox, Some Basic Ideas and Vocabulary in 
Machine Learning, The Next Wave, Vol. 22, No. 1, 
2018, 2–6.

nas zaprowadzą, to z całą pewnością idzie-
my tam bardzo szybko…

Klasyfikacje

Klasyfikacją zaburzeń (patologii) in-
formacji zajmuje się obecnie wiele ośrod-
ków. Jedna z  taksonomii wyróżnia wśród 
zaburzeń informacyjnych5: informację 
nieprawdziwą, wprowadzającą w  błąd 
(ang. mis-information); informację wy-
rządzającą szkodę/ból (ang. mal-informa-
tion); informację celowo wprowadzającą 
w  błąd, mogącą wyrządzić szkodę/ból 
(ang. dis-information). 

Przedmiotem naszego zainteresowania 
jest właśnie tzw. dezinformacja (ang. dis-
-information). Dezinformacja rozumia-
na jest jako informacja mająca zdolność 
kreowania zmanipulowanego obrazu 
rzeczywistości w określonym celu, w tym 
całkowity brak informacji na ten temat 
lub przeciwnie – szum informacyjny, jak 
również natłok informacji prowadzący 
do przeciążenia informacyjnego odbiorcy. 
W  zależności od intencji wprowadzenia 
odbiorcy w  błąd (ang. intent to deceive) 
dezinformację mogą stanowić6: satyra/ 
parodia (ang. satire/parody) → fałszywe/
pokrętne połączenia (ang. false connec-
tion), np. nagłówki artykułów „pokrętnie” 
odpowiadające jego treści → wprowadza-
jąca w błąd treść (ang. misleading content) 

5 C., Wardle i  H. Derakhshan, Information Di-
sorder: Toward an interdisciplinary framework for 
research and policy making. Council of Europe- 
report, vol. 9, 2017.

6 C., Wardle, Fake news. It’s complicated. First draft, 
February 2017, https:// firstdraftnews.com:443/fa-
ke-news-complicated/ (dostęp: 14.12.2021).
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→ fałszywy kontekst dla prawdziwej in-
formacji (ang. false context) → informacja 
o  pozornie niesterowanych zdarzeniach 
(ang. imposter content) → zmanipulowana 
treść (ang. manipulated content) → w pełni 
sfabrykowana treść (ang. fabricated con-
tent). Zaburzenia informacyjne są więc 
różnie klasyfikowane i występują pod róż-
nymi postaciami, np. tekst, grafika, nagra-
nia dźwiękowe, wideo. W  powszechnym 
obiegu tego rodzaju zaburzenia informa-
cyjne określane są mianem „fake’ów” lub 
„fake newsów”, jeśli dotyczą spraw bieżą-
cych. Bardzo często „faki” wyglądają na 
informacje prawdziwe, dopiero po ich ana-
lizie i  weryfikacji źródła okazują się zabu-
rzeniami informacyjnymi. Współcześnie 
z  coraz większą nieufnością powinniśmy 
traktować wszystko, co widzimy i słyszymy. 
Wraz ze wzrostem liczby treści multime-
dialnych oraz rozwojem zaawansowanych 
technologii ich wytwarzania paradoksal-
nie stają się  one coraz mniej wiarygodne. 
Współcześnie techniki manipulacji treści 
cyfrowych rozwijają się w różnych kierun-
kach i  prowadzą do sytuacji, w  której po-
twierdzenie autentyczności tych treści jest 
zadaniem wyjątkowo trudnym. 

Część technik manipulacji określa-
nych jako tradycyjne (staging, sensors de-
ception, rebroadcasting, photoshopping, ste-
ganography, digital files manipulation…) 
opiera się na wprowadzaniu różnego ro-
dzaju zniekształceń na kolejnych etapach 
„przepisowego/prawidłowego” procesu 
tworzenia treści multimedialnych. Zwy-
kle wprowadzanie zniekształceń doty-
czy jednak treści multimedialnych, które 

wcześniej zostały wytworzone w  sposób 
„przepisowy/prawidłowy”. We wprowa-
dzanie owych zniekształceń zaangażowa-
ny jest człowiek, co wpływa na czas two-
rzenia zmanipulowanych treści. Materiały 
powstałe z  wykorzystaniem tradycyjnych 
technik manipulacji treści cyfrowych 
określane są jako „cheapfake” z  dwóch 
zasadniczych powodów. Po pierwsze dla 
podkreślenia użycia narzędzi programo-
wych niewymagających dużych zaso-
bów sprzętowych (pamięci operacyjnej 
i  mocy obliczeniowych), co oczywiście 
jest umowne i (jak się okazuje w praktyce) 
nie zawsze prawdziwe. Po drugie właśnie 
ze względu na akcentowanie roli człowie-
ka w  tworzeniu zmanipulowanych treści, 
który nie jest lub nie musi być wspiera-
ny przez algorytmy sztucznej inteligencji. 
Współcześnie to właśnie cheapfaki, czyli 
treści powstałe z  wykorzystaniem trady-
cyjnych technik manipulacji, są najczęściej 
rozpowszechnianymi materiałami zma-
nipulowanymi (w  szczególności na plat-
formach internetowych) docierającymi 
do niemalże całego społeczeństwa. 

Obecnie największe zainteresowanie 
badaczy dotyczy nietradycyjnych technik 
manipulacji, intensywnie eksplorujących 
możliwości użycia zaawansowanych algo-
rytmów sztucznej inteligencji. Materiał po-
wstały z  wykorzystaniem nietradycyjnych 
technik manipulacji treści cyfrowych okre-
śla się jako „deepfake”7, ponownie z dwóch 

7 M., Westerlund, The Emergence of Deepfa-
ke Technology: A  Review. Techology Innovation 
Management Review. November 2019, Vol. 9, 
Issue 11, 39–52.



20

A K A D E M I C K I E  C E N T R U M  K O M U N I K A C J I  S T R A T E G I C Z N E J 

zasadniczych powodów. Po pierwsze ze 
względu na fakt, że materiał tego typu 
został po raz pierwszy udostępniony 
publicznie przez użytkownika właśnie 
o nicku deepfakes w serwisie Reddit (www.
reddit.com) pod koniec 2017 roku. W ten 
sposób nazwa użytkownika stała się nazwą 
własną materiałów zmanipulowanych, 
częściowo sztucznych (ang. partially syn-
thetic) lub w  pełni sztucznych (ang. fully 
synthetic), tworzonych z  wykorzystaniem 
szeroko rozumianej sztucznej inteligencji. 
Po drugie dla akcentowania roli narzę-
dzi i  algorytmów tzw. głębokiego uczenia 
(ang. deep learning), w szczególności głębo-
kich sieci neuronowych (ang. deep neural 
networks)8, w  tworzeniu treści multime-
dialnych. W tym sensie określenie deepfa-
ke pochodzi od połączenia terminu „deep 
learning” z terminem „fake”.

Wyjątkowo niepokojący jest fakt do-
stępności w internecie gotowych narzędzi, 
które umożliwiają niekiedy nawet laikowi 
przygotowanie deepfake’a, który nawet 
przez uważnego odbiorcę treści może być 
uznany za prawdziwy. Co więcej, takie ma-
teriały często nie są poddawane weryfika-
cji za pomocą klasycznych metod opraco-
wanych na potrzeby wykrycia manipulacji 
w  materiałach wytworzonych za pomocą 
technik tradycyjnych. Oczywiście powsta-
ją również metody i narzędzia do automa-
tyzacji identyfikacji deepfake’ów. 

8 I., Goodfellow, Y., Bengio, A., Courville, Deep 
learning, Cambridge. MA: The MIT Press, 2016;

Y., LeCun, Y., Bengio, G., Hinton, Deep Lear-
ning. Nature, 521(7553), 2015, pp. 436–444. doi: 
10.1038/nature14539.

Model – kluczowe pojęcie  
dla algorytmów sztucznej inteligencji

Zagadnienie tworzenia deepfake’ów 
z  perspektywy technicznej realizacji jest 
bardzo złożone. W związku z tym przed-
stawione dalej opisy są ograniczone jedy-
nie do krótkiego scharakteryzowania isto-
ty tworzenia deepfake’ów, bez zagłębiania 
się w  bardzo formalne i  siłą rzeczy mate-
matyczne rozważania. 

W tym miejscu warto jednak zdefinio-
wać kluczowe pojęcie dla dalszych roz-
ważań, a mianowicie pojęcie modelu jako 
w  pewnym sensie „obrazu” lub inaczej 
„wyobrażenia” na temat obiektu rzeczywi-
stego lub abstrakcyjnego wraz ze wszystki-
mi wadami i zaletami właściwymi każde-
mu „obrazowi” lub „wyobrażeniu”. Istnieją 
dwa zasadnicze warianty pozyskiwania 
wiedzy, będące podstawą budowy modeli:
• Wariant nr 1 to EKSPERT. Podstawą 

budowy modelu/modeli jest wiedza 
eksperta. W tym przypadku model jest 
znany człowiekowi i jawnie przez niego 
definiowany.
Poniżej pseudokod oddający ideę bu-

dowy modelu według wariantu nr 1.
…
if object contains red
then mark is-enemy;
if object contains … then …;
if object contains … then …;
…

• Wariant nr 2 to DANE, DANE, DANE. 
Podstawą budowy modelu/modeli są 
dane, których powinno być dużo lub 
bardzo dużo. Model jest budowany 
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przez algorytm/algorytmy uczenia 
maszynowego (ang. machine learning) 
właśnie z  dostarczonych danych. Za-
sadniczym zadaniem człowieka jest 
określenie tzw. metryki sukcesu, która 
jest wykorzystywana jako wskazówka, 
jak skutecznie aktualny model realizu-
je założony cel, oraz strategii walidacji 
(uczenia i testowania) modelu. W tym 
przypadku model nie jest więc jawnie 
definiowany przez człowieka, a  tym 
samym często bardzo trudny do inter-
pretacji. Ten sposób budowy modeli 
zyskuje jednak na znaczeniu za spra-
wą ilości danych, jakimi dysponujemy 
o  niemalże każdym obiekcie (w  tym 
zjawisku).
Poniżej pseudokod oddający ideę bu-

dowy modelu według wariantu nr 2.
…
try to classify some objects;
change self to reduce errors;
repeat;
…
Warto w tym miejscu przytoczyć słowa 

przypisywane jednemu z  wielkich staty-
styków XX wieku, George’a  Boxa, które 
brzmią następująco „Wszystkie modele 
są niepoprawne, ale niektóre są użytecz-
ne”. Słowa te są pesymistyczne dla teore-
tyków, ale optymistyczne dla praktyków 
dostarczających rozwiązań pozwalających 
osiągać założone cele. Z punktu widzenia 
tematyki artykułu interesować nas bę-
dzie konstrukcja narzędzi pozwalających 
na tworzenie deepfake’ów (założony cel). 
Aby zrozumieć budowę takich narzędzi, 
należy prześledzić sposób realizacji przez 

algorytmy sztucznej inteligencji następu-
jących zadań: rozpoznawanie obiektów, 
kompresja opisu obiektów, w końcu gene-
rowanie nowych (nieistniejących) obiek-
tów. 

Od rozpoznawania przez kompresję do 
generowania obiektów

Rozpoznawanie obiektów przez algorytmy  
sztucznej inteligencji

Algorytmy rozpoznawania obiektów 
wykorzystują pomysł podziału przestrze-
ni obserwacji na podprzestrzenie defi-
niujące pewne klasy. Po dokonaniu nowej 
obserwacji należy określić, do której pod-
przestrzeni ona należy, a  więc rozpoznać 
obiekt jako przedstawiciela pewnej klasy. 
Zasadniczym problemem jest więc po-
dział przestrzeni obserwacji na podprze-
strzenie (budowa modelu), co realizowa-
ne jest w  oparciu o  wiedzę eksperta lub 
dostępne dane (czyli wg wariantu nr 1 lub 
wariantu nr 2). Podział przestrzeni obser-
wacji na podprzestrzenie definiujące pew-
ne klasy nazywany jest procesem uczenia, 
w szczególności przyjęło się mówić o tzw. 
uczeniu maszynowym (ang. machine lear-
ning), gdy jest realizowany w oparciu o do-
stępne dane, a więc wg wariantu nr 2. 

Klasyczne już algorytmy uczenia ma-
szynowego wymagają na wejściu przy-
gotowanych cech wydobytych z  obrazu. 
Wydobycie cech z obrazu i przygotowanie 
do dalszej analizy nazywane jest ekstrakcją 
cech lub inżynierią cech (ang. feature engi-
neering). Etap ten realizowany jest przez 
człowieka i  wymaga dużego wysiłku, aby 
zidentyfikować, wydobyć i  przygotować 
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cechy, które są istotne z  punktu widzenia 
celu, jaki jest do osiągnięcia, np. rozpozna-
wanie obiektów. Po ekstrakcji cech moż-
liwy jest proces budowy modelu rozpo-
znawania obiektów (uczenia algorytmu), 
a  posiadając model, można rozpoznawać 
obiekty w sposób zautomatyzowany.

Do klasycznych algorytmów uczenia 
maszynowego należą sztuczne sieci neu-
ronowe (ang. artificial neural networks), 
w skrócie po prostu sieci neuronowe (ang. 
neural networks), których budowa i zasada 
działania w  pewnym stopniu wzorowane 
są na funkcjonowaniu mózgu człowieka. 
Podstawowym budulcem sztucznych sieci 
neuronowych są oczywiście sztuczne neu-
rony. Standardowa budowa pojedynczego 
neuronu została przedstawiona na rysun-
ku nr 1. Sztuczny neuron otrzymuje na 
wejściu sygnały, które przetwarza w okre-
ślony sposób, a  następnie przekazuje wy-
nik na wyjście.

Rysunek 1. Schemat pojedynczego  
neuronu McCullocha-Pittsa

Źródło: Wikipedia

Neurony łączone są zwykle w taki spo-
sób, że wynik obliczeń jednego jest sy-
gnałem wejściowym dla innego. Przyjęta 
powszechnie notacja reprezentuje poje-

dynczy neuron w  postaci węzła (kółka), 
a połączenie pomiędzy węzłami w posta-
ci krawędzi (kreski). W  sieciach neuro-
nowych wyróżnia się warstwę wejściową 
(ang. input layer), warstwę wyjściową (ang. 
output layer) oraz warstwę ukrytą/warstwy 
ukryte (ang. hidden layer/s). Zasadniczym 
pytaniem, na jakie trzeba sobie odpowie-
dzieć, jest dobór architektury/struktury 
sieci neuronowej oraz postaci tzw. funkcji 
aktywacji neuronu. Proces uczenia pole-
ga na doborze wartości wag dla krawędzi 
w oparciu o dostarczone dane uczące9. Idea 
funkcjonowania sztucznych sieci neuro-
nowych do rozpoznawania obiektów zo-
stała przedstawiona na rysunku nr 2.

W  odróżnieniu od klasycznych algo-
rytmów uczenia maszynowego tzw. głę-
bokie uczenie (ang. deep learning) umoż-
liwia wydobywanie i  przygotowywanie 
istotnych cech (bardzo często dla czło-
wieka niewidocznych lub niezrozumia-
łych) przez sam algorytm uczenia ma-
szynowego. Szereg prac dotyczących 
automatyzacji rozpoznawania obiek-
tów wykorzystuje tzw. głębokie sie-
ci neuronowe (ang. deep neural networks) 
o  różnej strukturze, ale co bardzo waż-
ne: również różnej budowie warstw do 
ekstrakcji istotnych cech. W  warstwach 
odpowiedzialnych za ekstrakcję cech nie 
muszą występować klasyczne sztuczne 

9 Warto dodać, że dobór wag dla krawędzi 
w sieciach neuronowych realizowany jest oczywi-
ście w sposób zautomatyzowany, a nie ręczny. Pro-
ces uczenia się sieci jest zadaniem optymalizacji 
wag krawędzi sieci, najczęściej z  wykorzystaniem 
algorytmu spadku gradientu i wstecznej propaga-
cji błędu.
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neurony, ale inne rodzaje przekształceń 
liniowych i  nieliniowych. Zwykle war-
stwy odpowiedzialne za ekstrakcje cech 
określane są jako filtry10 oraz „linkery”11 
(ang. pooling layer). Filtry oraz „linkery” 
mogą występować w głębokiej sieci neuro-
nowej wielokrotnie w różnych warstwach, 
co jest uzależnione od konkretnego zada-
nia do realizacji12. Ponownie zasadniczym 
pytaniem, na jakie trzeba sobie odpowie-

10 Filtry, można powiedzieć w pewnym uprosz-
czeniu, że są wykorzystywane do wykrywania cech.

11 „Linkery” w  dużym uproszczeniu wykorzy-
stywane są do wydobycia najważniejszych cech 
i zmniejszenia złożoności (parametrów) budowa-
nego modelu.

12 Dla ścisłości warto dodać, że w głębokiej sieci 
neuronowej występuje szereg innych warstw, które 
świadomie pominięto, aby nie zaciemniać idei.

dzieć, jest dobór architektury/struktury 
sieci neuronowej, w tym liczba i konfigu-
racja filtrów i „linkerów” oraz postaci tzw. 
funkcji aktywacji neuronu. Proces ucze-
nia natomiast polega ponownie na dobo-
rze wartości wag dla krawędzi, w oparciu 
o dostarczone dane uczące. Idea funkcjo-
nowania głębokich sieci neuronowych do 
rozpoznawania obiektów została przed-
stawiona na rysunku nr 3.

Głębokie sieci neuronowe okazały się 
niezwykle użyteczne do automatyzacji 
rozpoznawania obiektów (w  wielu przy-
padkach zadanie wykonują znacznie sku-
teczniej od ludzi). W  przypadku głębo- 
kiego uczenia maszynowego bardzo du-
żym wyzwaniem jest jednak zrozumienie 
przez człowieka działania zbudowanego 

Rysunek 2. Idea funkcjonowania sztucznych sieci neuronowych 

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 3. Idea funkcjonowania głębokich sieci neuronowych

Źródło: opracowanie własne
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modelu, w  szczególności wykrycie cech, 
w  oparciu o  które realizowane jest roz-
poznawanie obiektów. Identyfikacja cech 
istotnych dla procesu automatyzacji roz-
poznawania obiektów z  wykorzystaniem 
uczenia głębokiego jest więc również 
bardzo ciekawym i  ważnym kierunkiem 
badań. Cechy istotne identyfikuje się np. 
z  wykorzystaniem oceny eliminacji róż-
nych fragmentów obrazów na wynik roz-
poznania obiektu.

„Kompresja” obiektów przez algorytmy 
sztucznej inteligencji

Algorytmy kompresji danych służą 
zmniejszeniu objętości zbioru danych 
poprzez zmianę sposobu ich opisu lub 
usunięcie ze zbioru redundancji danych, 
o  ile występuje. Zasadniczo można wy-
różnić kompresję bezstratną, która z  po-
staci skompresowanej danych umożliwia 
odzyskanie danych oryginalnych, oraz 
kompresję stratną, która z  postaci skom-
presowanej danych umożliwia odzyska-
nie danych „podobnych” do danych ory-
ginalnych.

Wśród wielu algorytmów kompresji 
szczególnie interesujące z  punktu widze-
nia tematyki artykułu są algorytmy wyko-
rzystujące sztuczne sieci neuronowe lub 
głębokie sieci neuronowe o wyspecjalizo-
wanej architekturze, określanej mianem 
autoencodera. Na rysunku nr 4 przed-
stawiono trywialną postać autoencodera, 
której zadaniem jest odtwarzanie danych 
z  warstwy wejściowej na warstwie wyj-
ściowej sieci. W przedstawionej trywialnej 
architekturze liczba neuronów w  każdej 

warstwie (wejściowej, ukrytych, wyjścio-
wej) jest identyczna.

Rysunek 4. Autoencoder – architektura 
trywialna

Przyjęta trywialna architektura auto-
encodera powoduje, że proces uczenia sie-
ci prowadzi do dość oczywistego modelu 
działania sieci neuronowej. W  modelu 
tym wagi krawędzi łączące odpowiadające 
sobie wzajemnie neurony w  poszczegól-
nych warstwach otrzymują wartość równą 
1 (co na rysunku nr 5 symbolizują krawę-
dzie skierowane w kolorze czerwonym)13, 
a wagi pozostałych krawędzi są zerowane.
Niezwykle interesujące własności autoen-
codera pojawiają się wtedy, gdy architektu-
ra staje się mniej trywialna, co schematycz-
nie przedstawiono na rysunku nr 6. 

Jednorodne do tej pory warstwy ukryte 
zostają zmodyfikowane w taki sposób, że 
liczba neuronów w  kolejnych warstwach 

13 Dla ścisłości warto dodać, że wartości wag 
poszczególnych krawędzi będą zależały m.in. od 
funkcji aktywacji pojedynczego sztucznego neu-
ronu, które świadomie pominięto, aby nie zaciem-
niać idei. 

Źródło: opracowanie własne
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początkowo maleje, a  następnie rośnie14. 
W takiej architekturze możemy wyróżnić 
więc dwie składowe: Encoder oraz De-
coder. Encoder przekształca dane wejścio-
we do postaci „skompresowanej”, zwanej 
reprezentacją w  przestrzeni ukrytej (ang. 

14 Dla ścisłości warto dodać, że występują rów-
nież autoencodery, w  których liczba neuronów 
w warstwach ukrytych jest większa niż liczba neu-
ronów w  warstwie wejściowej; tę architekturę au-
toencodera świadomie pominięto (pomimo cieka-
wych zastosowań), aby nie zaciemniać idei.

latent space), przestrzeni ukrytych cech 
(ang. latent feature space) lub przestrzeni 
zanurzonej (ang. embedding space). De-
coder natomiast przekształca dane z posta-
ci „skompresowanej” do postaci wyjścio-
wej, będącej „kopią” danych wejściowych. 
Proces uczenia autoencodera polega nie 
tylko na doborze wartości wag dla krawę-
dzi, ale również znalezieniu najlepszego 
kodowania obiektu, czyli sposobu repre-
zentacji obiektu w przestrzeni ukrytej. 

Zastosowania autoencoderów to przede 
wszystkim kompresja opisu obiektów, co 
jest najbardziej oczywiste, ale również: wy-
krywanie anomalii, rozpoznawanie obiek-
tów, generowanie danych przypomina-
jących dane wykorzystywane w  procesie 
uczenia (ale jednak inne) i  wiele innych 
mniej oczywistych zastosowań.

Generowanie obiektów przez algorytmy  
sztucznej inteligencji

Przedstawiona architektura autoen-
codera może, jak się wielokrotnie okazało, 
zostać wykorzystana do tworzenia deep-
fake’ów o  charakterze materiałów zmani-
pulowanych, zawierających elementy czę-
ściowo sztuczne (ang. partially synthetic). 
Na rysunku nr 7 przedstawiono ideę tre-
nowania w specyficzny sposób dwóch au-
toencoderów.

Należy zwrócić uwagę, że Decoder 
A jest trenowany wyłącznie na danych opi-
sujących obiekt X (np. na twarzach osoby 
X), a Decoder B jest trenowany wyłącznie 
na danych opisujących obiekt Y (np. na 
twarzach osoby Y). Natomiast reprezen-
tację zarówno obiektu X, jak i  obiektu Y 

Rysunek 5. Autoencoder –  
architektura trywialna  

po zakończonym procesie uczenia

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 6. Autoencoder –  
architektura nietrywialna

Źródło: opracowanie własne
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w przestrzeni ukrytej koduje ten sam En-
coder. Oznacza to tyle, że Encoder musi 
nauczyć się identyfikować wspólne cechy 
obiektu X i  obiektu Y. Przykładowo, po-
nieważ wszystkie twarze ludzi są w  pew-
nym sensie do siebie „podobne” (wszyscy 
mamy parę oczu, parę uszu, nos, usta, 
podbródek…), rozsądnym jest więc ocze-
kiwać, że Encoder nauczy się kodować 
koncept twarzy jako takiej, a  nie twarzy 
konkretnej osoby. Jednocześnie Decoder 
A nauczy się z reprezentacji twarzy osoby 
X w  przestrzeni ukrytej rekonstruować 
jak najlepiej twarz osoby X, a  Decoder B 
nauczy się z reprezentacji twarzy osoby Y 
w  przestrzeni ukrytej rekonstruować jak 
najlepiej twarz osoby Y.

W  momencie zakończenia trenowa-
nia autoencoderów według zilustrowane-
go wcześniej „przepisu” możemy przejść 
do tworzenia deepfake’ów, zgodnie z  ideą 
przedstawioną na rysunku nr 8. 

Cała idea wykorzystania autoencode-
rów do generowania deepfake’ów sprowa-
dza się do zastosowania pewnej „sztuczki”, 

w  której reprezentacja „ukryta” innego 
obiektu niż rekonstruowany używana jest 
do rekonstrukcji tegoż obiektu. Jeśli celem 
jest zmanipulowanie obiektu X, to repre-
zentacja „ukryta” obiektu Y jest używana 
do rekonstrukcji obiektu X przez Decoder 
A. Symetrycznie: jeśli celem jest zmani-
pulowanie obiektu Y, to reprezentacja 
„ukryta” obiektu X jest używana do rekon-
strukcji obiektu Y przez Decoder B. W ten 
sposób osiągamy zdolność do generacji 
np. twarzy osoby X z  ekspresją (mimiką) 
osoby Y15. 

Ponieważ interpretacja złożonego 
modelu funkcjonowania zaawansowa-
nej sieci neuronowej jest bardzo trudna 
lub niekiedy wręcz niemożliwa, to poja-
wia się pokusa wykorzystania innej sieci 
neuronowej do „zrozumienia” działania 

15 Dość oczywistym jest, że w ten sposób osią-
gamy również zdolności do generacji innych 
obiektów niż twarze ze zmanipulowaną mimiką. 
Istotne jest jednak to, aby obiekty dzieliły jak naj-
więcej wspólnych cech, co umożliwia wytrenowa-
nie wspólnego Encodera dla obiektu X i obiektu Y.

Rysunek 7. Trenowanie autoencoderów 
na potrzeby generowania deepfake’ów

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 8. Generowanie deepfake’ów 
z wykorzystaniem autoencoderów

Źródło: opracowanie własne
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modelu „niezrozumiałego” dla człowieka. 
Równoległym obszarem badawczym jest 
wykorzystanie zaawansowanej sieci neu-
ronowej do udoskonalania działania innej 
sieci neuronowej, której model jest „nie-
zrozumiały” dla człowieka. Idea uczenia 
się algorytmów od siebie jest bardzo obie-
cująca i  doczekała się już pierwszych po-
ważnych realizacji, których doskonałym 
przykładem z  punktu widzenia tematyki 
artykułu są tzw. sieci GAN (ang. Genera-
tive Adversarial Networks) tłumaczone na 
język polski jako generatywne sieci anta-
gonistyczne lub generatywne sieci prze-
ciwstawne. Tworzenie deepfake’ów o cha-
rakterze materiałów zmanipulowanych, 
w  pełni sztucznych (ang. fully synthetic), 
opiera się właśnie na pomyśle udosko-
nalania skuteczności sieci neuronowych 
mających do realizacji zadania o przeciw-
stawnych celach, poprzez umieszczenie 
ich w pętli sprzężenia zwrotnego. Idea ge-
nerowania deepfake’ów przez sieci GAN 
została przedstawiona na rysunku nr 9.

Sieci GAN zestawiają ze sobą dwie ar-
chitektury sieci neuronowych realizujące 
właśnie zadania o  przeciwstawnych (ang. 
adversarial) celach. Pierwsza sieć neuro-
nowa to tzw. generator (ang. generator), 
którego konstrukcja i  zadanie jest analo-
giczne do konstrukcji i funkcji, jaką pełni 
Decoder w  architekturze autoencodera. 
Generator w  oparciu o  „zaszumioną” re-
prezentację w  przestrzeni ukrytej obiek-
tów rzeczywistych16 generuje obiekty, 

16 Reprezentacja w  przestrzeni ukrytej obiek-
tów rzeczywistych w stosunku do analogicznej re-
prezentacji w  architekturze autoencodera jest do-

które powinny być nieodróżnialne (lub 
trudne do odróżnienia) od obiektów rze-
czywistych, a  jednocześnie nie mogą być 
one podobne do konkretnego obiektu ze 
zbioru obiektów rzeczywistych17. Druga 
sieć neuronowa to tzw. dyskryminator 
(ang. discriminator), którego konstrukcja 
i  zadanie są analogiczne do konstrukcji 
i  funkcji, jakie pełnią sieci neuronowe do 
rozpoznania obiektów (przedstawione na 
początku rozdziału). Na wejście dyskry-
minatora w sposób losowy podawany jest 
obraz ze zbioru obiektów rzeczywistych 
lub obiekt wygenerowany przez generator. 
Zadaniem dyskryminatora jest rozpozna-
nie „z czym ma do czynienia”, tj. obiektem 
rzeczywistym czy fałszywym.

Trenowanie sieci GAN rozpoczyna się 
od procesu uczenia dyskryminatora, który 
ma dość proste zdanie, ponieważ genera-
tor jest jeszcze mało „przekonujący”. Dość 
szybko dyskryminator uzyskuje skutecz-
ność rozpoznawania „fałszywek” na pozio-
mie 100% i  wówczas proces uczenia dys-
kryminatora jest zamrażany. Rozpoczyna 
się proces uczenia generatora, który dosta-
jąc informację zwrotną w  pętli sprzężenia 
zwrotnego o tym, jak dyskryminator radzi 
sobie z  rozpoznawaniem „fałszywek”, staje 

datkowo modyfikowana poprzez wprowadzanie 
losowego szumu (perturbacji), aby uzyskać zbiór 
różnorodnych danych na wejście do generatora.

17 Przykładowo twarz osoby wygenerowanej 
przez generator powinna być nieodróżnialna od 
zdjęcia twarzy prawdziwej osoby, a z drugiej strony 
nie powinna być ona szczególnie podobna do kon-
kretnej osoby ze zbioru zdjęć osób prawdziwych. 
W ten sposób uzyskujemy bardzo realistyczny ob-
raz twarzy osoby, a w rzeczywistości taka osoba nie 
istnieje.
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się coraz bardziej „przekonujący”. W  mo-
mencie gdy skuteczność dyskryminatora 
spada do poziomu 50%, wówczas proces 
uczenia generatora jest zamrażany. Rozpo-
czyna się proces uczenia dyskryminatora, 
który tym razem ma już trudniejsze zada-
nie, ponieważ generator stał się bardziej 
„przekonujący”. Następnie rozpoczyna się 
proces uczenia generatora i ponownie dys-
kryminatora i znów generatora itd. W przy-
padku sieci GAN mamy więc do czynienia 
z  tzw. trenowaniem naprzemiennym (ang. 
alternating training). W pewnym momencie 
generator zaczyna generować obiekty, które 
wprowadzają w błąd nie tylko dyskrymina-
tora, ale samego człowieka. W  ten sposób 
sieci GAN są używane do tworzenia deep-
fake’ów o  charakterze materiałów zmani-
pulowanych, w pełni sztucznych (ang. fully 
synthetic).

Sieci GAN, których historia rozpo-
częła się w  2014 roku18, doczekały się już 
pierwszych praktycznych zastosowań, są 
m.in. wykorzystywane do generowania 
światów wirtualnych. Postęp, jaki dokonał 
się w obszarze sieci GAN, można zaobser-
wować na rysunku nr 10. Obrazy w  wy-
sokiej rozdzielczości różnych twarzy nie-
istniejących osób, wygenerowane przez 
sieci GAN, dostępne są np. pod adresem: 
https://thispersondoesnotexist.com.

Podsumowanie

W  ostatnim czasie bardzo widoczny 
jest „wyścig zbrojeń w  cyberprzestrzeni”. 
Polem walki stają się systemy przetwa-
rzania danych i  informacji, ale nie tylko 
twarda infrastruktura teleinformatyczna 

18 I., Goodfellow, Y., Bengio, A., Courville, Deep 
learning, Cambridge. MA: The MIT Press, 2016.

Rysunek 9. Idea GAN

Źródło: opracowanie własne
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(operacje CyberOps), lecz wszystko, co 
jest do niej „podłączone”, a  więc również 
ludzie – „mózgi realizujące procesy po-
znawcze” (operacje InfoOps). Konflikty 
przyszłości będą z  całą pewnością woj-
nami maszyn (wojnami na algorytmy) 
prowadzonymi w głównej mierze właśnie 
w cyberprzestrzeni. Przedstawione abeca-
dło technik manipulacji treści cyfrowych 
z  użyciem algorytmów sztucznej inteli-
gencji daje pewne wyobrażenie o  moż-
liwych zastosowaniach sztucznej inteli-
gencji w operacjach InfoOps, ale również 
operacjach CyberOps. 

Systemowe podejście do obszaru 
sztucznej inteligencji jest zdaniem autora 
warunkiem koniecznym właściwego kie-
runku transformacji sił zbrojnych goto-
wych na przyszłe wyzwania. Warto zwró-
cić uwagę, że fakt ten dostrzegają najwięksi 

Rysunek 10. Postępy sieci GAN w generowaniu twarzy  
nieistniejących osób 

Źródło: opracowanie własne

„gracze” państwowi, ale również niepań-
stwowi19. Przykładowo: w  2018 roku De-
partament Obrony Stanów Zjednoczo-
nych utworzył centrum JAIC (ang. The 
Joint Artificial Intelligence Center), którego 
pierwszym dyrektorem został generał bro-
ni John Shanahan. Zadania centrum JAIC 
związane są z wykorzystaniem potencjału 
sztucznej inteligencji na potrzeby zapew-
nienia bezpieczeństwa narodowego i  re-
alizacją celów określonych w  Department 
of Defense Artificial Intelligence Strategy.

19 Kwestia roli, jakie zaczynają odgrywać w ukła-
dzie sił na świecie „gracze” niepaństwowi, w szcze-
gólności duże korporacje posiadające olbrzymie 
ilości danych o obywatelach różnych państw, daje 
wiele do myślenia i budzi pewne obawy. Ponieważ 
ten wątek otwiera właściwie zupełnie nową dysku-
sję, stąd nie został poruszony w artykule. 
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Disinformation is an effective tool that af-
fects the weakest element in the defense 

system – a man, his cognitive capabilities 
and emotions. The essence of disinforma-
tion is to create a false reality, and in the in-
formation environment it most often takes 
the form of fake news. These are difficult 
to identify and to correct, so to recogni-
ze their false nature and to send a  fact to 
the audience. As emphasized by Martyna 
Bildziukiewicz, head of the East StratCom 
Task Force: “The main factor determining 
that the audience defines fake news as 
news is the manipulation of a message that 
was not created, but originally appeared in 
the media (…). [This message] is manipu-
lated to reach our emotions1.

For the disinformative perpetrators this 
information distortion is conducted with 
the use of the latest technologies, in order 
to strengthen the message and expand the 

1 https://forsal.pl/swiat/unia-europejska/
artykuly/8176892,bildziukiewicz-walka-ro-
syjska-dezinformacja-kreml-chce-w y wolac 
chaos.html?utm_source=feedburner&utm_
medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+For-
sal+% 28Forsal.pl%29 (tłum. własne) (dostęp: 
14.12.2021).

group of “infected” audience. There are 
many techniques of disinformation, but 
those related to modern technologies are 
of special attention. The infoops.pl states: 
“Cyber   attacks and provocations; mani-
pulative activities in physical and virtual 
dimensions trying to evoke emotions by 
using carefully chosen words, graphics, 
and sociotechnics (…). This model re-
flects a  complex process of distribution 
of specially crafted messages which are 
disseminated with intention to distort the 
information environment, thus distort 
the perception of events by the targeted 
audience”2. Efficient disinformation is not 
about a single fake, but it concerns a whole 
coherent fake narrative, an entire fake in-
formation campaign. The European Parlia-
ment highlighted: „(...) the rapid growth of 
online campaigning and online platforms 
has also opened up new vulnerabilities (...). 
The impact of (digitalization) is amplified 
by the use of opaque algorithms controlled 

2 https://infoops.pl/a-short-review-of-the-in-
fosphere-based-information-and-psychological-
-operations-targeting-relations-between-poland-
-and-lithuania/.

ppłk Tomasz Gergelewicz

Deepfake as HI-TEC disinformation 
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by widely used communication plat- 
forms”3. The concern is that a  new hi-tec 
form of disinformation appeared charac-
terized by the use of modern technologies 
for processing image and sound. 

Creators of technological disinforma-
tion are looking for a  matrix that would 
apply to the largest part of society, and that 
would give the opportunity to influence 
large and diverse groups. Global Trends 
underlines that behavioral big data, which 
captures statistical patterns in human psy-
chology and action, may also enable sig-
nificant predictive power and capacity for 
personalized influence.4 The use of these 
elements, referring to emotions, anchored 
images and information (often partial), 
can effectively mislead the target receiver 
and contributes to the creation of disinfor-
mation assisted by advanced technology, 
so deepfake. The notion of deepfake was 
discussed by A. Żychowski, who described 
this type of fake as a  technique used to 
overlay the source material with combined 
pictures and images using machine learn-
ing methods (mainly neural networks)5. 
NATO StratCom CoE6 defines deepfake in 

3 Communication From The Commission To 
The European Parliament, The Council, The Europe-
an Economic And Social Committee And The Com-
mittee Of The Regions, On the European democracy 
action plan COM(2020) 790 final, Brussels 2020.

4 A  Publication of the National Intelligence 
Council 2040, Global Trends A  More Contested 
World, 2021, p. 105.

5  A. Żychowski, Metody wykrywania nagrań 
typu deepfake, s. 3 (tłum. własne).

6 NATO Strategic Communications Centre of 
Excellence is multi-nationally constituted and NA-
TO-accredited international military organization.

the context of a  threat: “Among the many 
areas of concern around the technology, 
perhaps one of the most widely discussed 
has been the threat posed by “deepfakes”: 
synthetic audio, images, and video generat-
ed with artificial intelligence”7. R. Lim also 
mentions the technological distinctiveness 
of deepfake by saying: “In the area of   disin-
formation, the next generation of bots will 
look and behave increasingly like real peo-
ple with advances in facial recognition and 
natural-language processing enabled by 
large data harvests. Given that one-to-one 
targeting of the target audience is already 
widely practiced today (...)”.8 The above 
definitions have at least one common fac-
tor, a  fake supported by highly advanced 
technology. Thus, disinformation in its na-
ture would evolve to become a deeply pen-
etrating disinformative asset.

CONSTRUCT OF DEEPFAKE

Professional deepfake requires both 
advanced software and skills to use it. At 
the same time, constructing a simple deep-
fake is possible using commonly available 
smartphone applications, such as Reface 
or Doublicat. Artificial neural networks, 
specifically the RefaceAI9 algorithm, deal 
with advanced retouching. Both advanced 

7 T. Hwang, Deepfakes – Primer And Forecast 
Published by the NATO Strategic Communications 
Centre of Excellence, Riga 2020, p. 4.

8 R. Lim, Disinformation As A  Global Problem 
– Regional Perspective by the NATO Strategic Com-
munications Centre of Excellence, Riga 2020, p. 39.

9 https://komorkomania.pl/38335,apka-do-ro-
bienia-deepfake-ow-wstaw-swoja-twarz-do-filmu 
(tłum. własne) (dostęp: 14.12.2021)
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and less technologically complex tools 
make it possible to use machine learning 
algorithms and face mapping technolo-
gies to digitally manipulate people’s voices, 
bodies and faces. O. Wasiuta underlines 
that technology, specifically the technique 
of synthesizing the human image based 
on artificial intelligence, allows creating 
realistic fake movies in which people say 
and do things that did not actually take 
place10. Technically, deepfake is created 
by loading a  complex set of instructions 
onto a computer along with lots of pictu-
res and audio recordings. A computer pro-
gram learns how to imitate and reproduce 
a person’s facial expressions, voice, move-
ments, characteristic gestures, intonation, 
and the type of vocabulary applied. The 
artificial intelligence system is responsi-
ble for translating text into appearance 
and behavior, as well as for synchronizing 
synthesized speech with mouth move-
ments. Furthermore, the system defines 
a  distance between eyes, between the 
cheekbones, the width of the nose, or the 
frequency of blinking, the position of the 
face in time, facial expressions or micro-
-expressions11. Constructors of deepfake 
are seeking for a perfect technical tool for 
manipulating the original image that wo-
uld result in a duplicate of the original one, 
but changed by a manipulative factor. This 

10 O. Wasiuta, S. Wasiuta, Deepfake jako skompli-
kowana i głęboko fałszywa rzeczywistość, Uniwersy-
tet Pedagogiczny w Krakowie, Studia de Securitate 
9 (3), Kraków 2019, s. 21, 24 (tłum. własne).

11 A. Żychowski, Metody wykrywania nagrań 
typu deepfake, Seminarium z metod inteligencji ob-
liczeniowej, Warszawa 2020, s. 16 (tłum. własne).

manipulative factor should be understood 
as a  filter applied to the original in order 
to create a re-original, with a new specific 
objective. In the DeepFakes and Beyond 
article, the authors highlight the basic me-
thods of creating deepfakes by manipula-
ting images of a human face:

• Entire face synthesis;
• Attribute Manipulation;
• Identity Swap;
• Expression Swap12.

It is a series of applied techniques that 
allow manipulating the image, at the same 
time obtaining a high level of similarity to 
the original. 

However, there are some steps taken 
to identify deepfake. Several features of 
a  simple deepfake are established, as to 
enable the average Internet user to distin-
guish the real image from the one artifi-
cially created. But still it has to be emphasi-
zed it concerns a common, unprofessional 
deepfake. These features include:

• no eye movement or blinking;
• excessive blurring or sharpening of 

an image;
• unnatural face position;
• lack of reflection of emotions;
• unnatural gestures from the rest of 

the body (or lack thereof);
• inadequate lighting, no shadows, 

etc.13.
Moreover, systemic solutions develo-

ped by various institutions may occur to 
12 R. Tolosana, DeepFakes and Beyond: A Survey 

of Face Manipulation and Fake Detection, Universi-
dad Autonoma de Madrid, Spain 2020, p. 2.

13 A. Żychowski, op.cit., s. 13.
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be helpful. In 2016, the Defense Advan-
ced Research Projects Agency (DARPA) 
launched the Media Forensics – MediFor 
project, which aims to develop a  techno-
logy for the automatic assessment of the 
integrity of photos or videos and placing 
the results on a  platform for material ex-
change between users. In addition, the 
Agency started developing intelligent so-
ftware that detects video manipulations, 
including the analyzing of falling hair, ear 
movement, reflection of light in the eyes, 
etc. Similarly, the American company – 
AI Foundation has been fighting with 
video manipulations since 2017, develo-
ping software to verify the authenticity 
of media. AI Foundation’s first product, 
Reality Defender, combines human mo-
deration and machine learning to identify 
malicious activities, including deepfake14. 
Global Trends underlines that “demo-
cratic societies became more resilient to 
disinformation because of greater public 
awareness and education initiatives and 
new technologies that quickly identify and 
debunk erroneous information”15. Thus, 
the development of technology evolves 
social awareness and enriches a cognitive 
horizon. 

DEEPFAKE EXAMPLES 

New technologies allow almost eve-
ryone to create a video material in which 
famous characters appear in unusual roles. 
Over 8 million viewers have seen a  final 

14 O. Wasiuta, S. Wasiuta,  op. cit., s. 25. 
15 A  Publication of the National Intelligence 

Council 2040, op.cit., p. 118.

deepfake product of the editorial office 
BuzzFeed, with “the participation” of Pre-
sident Barack Obama.

The actor on the right side of the screen 
speaks sentences, and in real time on the 

left side of the screen the character of Ba-
rak Obama moves, makes his gestures, and 
duplicates every single word of the actor. In 
order to emphasize the crux of the created 
deepfake, the actor, using the image of the 
American president, explains the need to 
maintain common sense and appropriate 
distance from what we can see on the In-
ternet, however real it may seem. In the 
next example, the author uses the image of 
not one, but four American presidents.

Presidents “read” the same text at the 
same time, with their own facial expressions, 

Źródło: https://www.youtube.com/
watch?v=cQ54GDm1eL0

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=zA-
0W8DadBW0
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gestures and voice timbre – a situation en-
tirely created with the help of a computer 
program. Next well-constructed deepfake 
used an image of the English world-famo-
us football player David Beckham spe-
aking fluently nine languages in the video, 
only one of which he actually knows. The 
recording was created thanks to a new ver-
sion of the code developed at the Technical 
University of Munich in Germany. David 
Beckham did not have to implement the 
script, digital processing was enough16.

For instance, Chinese TV Xinhua in 
2018 used the deepfake technology to ge-
nerate a presenter to lead the evening news. 

In addition, Xinhua TV planned to create 
media that will be led by computer presen-
ters, recording several different messages 
simultaneously, in several languages17. 

16 https://botland.com.pl/blog/coraz-sprytniej-
sze-i-coraz-trudniej-je-zdemaskowac-co-to-jest-
-deepfake/ (tłum. własne) (dostęp: 14.12.2021)

17 O. Wasiuta, S. Wasiuta, op.cit., s. 24.

DEEPFAKE VS. STRATCOM

In order to develop effective tools for 
fighting in the information space, societies 
should undergo the process of education 
in the areas of potential threats and me-
thods of identifying hostile narratives. 
R. Muroń highlighted that one of the tools 
to fight manipulated movies is to incre-
ase social awareness, to educate people to 
become more skeptical about the content 
on the Internet, which many of them very 
often consider as indisputable evidence, as 
the only truth18. Therefore, it is crucial to 
build social immunity to fake and to cre-
ate an effective circulation of information 
between the society and state institutions 
responsible for the quality of information. 
Abovementioned infoloop allows for the 
neutralization of disinformation, inclu-
ding deepfake, as soon as it is detected. 
The need to counteract disinformation is 
a  subject of public debate, also in the in-
ternational arena. Ursula von der Leyen, 
head of the European Commission states: 
“With the digital revolution under way, ci-
tizens must be able to make choices where 
views can be expressed freely. Facts have 
to be distinguished from fiction, and free 
media and civil society must be able to 
participate in an open debate, free from 
malign interference”19. The center of gra-
vity is the audience that should be able 

18 R. Muroń, Deep Fakes – nowe narzędzie dezin-
formacji, 2019, https://mediaphilia.pl/2019/01/
deep-fakes-nowe-narzedzie-dezinformacji/ (tłum. 
własne) (dostęp: 14.12.2021)

19 https://ec.europa.eu/commission/presscor-
ner/detail/en/ip_20_2250.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=CF_
e0kMCW2o
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to think independently and to express 
unmanipulated opinions. Referring direc-
tly to the sphere of state security, the Chief 
of the General Staff of the Polish Armed 
Forces stressed: “The modern security 
environment is extremely complex and 
demanding, and dynamically evolving 
technological processes, disruptions in 
the information space, propaganda and 
information deficit require a comprehen-
sive approach (...)”20. The role of strategic 
communication in the war against disin-
formation was highlighted by Mariusz 
Błaszczak, the Minister of National De-
fense of the Republic of Poland in words: 
“In the 21st century, collective defense 
should largely concern the active fight 
against disinformation, fake news and ho-
stile narration. Due to these threats, our 
societies no longer distinguish between 
facts and half-truths and, as a consequen-
ce, are more susceptible to manipulation. 
(...) conscious and well-informed societies 
are resistant to attempts to exert influence 
from the outside, and a quick and effective 
joint response to emerging threats requires 
strategic communication”21. Thus, a  so-
ciety with the ability to think critically 
and objectively is a  key element in the 

20 Efektywna komunikacja w  planowaniu 
współczesnych operacji wojskowych, https://www.
wojsko-polskie.pl/sgwp/articles/aktualnosci-w/
2019-09-27w-efektywna-komunikacja-w-plano-
waniu-wspoczesnych-operacji-wojskowych/pdf/ 
(tłum. własne) (dostęp: 14.12.2021)

21 https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Arty-
kul/2373092,Walka-z-fake-newsami-Szef-MON-
-potrzebna-wspolna-odpowiedz-NATO (tłum. wła-
sne) (dostęp: 14.12.2021)

effectiveness against disinformation, even 
the one supported by hi-tec. The basic way 
to be successful in this fight, and at the 
same time the most difficult one, is to ac-
curately and immediately provide the au-
dience with true and credible information, 
to communicate facts.

DEEPFAKE COURSE OF ACTION

Information, next to conventional me-
ans of destruction, has become a powerful 
weapon, especially in the context of hybrid 
activities. As underlined in Global Trends: 
“Many states will face a combination of hi-
ghly destructive and precise conventional 
and strategic weapons, cyber activity tar-
geting civilian and military infrastructure, 
and a  confusing disinformation environ-
ment”22. O. Wasiuta emphasizes that de-
epfake technology is becoming more and 
more advanced and available; thus, it may 
pose a threat to public discussion and the 
national security of any country. Some co-
untries have turned information into their 
own weapon in the struggle for primacy 
and information lost its original function 
becoming a  propaganda tool for a  new 
era23. It should be minded that the level of 
society’s democratization is directly pro-
portional to the increase of threats from 
deepfake creators. T. Hwang points out 
that “various pressures will influence the 
manner deepfakes are used in practice by 
perpetrators in the context of the ongoing 
democratization of the technology and its 

22 A  Publication of the National Intelligence 
Council 2040, op.cit., p. 100.

23 O. Wasiuta, S. Wasiuta, op.cit., s. 27–28. 
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wide availability24. Global Trends indicates 
that both internal and external actors are 
increasingly manipulating digital infor-
mation and spreading disinformation to 
shape public views25. The Demagog por-
tal discusses one of the most serious con-
sequences of the deepfake phenomenon, 
which is the blurring of truth that leads 
to the erosion of trust and collective con-
fusion. The portal discusses the EPRS re-
search report26, which emphasizes that the 
boundaries between truth and falsehood 
will be diminishing. It seems that Infor-
ming audience about a high possibility of 
false content reduces their vigilance and 
the credibility of the message because it 

24 T. Hwang, op.cit., p. 16.
25 A  Publication of the National Intelligence 

Council 2040, op.cit., p. 8.
26 Tackling deepfakes in European policy, EPRS 

– European Parliamentary Research Service.

creates a confusion whether the informa-
tion was factual or manipulated27. 

The war against disinformation, inc-
luding deepfake as its hi-tec dimension, is 
already ongoing and constitutes a  highly 
important element of modern conflicts. 
The key tool to achieve success is strategic 
communication, as the all-directions in-
formation process. This messaging flow be-
tween state institutions and citizens has to 
provide high-quality, so confirmed and re-
liable information – facts. At the same time, 
society educated enough has to able to re-
cognize false images, distortions and signs 
of propaganda. People have to be equipped 
with the capability of critical thinking that 
contributes to whole state resilience.

27 https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/
jak-przeciwdzialac-deepfakeom-raport-think-
-tanku-pe/ (tłum. własne).





https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/stratcom/ 




