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Bir sabah uyandınız ve kişisel sosyal medya hesaplarınızda size aitmiş gibi görünen bir canlı yayın
videosuyla karşılaştığınızda tepkiniz nasıl olurdu?
Hem de sizinle alakası olmayan düşünceleri,
radikal bir seviyede savunuyormuş gibi görünüyor
olduğunuzu düşünün. Peki ya bir devlet başkanının
uluslararası bir konu hakkında kendisine ait olmayan görüntü kaydını tüm televizyon ekranlarında
yayınlanıyor olması, kısa sürede çok ciddi diplomatik krizlere yol açmayacak mıdır?
Yakın zamanda yayınlanan Ziraat Bankası’nın şu
reklam filmini izleyen birçok kişi, yıllar önce vefat
etmiş olan ünlü oyuncu Kemal Sunal’ın, günümüz
reklam filminde nasıl oynatılabildiğini merak etmiş
olacak ki, reklamın yayınlandığı tarihte arama
motoru trendlerine “ziraat bankası reklamı kemal
sunal kim“ sorusu en üst sıradan girebilmiştir.

Videoyu izlediğinizde siz de şaşırmış olmalısınız.
Videonun alt kısmında bu içeriğin üretilmesi
sırasında kullanılan yüksek bilgisayar donanımını görebilirsiniz. Bunun sebebine teknik detaylar
kısmında değineceğim. Ayrıca, videonun alt
kısmında 1,000,000 Iterations (“iterasyon”,
“tekrarlama”) yapıldığı belirtilmiş. Bu da yine
kullanılan kaynak içeriğin, Derin Öğrenme algoritmaları tarafından eğitilme aşamasında, belirlenen hedef içeriğe dönüşmesi sırasında DeepFake
video kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir
parametredir.

Bu yazımda, yukarıda belirttiğim içeriklerin üretilmesine olanak sağlayan son zamanların çokça
tartışılan DeepFake teknolojisinden bahsedeceğim.
DeepFake Teknolojisi Nedir?
Kelime anlamı olarak, Deep Learning (“Derin
Öğrenme”) ve Fake (“sahte”) kavramlarının DeepFake şeklinde birleştirilmesiyle türetilmiş bir
isimdir. Tanım olarak DeepFake, Görüntü İşleme,
Derin Öğrenme ve Yapay Zeka teknolojilerinin
kullanılmasıyla herhangi bir insanı aslında hiç
bulunmadıkları video veya fotoğrafa, sahte olduğu
anlaşılamayacak şekilde yerleştirilmesi amaçlı
kullanılan bir teknolojidir. Bu sayede hedef alınan
kişinin medya içeriği, kullanılan kaynak medya
içeriği ile değiştirilerek kişinin kendisine ait olmayan bir içeriği anlaşılmayacak şekilde oynatılma
algısı oluşturulmuş olur.

Günümüzde, bu teknoloji çoğunlukla bu tarz
eğlence amaçlı kullanımlara rastlansa da, aşağıda
sıralayacağım şekilde tehdit unsurlarına dönüşebilecek olmasını da konu almakta fayda var.
Toplumsal Manipülasyonlar ve Haksız Karalamalar
Daha önce Cambridge Analytica şirketinin,
popüler sosyal medya uygulaması Facebook iş
birliği ile 2016 yılındaki Amerika seçimlerine
müdahale ettiğini duymuş olmalısınız. Seçmenlerin sosyal medyadaki profillerine göre karşılarına
çıkarılacak propaganda unsurlarıyla, nasıl
yönlendirilebileceği konusunda çok önemli bir
olaydır. Aynı zamanda, günümüz teknolojisi
kullanılarak ne derece bir toplumsal manipülasyon yapılabileceği konusunda da bizlere fikir
verebilir.

Konunun teknik detaylarına geçmeden önce, bu
teknolojiyle birlikte bizleri bekleyen tehdit unsurlarına değinmek gerekmektedir.
Başlıca Tehdit Unsurları
Bu teknolojinin kullanım amaçlarına bakıldığında
çoğunlukla eğlence amaçlı içeriklerin denendiği
görülebilir. İnternette DeepFake içerik araması
yaptığınızda, başta Hollywood yıldızları olmak
üzere politikacılardan, aktivistlere kadar çok sayıda
kişinin videosuyla karşılaşabilirsiniz. İçlerinden en
etkileyici olanı, ünlü iş adamı Elon Musk’ın
orijinal görüntüsü kullanılarak, sinema oyuncusu
Robert Downey Jr. konuşuyormuş izleniminin
verildiği şu video oldu:

Bundan sonrası için de gelişen DeepFake teknolojisi konusunda bu tarz kitle manipülasyonlarına
maruz kalınabilir. Bu manipülasyonların sadece
politik kullanımlara değil, rekabetin olduğu her
ortam için kullanılabileceğini görebiliriz. Örneğin, piyasada rekabet halindeki iki şirketin birbirleri hakkında sahte içeriklerle yaptığı karalamalar, piyasaları hiç de adil olmayan bir noktaya
getirebilir.
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Kişisel Saldırılar

Bir DeepFake İçerik Nasıl Meydana Gelir?

Neredeyse her gün haber kanallarında bir kişinin
telefonla aranarak kandırıldığına şahit oluyoruz.
Kendini polis, hakim veya savcı diye tanıtan
dolandırıcıların bizi kandırma çabalarına bir
yenisi daha eklendiğini düşünelim. Telefonumuza, bize ait sahte suç görüntüsünün mesaj olarak
gönderilmesi durumunda nasıl bir ikilemde kalırdık değil mi ?

Öncelikle, bir DeepFake içeriği temelde Görüntü
İşleme (“Image Processing”) ve Derin Öğrenme
(“Deep Learning) teknolojileri kullanılarak
oluşturulduğunu söyleyebiliriz.

Günümüzde kullanılan DeepFake teknolojisiyle,
çoğunlukla sinema oyuncularının sahte içerik
örneklerine rastlamak mümkün. Bunun sebebini,
oyunculara ait kullanılabilecek çok sayıda görüntüye sahip olunabileceği olarak tahmin etmek
mümkün. Fakat, bu durum ünlü olmayan, sıradan
bir kişinin bir DeepFake içeriğe kaynak olmayacağı anlamına gelmez. Düzgün bir akışının
olduğu herhangi bir video kesitinde, biz fark
etmesek de art arda saniyede ortalama 20-25 kare
resim görürüz. Haliyle, elde edilen bu görüntüler
DeepFake teknolojisi için çok inanılmaz kaynaklar olabilmektedir.

Derin Öğrenme, bir veri seti üzerinde çeşitli
yapay sinir ağları ve algoritmaların kullanılarak
anlamlı verilerin elde edilmesi amacıyla kullanılan, günümüzün en popüler teknolojilerinden
biridir.

Görüntü işleme, bir görsel medyanın pikselleri
üzerinde filtreleme, boyut değiştirme, pekiştirme
gibi çeşitli manipülasyonların yapılabildiği,
birçok kullanım alanına sahip teknolojidir.

Görüntü İşleme ve Derin Öğrenme teknolojilerinin ortak kullanımı sonucu Bilgisayarla Görü(“Computer Vision”) dediğimiz, görsel içeriklerden anlamlı çıkarımların yapılabildiği çok geniş
alanlara yayılmış bir teknoloji ortaya çıkmaktadır. DeepFake içeriklerin ortaya çıkmasında bu
teknolojiler kullanılarak temelde 3 adımlı bir
süreç izlenmektedir.

Günbegün geliştirilen bu teknolojiyle birlikte,
Instagram, Facebook gibi görsel medya içerik
paylaşım sayfalarında sıradan bir kullanıcının
görüntüleri dahi kullanılarak, bu tarz içerikler
hazırlanabilir. Bunun için farklı açılardan çekilmiş ortalama 30 fotoğraf yeterli olacaktır.

Öncelikle, data (“veri”) olarak tanımladığımız
ham verinin yapay sinir ağlarında eğitilme
aşamasından önce, çok titiz bir şekilde toplanması gerekmektedir. DeepFake içerikler için elde
edilen kaynak görsellerin sayısı çok fazla ve
kalitesi, çözünürlük ve boyutlarının aynı olması,
eğitim aşamasına geçmeden önce büyük önem
arz etmektedir. Bu aşamaya Extraction (“Ayıklama”) aşaması denilmektedir.

Bu konuda, en önemli çalışmanın Samsung AI
aracı tarafından tek bir profil olan ünlü Mono
Lisa portresinin, hareket ettirilmesi olduğunu
düşünüyorum.

Ayıklama aşamasından sonra elde edilen düzenlenmiş veri, yapay sinir ağlarında derin öğrenme
algoritmaları sayesinde Training (“Eğitme”)
dediğimiz aşamaya geçerek, kaynak veriden(“data”) Information (“anlamlı bilgi”) elde edilmesi
sağlanır. Bu aşamada iyi bilgisayar donanımlarına sahip olmanıza bağlı olmakla birlikte genellikle çok uzun zamanlar almaktadır. Google Colab
gibi platformlar sayesinde, eğitim süresini daha
hızlı hale getirmenize olanak sağladığını da
belirtmekte fayda var.
Yapay sinir ağlarıyla kaynak görsellerin eğitiminden sonra, elde edilen anlamlı bilgiden (“information”) knowledge dediğimiz (“yararlı bilgi”)
oluşturulur. Kaynak görsel verilerin hedef görsel
verilerle anlamlı bir şekilde yer değiştirildiği bu
aşamaya Creation (“Yaratma”) aşaması denilmektedir.

Bu teknoloji kullanılarak yaratılabilecek çoğu
tehdit senaryolarına değindikten sonra, kısaca
arka planında nasıl bir teknik kullanıldığından
bahsetmekte fayda var.
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Sonuç
Yakın geleceğin oldukça popüler ve bir o kadar
da tartışmalı konusu olması muhtemel DeepFake
Teknolojisini bu yazımda ele alarak, kötü amaçlarla kullanıldığında nelere yol açabileceği konusuna, günümüzde kullanılan örneklerine ve arka
planında kullanılan teknolojilere değindim.
Kötü amaçlı kullanımlara maruz kalmamak için
dikkatli tutumumuzun yanında, iyi amaçlı kullanımlarına yön vermek dileğiyle.
Kaynaklar:
https://evrimagaci.org/bugune-kadar-karsilasilan-en-guclu-siber-tehlike-deepfake-nedir-8086
https://www.scip.ch/en/?labs.20181122
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