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ييف العميق؟  ز  ما هي تقنية الت 

 
 
 
ييف العميق" هي مزي    ج من "التعل ز ييف العميق هو صور أو  م العميق" و "المزي  كلمة "الت  ز فة.  مقاطع فيديو أو تسجيالت صوتية مزي  ف". الت 

 
 
ي بعض األحيان تكون الشخصيات الموجودة فيها مصن

فة ولكن تبدو كأنها شخصيات حقيقية. هويات مزي    عة عن طريق الحاسوب ولديها فز
ز ، ولكن يتم   ي بعض األحيان يكون األشخاص حقيقيي 

يقولوها. عىل سبيل التالعب بصورهم وأصواتهم لفعل وقول أشياء لم يفعلوها أو   فز
ا.  
ً
مطلق يقله  ا لم 

ً
يقول شيئ ز وهو  السياسيي  أو  المشاهت   أحد  ألقاها  لكلمة  العميق إلعادة نشر  ييف  ز الت  فيديو  يمكن استخدام   ، المثال 

ز خلق واقع بديل حيث ال يمكنك دائًما الوثوق بعينيك وأذ ييفات النابضة بالحياة للغاية ، يمكن للمهاجمي  ز  نيك. باستخدام هذه الت 
 
ز إىل الحياة إلعادة شخصية مشهورة. لكن   ز المتوفي  ي تعيد الممثلي 

وعة ، مثل األفالم الت  ييف العميق لها أغراض مشر ز هناك أنواع من الت 
ونها لخداع حواسك ، حت  يتمكنوا من رسقة أموالك ،   ييف العميق. إنهم ينشر ز ي االستفادة من إمكانات الت 

ز بدأوا فز انيي  ز السيتر المهاجمي 
كات وهمية مكو  و  ي بعض الحاالت ، قاموا بإنشاء رسر

ز أو اآلراء السياسية ، أو إنشاء أخبار مزيفة. فز نة  مضايقة الناس ، والتالعب بالناخبي 
 . ز ز مزيفي  ي ضوء هذه الهجمات. لذا،  من موظفي 

 يجب أن تكون أكتر حرًصا مما تعتقده عند قراءة األخبار أو وسائل التواصل االجتماعي فز
 

 
 
)ر  يحذ الفدراىلي  التحقيقات  تعقيد  FBIمكتب  وانتشاًرا بسبب مستوى  أكتر حدة  تأثت   العميق  ييف  ز للت  المستقبل سيكون  ي 

فز أنه  من   )
 
 
ييف العميق لحماية نفسك من هذه المحاكاة الموثوقة للغاية. كل  الوسائط التكنولوجية المستخدمة. تعل ز   م كيفية اكتشاف عالمات الت 

ييف ال ز ي يمكن أن تكتشفها.  - الصور الثابتة والفيديو والصوت  - عميق شكل من أشكال الت 
 له مجموعة خاصة به من العيوب الت 

 

 الصور الثابتة 
 

ييف العميق الذي قد تشاهده غالًبا هو صورة الملف الشخصي المزي    ز . الصورة أدناه هي مثال عىل  الت  فة عىل وسائل التواصل االجتماعي
ييف العميق من موقع الويب   ز . يوجد أسفل الصورة خمسة أدلة مختلفة عىل أن هذا قد يكون thispersondoesnotexist.comالت 

ا. ستالحظ أن هذه الفروقات ل
ً
ا عميق

ً
 يس من السهل تحديدها ويمكن أن يكون من الصعب تحديدها:  مزيف

ييف العميق ز  تعلم مهارة بقاء جديدة: اكتشاف الت 
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ي تشت  إىل   : الخلفية .1
غالًبا ما تكون الخلفية ضبابية أو ملتوية، وقد تحتوي عىل إضاءة غت  متسقة مثل الظالل الواضحة الت 

 اتجاهات مختلفة. 
ز بالقرب من  : النظارات .2 ز اإلطارات والذراعي  ييف العميق عىل   الصدغ. انظر عن كثب إىل العالقة بي  ز غالًبا ما تحتوي عمليات الت 

 .
ً
 صالت غت  متطابقة ذات أحجام أو أشكال مختلفة قليال

ي اإلطار،    Deepfakeيبدو أن صور    : العيون  .3
ي نفس المكان فز

ي صور الملف الشخصي المزيفة تبدو وكأنها فز
المستخدمة حالًيا فز

 مما أدى إىل ما يسميه البعض "التحديق العميق".  
ي الجلد. المجوهرات .4

 : قد تكون األقراط غت  متبلورة أو مرتبطة بشكل غريب. قد تكون حواف المجوهرات مغروسة فز
 قد تكون األطواق مختلفة من كل جانب.  ألكتاف مشوهة أو غت  متطابقة. : قد تكون االياقات واألكتاف .5

 

 الفيديو 
 

ي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، طو  
ين إىل  MITر الباحثون فز ، قائمة أسئلة لمساعدتك عىل معرفة ما إذا كان الفيديو حقيقًيا ، مشت 

ياء الطبيعية بشكل كامل" للمشهد أو اإلضاءة.   ز ييف العميق ال يمكنها غالًبا "تمثيل الفت  ز  أن تقنية الت 
ز  .1 ؟ هل يبدو الجلد ناعما جدا أو متجعدا جدا؟ هل عمر الجلد مشابه لعمر الشعر  : الخدين والجبي  ز  والعيني 
ي تتوقعها؟  : العيون والحواجب .2

ي األماكن الت 
 هل تظهر الظالل فز

 هل تتغت  زاوية انعكاس الضوء عندما يتحرك الشخص؟ هل انعكاس الضوء شديد؟ : هل هناك أي انعكاس للضوء؟النظارات .3
؟شعر الوجه .4

ً
ييف العميق أو تزيل  : هل يبدو شعر الوجه حقيقيا ز  الشارب أو السوالف أو اللحية. قد تضيف تقنية الت 

 : هل تبدو الشامة حقيقية؟ هشامات الوج .5
ا؟ حركة الرموش .6 ً  : هل يرمش الشخص بشكل كاٍف أم كثت 
ي وجه الشخص؟ : حجم ولون الشفاه .7

 هل يتناسب الحجم واللون مع باف 
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 الصوت 
 

التسجيالت الصوتية مزيفة. لكن معظمنا ال يمتلك رفاهية يقول الباحثون إن تقنيات مثل مخططات الطيف يمكن أن تظهر عندما تكون  
ي ضوضاء الخلفية. قد يكون من الصعب اكتشاف    لذا،  محلل الصوت عندما يتصل المهاجم. 

ة رتيبة أو عاطفة غريبة ونقص فز استمع إىل نتر
عية ، فيمكنك التحقق مما إذا كانت المك المة حقيقية عن طريق قطع االتصال  الصوت المزيف. إذا تلقيت مكالمة فردية من منظمة رسر

ي قائمة جهات االتصال 
 ثم إعادة االتصال بالمنظمة. تأكد من استخدام رقم هاتف موثوق به ، مثل رقم الهاتف الموجود بالفعل فز

ً
أوال

 سة الخاصة بك ، أو رقم الهاتف المطبوع عىل فاتورة أو بيان من المؤسسة ، أو رقم الهاتف عىل الموقع الرسمي للمؤس
 
 

 الخالصة
 

ييف العميق.  ز ز يستخدمون الت  يمكنهم إنشاء حسابات مزيفة عىل وسائل التواصل االجتماعي للتواصل أو إنشاء مقاطع   اعلم أن المهاجمي 
نت المظلمة حت  يتمكن المهاجمون اآلخرون من  فيديو مزيفة للتأثت  عىل الرأي العام. حت  أن البعض يبيعون خدماتهم عىل شبكة اإلنت 

ييف ال ز ي الت 
ا فز ً ء نفسه. ال نتوقع منك أن تصبح خبت  ي

عميق ، ولكن إذا قمت بتسليح نفسك بأساسيات التعرف عىل المنتجات  فعل الشر
ييف عميق ، فأبلغ موقع الويب أو المصدر الذي  ز ي اكتشافك لت 

المقلدة ، فستكون قادر عىل حماية نفسك بشكل جيد. إذا كنت تشك فز
 يستضيف المحتوى.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المحّرر الضيف 
  ( توملينسون  ي  ي  @KerryTNewsكت 

فز ونية  إلكت  أخبار  مراسلة  ي   Ampere News( هي 
فز معتمدة  ة  وخبت 

SANS Security Awareness  الرقمي لألشخاص من جميع العالم  ي 
فز يحدث  ما  ترجمة  ي 

فز تتمثل مهمتها   .

 ية مقنعة. مستويات المعرفة بقصص إخبارية مقنعة وثاقبة وعروض تقديم
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