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Abstract   

The following paper examines the new and upcoming technology of deepfakes. It will examine 

how this new technology works, how it relies on other technologies such as deep learning and 

neural networks, and how this technology can be used in a harmful manner as a threat to our 

society. This will be based on real examples of how this technology has already been 

implemented and used in the past. An understanding of human intelligence and the differences 

between this and artificial intelligence. Furthermore, this report will examine if humans are 

required to assist in detecting deepfakes. This is followed by an analysis of how we humans 

perceive the phenomenon that is deepfakes from the perspective of the traditional 

phenomenology - contributed by Husserl, Heidegger and Merlau-Ponty. The results will be used 

to analyse the current implementations of deepfake detection and the deepfake detection 

developed throughout this project. The software in this project uses classic machine learning and 

datasets from a competition done by Facebook where the goal was to develop deepfake detection 

software.  
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Begrebsafklaring 

Herunder forklares ord og termer benyttet gennem rapport, som kræver forklaring. 

 

Kunstig intelligens 

Omfatter brugen af computere til at simulere den menneskelige intelligens, med hensyn til at 

computeren er programmeret til at tænke ligesom mennesker, og efterligne deres handlinger. Det 

kan også blot være i udgangspunktet af at efterligne den menneskelige bevidsthed i forhold til at 

lære eller at løse problemer. 

 

Machine learning 

Computer algoritmer der udvikler sig gennem erfaring i form af data. Machine learning kan ses 

som en gren af kunstig intelligens.  

 

Python 

Python er et high-level, general-purpose programmeringssprog, hvilket betyder at det ikke er et 

programmeringssprog til tæt programmering med hardware, og som er brugbart til flere 

forskellige typer af domæner (website, desktop, etc.).  

 

Deepfake 

Forfalsket medie i form af video eller billede hvor en person i det eksisterende medie er blevet 

erstattet - erstattet i denne forstand skal forstås som ændring i det personen siger eller gør ud fra 

en ny person, men med den originale persons ansigtstræk.  
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Framework 

Frameworks inden for softwareudvikling kan ses som rammer der udvikles inden for, men som 

kan blive udbygget og ændret ud fra nyskreven kode. 

 

Open source 

Software der er gjort offentligt tilgængelig for mulig tilføjelse, ændring og distribuering. 

 

Binær 

En binær værdi kan ses som en “ja” eller “nej” værdi og bruges indenfor programmering til 

boolske værdi som “true” og “false”. Ved helt grundlæggende og hardware-tæt programmering 

bruges et binært programmeringssprog i form af en kombination af nul og et-taller. 

 

 

Motivation   

Dette projekt er et resultat af en interesse for hvordan teknologi kan påvirke vores samfund. 

Herunder ligger en stor bekymring i spredningen af falske nyheder og ondsindet brug af 

teknologi, som kan påvirke tilliden blandt befolkninger, både til hinanden, den teknologi vi til 

dagligt bruger, men også til de platforme vi benytter for at holde os opdateret. Heraf opstod 

interessen for at undersøge et nyt fænomen inden for den højteknologiske verden, deepfakes, der 

kan være med til at styrke et stigende samfundsproblem i form af fake news (falske nyheder). 

Dermed opstod motivationen for at undersøge hvordan brugen af deepfake teknologien kan 

genkendes, både ved brug af teknologier der ligger tæt op ad deepfake teknologien, men også 

forholdet mellem disse intelligente løsninger og den menneskelige intelligens og hvordan vi 

opfatter fænomenet deepfakes. 
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Indledning   

I de senere år er de sociale medier og internettet generelt blevet en mere og mere populær 

platform for at tilgå nyheder. I Danmark læser 9 procent af befolkningen primært nyheder på de 

sociale medier og 25 procent i alderen 16 til 24 (Engmann, 2019). Samtidig bliver falske nyheder 

et større og større problem, hvor dette ofte starter på de sociale medier. En undersøgelse fra den 

Europæiske kommission viste, at 17 procent af den danske befolkning anser falske nyheder som 

et klart problem i Danmark og 56 procent som et problem til en vis grad (Eurobarometer, 2018). 

I takt med, at dette problem vokser i samfundet, er en ny teknologi kommet på banen, som kan 

være med til at gøre netop falske nyheder til et endnu større problem. Denne teknologi 

omhandler at bytte ansigter ud på videoer, face swapping, mens samtidig at beholde 

ansigtstrækkene fra den oprindelige person i videoen. Dette gør det muligt at misbruge f.eks. 

politikere og andre personer af magt med henblik på, at lave falsk indhold på deres bekostning. 

Videoer lavet ved brug af denne teknologi kaldes for deepfakes og som navnet antyder, bygger 

denne teknologi på nogle af de mest kraftfulde machine learning principper, deep learning. Disse 

systemer er opbygget efter inspiration fra nervesystemet i den menneskelige hjerne, med henblik 

på at skabe kunstig intelligens. Deepfakes alene er på nuværende tidspunkt ikke et stort problem 

ifølge eksperter, men samtidig er de nuværende løsninger til at genkende disse videoer heller 

ikke særligt effektive. Løsningerne bygger også på principper indenfor kunstig intelligens og 

machine learning, og kan ses som en fight fire with fire kamp om hvilken løsning er længst i sin 

udvikling. De samme eksperter der mener, at deepfakes på nuværende tidspunkt ikke er et særligt 

stort problem, mener samtidig, at de kan blive et stort problem i fremtiden. Dette kunne ske hvis 

udviklingen indenfor de anvendte områder fortsætter og hvis deepfake teknologien begynder på 

at bruge løsningerne der er lavet imod dem, med henblik på at lære at undgå genkendelse. Dette 

kunne blive et stort problem, i tilfældet af, at deepfake genkendelsesløsningerne bliver open 

source og dermed offentligt tilgængelige.  

Men netop dette scenarie hvor deepfakes bliver et stort problem, hvordan håndteres dette så? Og 

hvor efterlader det os mennesker med hensyn til at genkende disse deepfakes? Vil det kun 

kunstige intelligens systemer være i stand til at genkende sådanne videoer eller kræver det 

menneskelig interaktion? Og hvordan kunne sådanne et system blive udviklet? 
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Nærværende projekt har været til formål, at undersøge og besvare disse spørgsmål på baggrund 

af en forståelse for kunstig intelligens og samspillet mellem kunstig intelligens og den 

menneskelig intelligens. Samtidig er det til formål at udvikle en deepfake genkendelses algoritme 

ved brug af machine learning, som lærer på baggrund af træningssæt opdelt efter autentiske 

videoer eller deepfake videoer. Rapporten vil afslutte med en konklusion af hvorvidt 

genkendelsen af deepfakes kan køre udelukkende ved brug af computersystemer eller om det 

kræver menneskelig interaktion. 

 

Problemfelt  

Verden i dag er fortsat under en stigende digitalisering, hvor smartphones og selfies bliver mere 

og mere udbredt. Der er en stor chance for at disse smartphonebrugere hver dag benytter 

applikationer med deepfake teknologi. Brugere af de ekstremt udbredte og populære apps 

Snapchat, Instagram eller Facebook benytter deepfake teknologien hver gang de sætter filtre på 

deres selfies, som ændrer udseendet af brugerens ansigt. Dette eksempel er mere eller mindre 

harmløst, men der dukker flere og flere eksempler op der ikke er lige så harmløse.  

Dette inkluderer blandt andet at omskrive politikeres taler eller personer af anden magt, 

hævnporno ved brug af anden pornografisk materiale, afpresning, etc. (Sample, 2020).  

Sidstnævnte mere skadelige eksempler er også eksempler på det der kaldes for face swap. Dette 

omhandler processen ved at bytte et ansigt ud med et andet i en video. Flere og flere videoer 

dukker op på nettet med taler fra politikere der er genereret gennem sådanne teknologier og 

metoder. Her benyttes face swap til at bytte ansigtet fra den omskrevne tales afsender på den 

kendte politiker. Politikerens ansigt fremstår som normalt, men mundtøj og ansigtsudtryk 

stammer fra den nye afsender. Dette er blandt andet blevet set med Barack Obama, Donald 

Trump, Vladimir Putin og nu også med danske politikere, her senest Mette Frederiksen.  
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Tusindvis af billeder af de to personer der skal bytte ansigt, køres igennem en algoritme designet 

gennem principperne ved kunstig intelligens med formålet om face swap. Algoritmen finder og 

lærer ligheder mellem de to personers ansigter, som reduceres til et fælles ansigt. På dette stadie 

kan en person altså enten genskabe en video eller lave en ny video hvor personen fra den 

originale video foretager nye handlinger, ved at indspille en video og benytte denne algoritme.  

Disse deepfakes bliver sværere og sværere at genkende. Hvis deepfake teknologien benyttes med 

ondsindet hensigt vil teknologien kunne være med til at underminere autoriteter såsom politikere, 

politi eller andre indflydelsesrige personer. Det vil kunne skabe en stor mistillid til autoriteter og 

en generel mistillid til etablerede medier. I år 2016 opstod en sådanne situation da USA påstod, 

at Rusland havde forsøgt at få indflydelse på præsidentvalget igennem Facebook. Med det rette 

niveau af en teknologi som deepfake, kunne lignende situationer forestilles at opstå i fremtiden.  
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Problemformulering   

Hvordan vil en machine learning model kunne blive trænet til at genkende deepfake og hvordan 

forholder sådanne en løsning sig til den menneskelige opfattelse af fænomenet deepfakes? 

  

Arbejdsspørgsmål   

1. Hvad er Machine Learning?  

a. Hvordan trænes en machine learning model og hvad er forskellen på de 

forskellige fremgangsmåder? 

2. Hvad er Deepfakes?  

a. Hvordan fungerer deepfake teknologien og hvordan kan den være med til at skabe 

problemer?  

b. Hvad er deep learning og neural networks? 

3. Hvor præcis kan kunstig intelligens og machine learning være til at genkende deepfakes? 

4. Hvad er intelligens og hvordan er forholdet mellem den menneskelige intelligens og 

kunstig intelligens? 

5. Hvordan oplever vi mennesker fænomenet deepfakes? 
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Afgrænsning    

Deepfakes kan laves både som billede og som video. I dette projekt og gennem denne rapport vil 

fokus ligge på deepfake videoer, da det gennem projektet er vurderet, at dette vil kunne skabe 

større udfordringer for samfundet. Yderligere vil der ikke lægges fokus på stemmeføring i disse 

videoer, som kunne være en tilføjelse til løsningen udviklet gennem dette projekt. Dette er blevet 

valgt fra med hensyn til det tidsrum der har været til rådighed gennem projektet. Derudover vil 

den udviklede løsning til at genkende deepfake videoer, bygge på en mere klassisk machine 

learning og eksempelvis ikke deep learning og brug af neural networks. Dermed vil de 

redegørende afsnit for machine learning lægge fokus på teori for den klassiske machine learning. 

Yderligere vil der indenfor den klassiske machine learning blive lagt fokus på de grundlæggende 

elementer og i mindre grad de mere specifikke teoretiske grundlag, såsom KNN (K-nearest 

neighbor) og meningsskabelse ved clustering, som gennem denne rapport ikke vil blive gået i 

dybden.  

Forankring  

Denne rapport er blevet opbygget ud fra de tre dimensioner: Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

(STS); Design og Konstruktion (D&K); Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA).  

Denne rapport vil i høj grad fokusere på samspillet mellem mennesker samt deres bevidsthed og 

deepfake teknologien, som sættes i perspektiv til de problemstillinger teknologien kan forårsage. 

Her vil der gennem fænomenologien blive kigget på, hvordan mennesker opfatter deepfakes som 

fænomen, men også hvordan deepfakes kan blive genkendes gennem kunstig intelligens. Dette 

leder op til en forståelse for og diskussion af intelligens. Dette hører under dimensionen 

subjektivitet, teknologi og samfund. Derudover, vil denne rapport tage udgangspunkt i 

udviklingen af et sådanne system til at kunne genkende deepfakes ved brug af kunstig intelligens. 

For at opnå dette, er systemet blevet udviklet gennem brug af metoder fra dimensionen design og 

konstruktion, herunder vandfaldsmodellen og et designrationale. Yderligere er TRIN-modellen 

fra dimensionen teknologiske systemer og artefakter blevet brugt til, at analysere deepfake 

teknologien, men henblik på, at få en bedre forståelse for den teknologi, som ligger i centrum for 

dette projekt og for det computersystem der er blevet udviklet gennem projektet. 
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Metoder   

Eksperimentation 

Projektets primært empiriske materiale er indhentet gennem eksperimentering af den udviklede 

deepfake detection løsning, herunder visualisering af resultater og tests samt udregning af 

præcision for den udviklede machine learning model. 

 

Vandfaldsmetoden 

Vandfaldsmetoden er en softwareudviklings process model, en abstrakt repræsentation af en 

software process. Der findes forskellige software process modeller: Vandfaldsmodellen; 

Evolutionær udvikling; Komponent-baseret software engineering. Det udviklede produkt for 

denne rapport dækker over genkendelse af deepfake materiale og vil følge vandfaldsmodellen. 

Årsagen til dette skyldes den begrænsede mængde tid for dette projekt i forhold til udvikling og 

træning af modellen ud fra datasæt. En iterativ udviklingsmodel kunne i dette tilfælde gå hen og 

tage for lang tid for dette projekt.  

Vandfaldsmodellen opdeler de fundamentale aktiviteter specifikation, udvikling, validering samt 

evolution og repræsenterer dem som separate procesfaser, som kan ses ved Figur 1 

(Sommerville, 2007). 
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Figur 1: The software life cycle (Sommerville, 2007).  

 

Som navnet for denne model antyder, så bygger vandfaldsmodellen på en kaskade fra den ene 

fase til den næste. Modellen indebærer fem faser: Requirements definition; System and software 

design; Implementation and unit testing; Integration and system testing; Operation and 

maintenance. Gennem den første fase, requirements analysis and definition, etableres de services 

systemet udbyder, de barrierer systemet kan møde og de mål der ønskes at blive opnået gennem 

konsultation med systembrugere. Gennem den anden fase, system and software design, benyttes 

den etablerede kravspecifikation fra den første fase til at designe enten hardware eller 

softwaresystemerne. Her bliver en overordnet systemarkitektur etableret, som involverer at 

identificere og beskrive det fundamentale software system og dets relationer. Gennem den tredje 

fase, implementation and unit testing, bliver det foregående software design realiseret, som et sæt 

af programmer hvor unit testing indebærer en bekræftning af, at det enkelte program 

imødekommer kravspecifikationen. Gennem fjerde fase, integration and system testing, bliver de 

enkelte programmer integreret og testet som helhed for at sikre, at krav og mål er overholdt. 

Efter disse tests bliver systemet leveret til kunden. Gennem den femte og sidste fase, operation 

and maintenance, bliver systemet installeret og sat i praktisk brug. Vedligeholdelsen involverer, 

at rette fejl som ikke er blevet opdaget gennem de tidligere faser og at udvide systemets services, 

som nye krav bliver opstillet (Sommerville, 2007). 
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I teorien vil hver fase først starte når den forrige fase er blevet afsluttet. I praksis vil disse faser 

overlappe hinanden og dele information med hinanden. Det kunne f.eks. Være gennem 

udviklingsfasen, at yderligere krav bliver tilføjet til specifikationskravene. Derudover vil der i 

sidste fase, operation and maintenance, blive fundet fejl eller mangler, som skal rettes eller 

tilføjes til systemet, således at det fortsat er brugbart. Dette vil betyde, at de tidligere faser vil 

blive aktive igen. Fordelen ved vandfaldsmodellen er, at der produceres dokumentation gennem 

hver fase, hvor dokumentationen passer ind i andre software engineering modeller. Selvom der 

ved benyttelse af vandfaldsmodellen vil forekomme mindre iterationer, er det ikke intentionen at 

denne model lægger op til en iterativ tilgang. Vandfaldsmodellen bør kun blive brugt i 

situationer hvor kravene er tydeligt forstået og ikke kommer til at ændre sig radikalt gennem 

udviklingsfasen (Sommerville, 2007). 

 

State of the art  

For at kunne besvare spørgsmålet omkring, hvorvidt mennesket eller kunstig intelligens er bedst 

til at genkende deepfakes og om de overhovedet kan genkende disse, vil der under analysen i 

rapporten, forekomme en state of the art analyse. I en state of the art analyse gennemgås 

lignende relevante løsninger på markedet, hvor der i denne rapport tages udgangspunkt i 

løsninger for genkendelse af deepfakes ved brug af kunstig intelligens. Med denne analyse er 

formålet at kunne få et indblik i hvor præcise de bedste implementeret løsninger er med hensyn 

til at genkende deepfakes.  

 

 

TRIN-modellen  

Formålet med TRIN-modellen er at skabe grundlag for en analyse og beskrivelse af en given 

teknologi, hvor fokus ligger på de teknisk-videnskabelige aspekter - hvordan virker en given 

teknologi? Til denne rapport vil TRIN-modellen blive anvendt med formål for at undersøge 

Deepfakes teknologien og få en bedre forståelse, som kan udvide rapportens analyse- og 

diskussionsafsnit. 
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TRIN-modellen indeholder i alt seks trin: Teknologiers indre mekanismer og processer; 

Teknologiske artefakter; Teknologiers utilsigtede effekter; Teknologiske systemer; Modeller af 

teknologier; Drivkræfter og barrierer for udbredelsen af innovationen (Jørgensen, 2018). 

 

Trin 1 - Teknologiers indre mekanismer og processer 

Her henvises til de principper ved en given teknologi, som bidrager til opfyldning af 

teknologiens formål (Jørgensen, 2018). 

Hovedformålet ved Deepfake teknologien er at skabe overbevisende fordrejning af 

virkeligheden. Dette trin benyttes til at analysere de centrale indre mekanismer for Deepfake 

teknologien der gør brug af machine learning i form af neural networks og deep learning 

algoritmer.  

 

Trin 2 - Teknologiske artefakter 

Artefakter dækker over menneskeskabte objekter, hvor teknologiske artefakter dækker over 

menneskeskabte objekter med en teknologisk funktion. Med dette trin bliver de artefakter der 

hører til Deepfake teknologien beskrevet i forhold til deres elementer og detaljer (Jørgensen, 

2018). 

 

 

Trin 3 - Teknologiers utilsigtede effekter 

Hvor det første trin dækker over de indre mekanismer, som understøtter teknologiens formål og 

dermed de tilsigtede effekter ved teknologien, så er der i det tredje trin fokus på teknologiens 

utilsigtede effekter. Med dette trin vil der blive kigget på hvilke måder Deepfake teknologien kan 

blive brugt med henblik på uønskede effekter (Jørgensen, 2018). 
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Trin 4 - Teknologiske systemer 

Hvor der gennem trin 2 fokuseres på teknologiens elementer og detaljer, så vil trin 4 rette fokus 

mod de større sammenhænge. Deepfake teknologien står alene for sig, men vil i mange tilfælde 

være bundet op af eksterne datasæt, software biblioteker, frameworks, computer hardware, 

menneskelige aktører, en platform for modtager(e), etc. Dette kan give indikationer på yderligere 

utilsigtede effekter ved måden teknologien er sammensat på (Jørgensen, 2018). 

 

Trin 5 - Modeller af teknologier 

Her kan modeller af en given teknologi blive inddelt i visuelle, fysiske eller numeriske modeller. 

Visuelle modeller kan støtte op omkring forklaringen af et design eller en teknologi på en mere 

overskuelig måde. I denne rapport vil dette trin ikke blive gennemgået eftersom, at det ikke 

gavner for en yderligere forståelse for teknologien. 

 

Trin 6 - Drivkræfter og barrierer for udbredelsen af teknologien 

Ved dette trin vil målet for teknologien blive udforsket, som gerne skulle afgive en form for 

fordel, som vil være drivkraften for udbredelsen af teknologien. Samtidig kan udbredelsen af 

teknologien være bundet op af barrierer, som kan hænge sammen med teknologiens utilsigtede 

effekter. Dette undersøges ud fra innovationsteorien med særligt fokus på det nye eller 

innovative element i teknologien. Der vil i denne rapport blive rettet særligt fokus mod deep 

learning der tager udgangspunkt i neural networks, som gør det muligt at skabe de algoritmer der 

gør denne teknologi mulig og eventuelle barrierer der er forbundet med dette (Jørgensen, 2018). 
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Teori    

Fænomenologi  

Dette afsnit er en redegørelse af den videnskabsteoretiske tilgang til projektet, fænomenologi, 

hvor Kockelmans forståelse for Husserls tanker bag fænomenologi samt Zahavis gennemgang af 

de traditionelle fænomenologer vil blive gennemgået der bygger på Husserl, Heidegger og 

Merleau-Ponty. Derudover vil følgende spørgsmål blive besvaret: Hvorfor er fænomenologi 

blevet valgt til dette projekt?  

  

Oprindelse  

Fænomenologien blev omkring årtusindeskiftet ved 1900-tallet grundlagt af Edmund Husserl 

(1859-1938). Husserl forklarer fænomenologien som en ny form for beskrivende metode og 

mente, at med hjælp fra denne metode ville en ny videnskab kunne blive udviklet. En videnskab 

der metodisk ville kunne blive udviklet uden indblandelse fra tidligere erfaringer - en filosofisk 

disciplin. Intentionen med denne videnskab er at skabe et nyt fundament for andre videnskaber 

med en metodisk reform for deres discipliner (Kockelmans, 1994).  

Fænomenologien ifølge Husserl ligger til grunde i hans bekymringer af måden fænomener bliver 

opfattet på. Fænomener har ifølge Husserl en objektiv tilstedeværelse i sig selv og en subjektiv 

tilstedeværelse hos modtageren, personen der opfatter fænomenet. Heraf opstår Husserls 

bekymringer da sammenhængen mellem den objektive tilstedeværelse og den subjektive 

tilstedeværelse af fænomenet mangler at blive forklaret. Og derudover, at fænomener typisk 

opfattes som et produkt af en fysisk handling. Husserl mener, at problemet ligger i, at selv 

logiske fænomener bliver givet til modtageren gennem tidligere oplevelser og erfaringer 

(Kockelmans, 1994). 
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Det fænomenologiske fundament 

Fænomenologi er studiet af fænomener, hvor fænomener kan være noget så simpelt som et fysisk 

objekt, men også en melodi eller en tilstedeværelse. Fænomenologien er koncentreret i 

fænomenernes hvordan og i mindre grad dets hvad. Sagt på en anden måde, i stedet for at 

fokusere på vægten eller den kemiske sammensætning af et objekt, er fænomenologien 

koncentreret af måden et objekt viser sig selv på - hvordan det fremstår. Der er stor forskel på 

hvordan et fysisk objekt og hvordan en melodi præsenterer sig selv. Ydermere er det muligt for 

det samme objekt at fremstå forskelligt, set ud fra forskellige perspektiver, som kan være et 

ønske, frygt, forventning og så videre. Når vi opfatter et objekt, opfatter vi ofte mere end hvad 

der umiddelbart præsenterer sig selv. Et objekt med en bagside eller en underside, behøver vi 

ikke at se objektet fra alle vinkler, for at kunne konstatere at objektet indeholder disse sider. Vi 

bliver hjulpet af konteksten som objektet befinder sig i, som giver en større forståelse for 

objektet. Kroppen spiller en rolle for opfattelsen af objektet, hvis vi ikke er i samme kontekst 

som objektet eller hvis vi kun kan se en del af objektet, vil det have en indflydelse på den måde 

vi opfatter objektet på. Men vi vil sjældent være tilfredse med en delvis opfattelse af et objekt, og 

som en af Husserls pointer, ønskes objektet at blive udforsket yderligere. Vi bruger vores krop til 

at skifte til nye vinkler med henblik på, at udforske objektet yderligere. Vi bruger derudover 

vores tidligere erfaringer i opdagelsen af nye fænomener. Fænomenologien fortæller os hvordan 

objekter tilsyneladende er og ikke - som videnskabens mål - en fuldstændig og sand forklaring af 

objektet. Ifølge Heidegger er fænomenet det der viser sig selv. Den fænomenologiske analyse er 

forholdet mellem bevidstheden og verden, som ikke kan forstås uden hinanden (Zahavi, 2019). 

 

Intentionalitet 

Bevidstheden er rettet mod noget - dette kaldes for intentionalitet - den er ikke rettet mod sig 

selv. Intentionaliteten er med til at skabe klarhed vedrørende relationen og forskellen mellem 

subjektiviteten og objektet. Bevidstheden er altid opmærksomhed på objektet på en bestemt 

måde - et perspektiv eller en beskrivelse. Objektet bliver præsenteret på en bestemt måde for 

subjektet. En fænomenologisk opgave er at analysere forskellene mellem de forskellige måder at 

præsentere objektet på, som kan være at forestille sig det, at bedømme det, huske det, etc. og som 

er rettet mod objektet på en bestemt måde. Afhængigt af tidligere erfaringer og nuværende 
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interesser, kan objekter fremstå forskelligt. Intet af dette betyder at intentionalitet omhandler 

subjektet alene og at subjekt og objekt er separeret, tværtimod som Merleau-Ponty beskriver det, 

“The world is entirely on the inside, and I am entirely outside of myself” (Zahavi, 2019). En 

ordentlig fænomenologisk undersøgelse af intentionalitet bør ifølge Zahavi ikke kun tage den 

subjektive side i betragtning, men også undersøge forholdet mellem objekt og subjekt. For 

Husserl var et af de største og vigtigste problemer i fænomenologi, spørgsmålet om hvordan 

objekter af forskellige slags sammensættes af bevidstheden. Men at tale om sammensætningen af 

objekter i bevidstheden er ikke det samme som, at tale om en tankegang der former verden på sin 

egen måde. Derimod er denne sammensætning en proces der gør det muligt for objekter at vise 

sig selv for hvad det er (Zahavi, 2019).  

 

Billedlig intentionalitet 

Ifølge Husserl kan et fysisk objekt kun blive et afbillede noget andet, hvis det forstås af 

modtageren på en bestemt måde. Det ville ifølge Zahavi være en fejl at tænke, at tilstedeværelsen 

af ligheder betyder at et objekt kan afbilde et andet objekt. Hvor andre ville mene, at objekter er 

nødt til at blive reproduceret internt eller repræsenteret for at blive oplevet, vil fænomenologer 

argumentere med, at oplevelsen af perceptionen giver objektet direkte og øjeblikkeligt (Zahavi, 

2019).  

 

Den fænomenologiske metode 

Ifølge Husserl er der behov for en tilsidesættelse, som kaldes for epoché. Tilsidesættelsen 

dækker over vores forudfattede ideer, vanedannende tankegange, fordomme og teoretiske 

forudsætninger. Vores tilgang bør være med et åbent sind for at kunne se objektet for hvad det 

er. Vi bør fokusere på objekter, som de bliver mødt i tilstedeværelsen og ikke hvordan vi tænkte, 

at de var og herfra basere definitioner på forsigtige beskrivelser. Den fænomenologiske analyse 

er hverken en undersøgelse af objektet eller subjektet, men en undersøgelse af deres indbyrdes 

forhold. Der er fokus på fænomenet, hvordan objekter fremstår, hvad de betyder og hvordan de 

betyder noget for os. Dette, som kan kaldes for epoché, er det første trin og bør efterfølges af 

hvad Husserl kalder for den transcendentale reduktion.  
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Ved først at fjerne den naturlige attitude vi bringer, kan vi i stedet fokusere på hvordan objekter 

gives til os. Ved den transcendentale reduktion taler Husserl om en systematisk analyse af 

forholdet mellem subjektet og verdenen. Det er en længerevarende analyse af alle de betingelser 

der gør sig gældende for at det pågældende fænomen kan være sandt (Zahavi, 2019). 

  

Hvorfor fænomenologi?  

Dette projekt vil forsøge at besvare om det er muligt gennem machine learning og kunstig 

intelligens, at genkende deepfakes og hvordan dette forholder sig til den menneskelige opfattelse 

af fænomenet deepfakes. Denne problemstilling omhandler dermed hvordan deepfakes kan 

genkendes og kan de genkendes nu eller i fremtiden? Hvilke konsekvenser kan uigenkendelige 

deepfakes medføre? Ud fra denne forståelse for problemet er den klassiske fænomenologi set 

givende med hensyn til at belyse og analysere forholdet mellem modtageren og fænomenet 

deepfakes. Modtagerne bliver forsøgt påvirket og overbevidst om en forandret/forfalsket realitet. 

Ved brug af den fænomenologiske metode vil der i denne rapport blive forsøgt at afgive et svar 

på, hvordan vi mennesker opfatter deepfakes og dermed om vi ud fra egne sanser kan afgøre 

hvorvidt der er tale om en deepfake video eller en autentisk video. 

 

 

  

Mennesket mod computeren 

I det følgende afsnit vil forskelle mellem mennesket og de kunstige intelligenssystemer blive 

gennemgået med udgangspunkt i kritik fra Dreyfus og et perspektiv af hvad intelligens er. 

Derudover vil der blive redegjort for kunstig intelligens med henblik på neurale netværk for en 

bedre forståelse for produktet af denne rapport. 

 

I 1956 blev et nyt felt inden for forskning annonceret og blev beskrevet som en videnskab der 

skulle undersøge fænomenet intelligens på systematisk vis. Dette felt blev kaldt artificial 

intelligence (AI) og benyttede computere til, at simulere intelligente processer med henblik på, at 

imitere den menneskelige tankegang.  
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Flere AI forskere mente, at computeren inden for de kommende årtier ville kunne udføre 

avancerede menneskelige opgaver såsom at opfatte og forstå på egen hånd. Dreyfus udgav en 

rapport hvori han konkluderer, at hvor computeren godt kan løse specifikke problemer, kan den 

ikke kunne simulere den menneskelige intelligens. En del af Dreyfus bekymringer ligger til 

grunde i arbejdet fra Heidegger, Merleau-Ponty og Husserl, som med fænomenologien beskriver 

forskellige måder mennesker opfatter verden på. Endvidere kritiserer Dreyfus synspunktet om, at 

realiteten er opdelt i rationelle strukturer på en regelbaseret måde. Det er ifølge Dreyfus blot 

menneskelige konstruktioner der kun belyser en delvis realitet. Realitet mangler derimod 

rationelle strukturer, som delvist er styret af menneskelige behov og handlinger. Derudover 

mener Dreyfus, at måden hvorpå noget vides er mere intuitivt end det er rationelt og det er her AI 

fejler eftersom, at det ikke har kendskab til disse strukturer i realiteten. Dreyfus benægter ikke 

synspunktet fra naturvidenskaben om, at verden kan forstås som en materialistisk struktur 

selvstændigt fra mennesker, men lægger vægt på det fænomenologiske perspektiv om, at i 

beskrivelsen af verden drager perspektivet fra menneskelige erfaringer. Dreyfus lægger 

yderligere vægt på, at for mennesker overgår erfaringen af verden som helhed erfaringen af 

enkelte fremtrædende elementer. En del af menneskets intelligens er udover hjernen i resten af 

kroppen, som vi bruger til at opfatte vores omgivelser med – vores øjne til at se med, fingre til at 

føle med, næse til at lugte med og så videre (Brey, 1997). 

 

En ny gren af AI er opstået igennem den seneste tid, det neurale netværk (neural networks), som 

er en modsætning til den klassiske AI der bygger på manipulation af symboler gennem et 

regelsæt. Neural networks er derimod en tilgang der finder inspiration fra strukturen og 

operationerne af den menneskelige hjerne. De to grene dog stadig det tilfælles, at intelligens 

betragtes som værende en informationsbearbejdning (Brey, 1997). 

Strukturen og operationerne i neural networks er bygget op efter det menneskelige nervesystem 

og specifikt det i hjernen. Nervesystemet er opbygget af nerveceller (neuroner), som hver kan ses 

som et informations processerings system. Neuronerne påvirkes af andre neuroner eller til tider 

direkte fra sanselige organer og reagerer ved, at levere elektrokemiske signaler til andre neuroner 

og andre gange til muskler eller kirtler og samles op af receptorer. Om neuronerne leverer 

signaler og hvor kraftige de er, afhænger af den fysiologiske “programmering” af neuronet med 

hensyn til dets reaktion og interaktion med andre neuroner.  
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Når disse elektrokemiske signaler overstiger en bestemt grænse, reagerer neuronet og signalerer 

videre til de øvrige neuroner i neuronets omgivelser. Et neuron kan derfor anses som processorer 

af input/output funktioner. Forskere mener, at intelligens er et produkt af disse forbindelser 

mellem neuroner. Gennem nervesystemets levetid, vil det blive påvirket og trænet af interaktion 

med dets omgivelser og dermed blive mere og mere intelligent og succesfuldt (Brey, 1997). 

Neural networks forsøger at skabe kunstig intelligens ved, at simulere operationerne af 

nervesystemet. Dette forsøges ved at konstruere et system af informations processorer med 

input/output funktioner ligesom neuronerne. Antallet af processorer kan variere fra ti-tyve 

stykker til flere tusinde og deres vægt/styrke afhænger af de elektrokemiske signaler der 

modtages. Netværket består typisk af et input lag hvor information flyder ind, et par mellemlag 

og et output lag. Antagelserne omkring neural networks stemmer overens med Dreyfus billede af 

intelligens. Neural networks opgiver den rationalistiske idé om, at intelligens er et spørgsmål om 

symbolsk manipulation og regler.  

 

Viden i neural networks er ikke et spørgsmål om at indeholde repræsentationer, men nærmere 

passende forbindelser mellem nerver og muskler. Her involverer viden at indeholde en egenskab, 

altså hvordan en bestemt opgave udføres og ikke besiddelsen af viden omkring opgaven - som 

vender tilbage til Dreyfus tidligere holdninger om intelligens i form af intuition. Hertil er det 

muligt med neural networks, at følge ideen om at intelligens kræver en krop og befinder sig i 

bestemte omgivelser, som er et af Dreyfus kriterier for at skabe kunstig intelligens. Dreyfus er 

dog stadig pessimistisk med hensyn til, om det neurale netværk nogensinde vil kunne leve op til 

dette krav, eftersom at den menneskelige intelligens er så kompleks. Dreyfus mener, at den 

sunde fornuft mangler - ligesom inden for den klassiske AI. Neural networks tager udgangspunkt 

i tidligere erfaringer, som forbindelserne mellem neuronerne bruger som baggrund for hvordan 

situationer skal håndteres.  

Men her opstår problemet ifølge Dreyfus, hvis nye situationer opstår og netværket ikke har de 

nødvendige erfaringer der kan understøtte de påkrævede handlinger. Dreyfus mener ikke, at det 

neurale netværk besidder evnerne til at kunne generalisere tidligere erfaringer for at håndtere nye 

situationer. Det er nødvendigt at kunne benytte al sin viden for at kunne generalisere denne viden 

til nye situationer og hvordan skulle neural networks kunne anskaffe sig den samme mængde og 

variation af data som et menneske.  
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Det er derfor nødvendigt ifølge Dreyfus at kunne tilføre neural networks en krop og lade det 

gennemgå samme læring som et voksent menneske. Dreyfus fandt i et studie, at mennesker 

tilfører regler i de tidlige stadier af læring, men senere benytter intuition og helheden af 

situationen for at løse et problem. Hvor kunstig intelligens kan overgå en menneskelig 

nybegynder i rollen som ekspert, vil kunstig intelligens aldrig ifølge Dreyfus kunne overgå en 

menneskelig ekspert indenfor et specifikt felt (Brey, 1997).  

 

Hvorfor benytte Machine Learning til genkendelse af deepfakes? 

Dreyfus kritiserer den klassiske (symbolske) retning indenfor kunstig intelligens og mener ikke, 

at den vil være i stand til at imitere den menneskelige intelligens. Dette skyldes den manglende 

krop til indlæring af viden. Men i løbet af 1970’erne dukkede de første ekspertsystemer op, hvis 

ansvar var at overtage opgaver fra eksperter indenfor et specielt område, såsom medicinal, jura, 

matematik, forskning, finansiering, etc. Sådanne ekspertsystemer opbygges efter principperne 

ved den symbolske kunstige intelligens, som bygger på involvering af menneskelig viden og en 

regelbaseret opførsel. Udviklerne bag sådanne systemer forsøger at implementere viden fra 

ekspertinterviews eller deres egen intuitive viden. Denne retning inden for kunstig intelligens 

følger Dreyfus krav om, at computere kan være effektive indenfor en regelbundet beskrivelse og 

samtidig kræver meget lidt af den sunde fornuft. Men efter senere forskning af Dreyfus samt 

hans bror, fandt de, at denne retning indenfor kunstig intelligens afviger sig fra måden 

mennesker opnår ekspertise.  

 

Denne forskning viste, at mennesker i begyndelsen af læring, benytter sig af regler, men som 

mennesket kommer længere og længere i sin læring, vil det begynde at benytte intuition til 

problemløsning. Dette skyldes, ifølge Dreyfus, at virkeligheden mangler sådanne formelle 

strukturer at opdele efter regler og at viden dermed er evnen til at kunne håndtere umødte 

situationer. Men hvor Dreyfus ikke mener, at computere vil kunne erstatte en ekspert indenfor et 

bestemt område, så vil computere effektivt kunne agere som problemløsere indenfor et bestemt 

område.  
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Dette projekt omhandler udviklingen af et system til deepfake genkendelse og herefter vurdere 

hvorvidt det kræver menneskelig interaktion med henblik på at leve op til systemets 

forventninger. Ud fra Dreyfus holdninger og forskningsresultater, vil den udviklede løsning for 

dette projekt bygge på principperne omkring machine learning og mere specifikt supervised 

learning. Dette vil betyde, at vi blot giver systemet viden omkring ansigtets struktur, men ikke 

hvad det skal kigge efter for at vurdere hvorvidt der er tale om en deepfake (Brey, 1997). 

 

 

Machine Learning 

Machine Learning er en disciplin der omhandler at trække viden ud af data og bygger på 

forskning indenfor statistik, kunstig intelligens og datalogi. Machine learning er i de senere år 

blevet en integreret del af hverdagen, som ses benyttet til automatiserede processer såsom 

personaliserede forslag på hjemmesider. Dette gælder blandt andet forslag til venner på 

Facebook, forslag til film på Netflix, etc. Mange af de store tech giganter som Amazon, Netflix 

og Facebook, benytter i stor grad flere forskellige machine learning modeller (Müller & Guido, 

2016). 

Machine learning bruges også i høj grad uden for erhvervslivet. Machine learning har haft stor 

indflydelse på hvordan data-drevet forskning udføres i dag. Her bruges det blandt andet til 

forskning og opdagelsen af nye himmellegemer, hvor himmellegemer genkendes og 

kategoriseres. En model kan løse problemer af forskellige størrelser og kan skaleres efter behov 

og størrelsen af problemet (Çakır, Alper, 2020). 

Hvor et traditionelt system designes til at løse en specifik opgave og derefter redesignes for at 

kunne imødekomme nye forventninger vil det i de fleste tilfælde betyde, at hele systemet skal 

ændres. Her er machine learning mere fleksibelt med hensyn til forandring. En anden årsag til 

machine learnings store fremgang og popularitet skyldes, at den traditionelle fremgangsmåde 

med en regelbaseret logik kræver, at programmøreren har en dyb og grundig forståelse for det 

problem der skal løses. Her gør machine learning brug af en data analytisk fremgangsmåde 

(Müller & Guido, 2016). 
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En problemstilling løst gennem machine learning, som traditionel programmering ikke har 

formået, er ansigtsgenkendelse. Dette skyldes, at måden traditionelle systemer fortolker pixels på 

er meget forskellig fra måden mennesker ville tolke en samling af pixels. Derudover ville det 

næsten være umuligt for et menneske at beskrive et sæt regler som kunne beskrive et ansigt på et 

billede. Her kan machine learning foretage mønstergenkendelse, som ikke bygger på fortolkning 

af pixels på samme måde, som foretages gennem traditionelle systemer (Müller & Guido, 2016). 

I de følgende afsnit vil de to mest anvendte machine learnings algoritmer, supervised og 

unsupervised, blive gennemgået samt forskellene mellem de to metoder. 

Unsupervised Learning 

Unsupervised learning er en machine learning algoritme hvor resultatet ikke er kendt under 

træning i modsætning til supervised learning, hvor resultatet er kendt under træning. Ved 

unsupervised learning evaluerer udvikleren ikke modellen under læringsfasen. Unsupervised 

learning omstrukturerer dataen således, at der kan findes ligheder mellem de forskellige dele af 

dataen. Derefter bliver forskellige karakteristika som repræsenterer den givne data fundet for at 

kunne konstruere en model (Müller & Guido, 2016). 

En af de store udfordringer ved unsupervised learning er, at modellen ikke indeholder et resultat 

før modellen udvikles. Udfordringer kan derfor opstå ved evalueringen af en model, da det bliver 

en mere kompliceret vurdering i forhold til, om modellen lever op til kravspecifikationen (Müller 

& Guido, 2016). 

Unsupervised machine learning bliver ofte benyttet til udforskning og forberedelse af data. Dette 

er i modsætning til supervised machine learning der benyttes til at automatisere processer. 

Derfor er unsupervised machine learning ofte at finde indenfor support opgaver, hvor data 

klargøres til brug for supervised machine learning (Müller & Guido, 2016). 
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Clustering 

Clustering er en af de mest hyppigt anvendte unsupervised learning teknikker. Det bliver ofte 

anvendt til at udforske datasæt samt at finde grupperinger og ligheder i et givent datasæt. 

Clustering er derfor en stor del af data analytikeres værktøjskasse, med henblik på at finde en rød 

tråd i et datasæt. Et eksempel på anvendelse af clustering kunne være, hvis en telefoni-

virksomhed ønsker at optimere placeringerne af deres mobilmaster. Her kan unsupervised 

machine learning bruges til at estimere antallet af clusters af mennesker der bruger deres master 

og dermed give det ønskede overblik. En telefon kan kun være forbundet til en enkelt mast ad 

gangen. Derfor ville anvendelsen af en clustering-algoritme kunne optimere placeringen således, 

at masten ville kunne dække flest mulige kunder med henblik på at opsætte færrest mulige 

master (Müller & Guido, 2016). 

Supervised Learning 

Supervised machine learning er endnu en af de populære typer af machine learning. Supervised 

machine learning benyttes til at forudsige resultater af ny data, på baggrund af et træningssæt 

hvor resultatet er kendt. Supervised learning kræver dermed menneskelig interaktion for at 

opbygge et træningssæt. Udviklerne er nødsaget til at vurdere om modellen lever op til 

kravspecifikationen ved, at sammenligne med det ønskede resultat og ved, at vurdere modellens 

præcision. Efter træningen af modellen, vil processen blive automatiseret og ofte køre endnu 

hurtigere end udgangspunktet under træning (Müller & Guido, 2016). 

  

Classification og Regression 

De to mest anvendte teknikker indenfor Supervised learning er Classification og Regression.  

Ved classification, er formålet at benytte en machine learning model til, at kunne forudsige data 

ud fra en liste af muligheder og derefter klassificere dataen indenfor de givne muligheder. Et 

eksempel kunne være at kategorisere dokumenter af forskellige typer ud fra deres respektive 

type.  
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Udover en liste af muligheder kan classification også inddeles efter en binær klassifikation hvor 

der kun er to mulige resultater. Et eksempel på binær klassifikation er et program der tjekker 

efter spam i en e-mail-indbakke, hvor e-mails markeres enten som spam eller ej - true eller false 

(Müller & Guido, 2016). 

Regression bruges til opgaver med involvering af numeriske værdier, her kan fremtidige 

resultater forudsiges ud fra tidligere værdier med en eller flere parametre. Ved Regression kan 

formålet være at forudsige temperatur, indkomst og så videre. Det er her vigtigt kun at sætte 

forudsigelsen op imod en numerisk værdi (Müller & Guido, 2016). 

Den klare forskel mellem regression og classification er typen af output. Regression forudsiger 

altid kontinuerlige numeriske værdier, hvorimod classification altid forsøger at forudsige og 

klassificere genstande (Müller & Guido, 2016). 

 

Overfitting, Underfitting and Generalization 

Ved udvikling af en supervised learning model bliver træningssættet anvendt for at kunne 

foretage præcise forudsigelser. Dette er med henblik på at øge effektiviteten i forudsigelser af 

tilfælde, som ikke er repræsenteret af træningsdata. For at en model kan foretage præcise 

forudsigelser på aldrig før set data bliver modellen nødt til at generalisere dataen fra 

træningssættet. Derfor skal modellen kunne generalisere så præcist som muligt og dette er målet 

med, at skabe balance i forhold til overfitting og underfitting (Müller & Guido, 2016). 

Typisk bygges en machine learning model således, at modellen kan foretage præcise 

forudsigelser på træningssættet. Hvis et træningssæt og et testsæt har ligheder nok, så formodes 

det, at modellen vil være præcis på testsættet. Dette vil dog i nogle tilfælde ikke være sandt. For 

at en machine learning algoritme kan foretage præcise forudsigelser på baggrund af ny data, er 

algoritmen afhængig af de regler der opsættes for dataen. Dette kan eksempelvis være at sætte 

regler op for en model til, at kunne genkende blade fra træer. Det første trin vil være at finde 

træningsdata til modellen. Træningssættet består nu af dette specifikke type blade og modellen 

kan nu testes ud fra træningssættet.  
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Træningssættet vil først forekomme ukendt for modellen og målet er derfor, at generalisere ud 

fra denne data for at kunne være præcis i forhold til fremtidige ukendte tilfælde (Müller & 

Guido, 2016). 

Et eksempel på overfitting er hvis, at machine learning modellen ikke kan genkende et blad fordi 

det adskiller sig fra de blade der fremkommer i træningssættet. Underfitting vil derimod være, 

hvis modellen ville vurdere et billede af noget andet end et blad, som værende et blad ud fra en 

stor mængde af den samme grønne farve. Et yderligere eksempel på overfitting kunne være, at 

alle tilfælde af blade i træningssættet er grønne blade. Hvis modellen efter træningsfasen 

præsenteres for et blad af en anden farve, vil det blive vurderet til ikke at være et blad. Dermed 

er modellen blevet overtrænet til at genkende kun grønne blade. Desto mere kompleks en 

machine learning modellen er, desto bedre vil den kunne foretage forudsigelser på 

træningssættet. Men bliver modellen for kompleks og vil der blive lagt et for stort fokus på 

enkelte datapunkter og modellen vil ikke kunne foretage generaliserede forudsigelser for nye 

tilfælde. Der eksisterer et sweet spot for at opnå den bedste ydeevne og forekommer imellem 

over- og underfitting, som illustreret ved Figur 2 (Müller & Guido, 2016). 

 

 

Figur 2: Et “Sweet spot” er den perfekte balance mellem kompleksitet og præcision, og 

eksisterer mellem under- og overfitting. 
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Vandfaldsmodellen  

Gennem udviklingen af deepfake detection løsningen for dette projekt er vandfaldsmodellen 

blevet benyttet.  

Den første del af processen ved at følge vandfaldsmodellen har været, at definere kravene til den 

løsning som skulle udvikles. Dette inkluderer at indlæse videoer fra trænings- og testsættet. 

Herefter indlæse en given video som en række stillbilleder (frames). Derefter skal løsningen 

kunne genkende ansigter på stillbillederne og identificere ansigtstræk for hvert ansigt genkendt 

på billedet.  

 

 

Næste del af vandfaldsmodellen har været at designe systemet som en sammenhængende 

løsning. Dette har inkluderet at finde de korrekte frameworks og finde sammenhængen mellem 

de forskellige dele, som kravspecifikation fra forrige del, naturligt opdeler koden i. Denne 

opdeling resulterede i en udvikling af et flowchart, som er en visuel beskrivelse af de forskellige 

dele af systemet. Derudover har denne del krævet et indblik i træningssættet og herefter en 

vurdering af hvilken metode inden for machine learning der skulle tages i brug, herunder 

supervised eller unsupervised.  

Derefter kommer implementationen af dette design, som er udviklet ved brug af Python, som er 

blevet benyttet ud fra de frameworks der er tilgængelige gennem dette programmeringssprog. I 

starten af udviklingsfasen blev PyCharm benyttet som udviklingsmiljø, men på grund af 

begrænsningerne i forhold til visning af billeder, blev udviklingsmiljøet skiftet ud med 

Anaconda, som understøtter muligheden for dette. Derudover, blev det gennem udviklingsfasen 

klart, at der måtte træffes et valg mellem to lignende frameworks, haar cascade og 

facial_recognition, hvor det viste sig nødvendigt at kunne identificere koordinaterne for et givent 

ansigt, som kun facial_recognition tilbyder. I forhold til testning, viste netop udskiftningen fra 

PyCharm til Anaconda sig værende nyttig, da Anaconda tillader en visuel repræsentation af de 

opnåede resultater. Dette blev blandt andet brugt til testning af implementation, som blev opdelt 

ud fra kravspecifikationen. 
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Det næste trin i vandfaldsmodellen er at teste systemet som helhed. Her blev logikken sat 

sammen, med henblik på at udtrække stillbilleder fra en video, genkende ansigter og herefter 

finde ansigtstræk. Dette kunne blive visualiseret gennem anaconda som en række af billeder, 

hvor ansigtet var i fokus med markeringer af ansigtstræk som linjer tegnet af systemet, som 

fremgås ved bilag 5 og 6. 

Den sidste del af vandfaldsmodellen er vedligeholdelse af systemet og yderligere tilføjelser af 

krav. Denne del anses som en del af perspektivering af denne rapport. 

 

Haar cascade vs facial_recognition 

Et problem der opstod gennem udviklingen af løsningen, var hvilken metode der skulle bruges til 

at genkende ansigter ud fra et givent billede. Her lå mulighederne mellem Haar Cascade og 

Face_recognition hvor begge metoder formår at udføre samme opgave, men på forskellige 

måder. Derfor var det essentielt at finde den rigtige metode da hele grundlaget for opgaven vil 

afhænge af hvor præcist og hvordan ansigter findes. 

Haar Cascade er en object detection algorithm, som bliver brugt til at finde ansigter på billeder 

eller i videoer. Haar Casacade gør brug af machine learning og er blevet trænet ud fra billeder 

med og uden ansigter, som herefter bliver til en machine learning model der kan downloades 

som en XML-fil og derfra blive benyttet i et program (Cascade Classifier, 2004). 

Face_recognition virker i store træk på samme måde som Haar Cascade, forskellen ligger i 

måden resultatet præsenteres på. Haar cascade giver resultatet som en firkant rundt om det 

lokaliseret ansigt. Face_recognition genkender også ansigter, men er også i stand til, at kunne 

give koordinater for hvor ansigtet er at finde, som dermed let kan findes ud fra de givne 

koordinater (Face Recognition, 2017). 
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Hvorfor bruge python til machine learning 

Til udvikling af deepfake detection løsningen for dette projekt er programmeringssproget Python 

blevet anvendt. Årsagerne til dette er, at det er et veludviklet programmeringssprog og kan 

anvendes på mange forskellige måder. Derudover, så er Python det mest populære 

programmeringssprog med hensyn til machine learning. Dette skyldes at der findes et utallige af 

frameworks klar til brug, således at udviklingsfasen kan forkortes, da denne del af systemet kan 

“outsources”.  

 

Frameworks 

Igennem udviklingen af deepfake detection løsningen for dette projekt er flere forskellige 

frameworks blevet anvendt. Dette gælder: OpenCV; SKlearn (Scikit); Numpy pandas; 

Matplotlib; Ipython; Cv2; Face_recognition; OS; PIL. Beskrivelsen af disse frameworks og 

forklaring af hvordan de er blevet brugt gennem dette projekt, er vedhæftet som en del af 

rapportens bilag. 

 

Opbygning af Machine Learning system 

I løbet af dette afsnit vil de centrale dele af kodebasen for det udviklede produkt gennem dette 

projekt blive gennemgået. Dertil vil være udklip af Python koden udviklet med henblik på at 

genkende deepfakes. Denne implementation er inspireret af vinderen af Facebooks konkurrence 

for deepfake detection, som blev afholdt i år 2020. Denne konkurrence vil blive yderligere 

gennemgået under afsnittet State of the art analyse. For at kunne udvikle en machine learning 

model er det nødvendigt, at anskaffe en hel del data, som kan bruges som en del af 

træningssættet. Hertil er samme træningssæt blevet anvendt fra Facebooks konkurrence, som er 

472 gigabyte af videoer, som er enten autentisk eller deepfake. Derudover følger 10 gigabyte af 

videoer med, som er til testning og som naturligvis er anderledes fra træningssættet. 
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Machine learning algoritmen vil følge de trin der er gør sig gældende for nedenstående 

flowchart, anvist via Figur 3. En gennemgang af implementation af dette flowchart vil nu blive 

foretaget, med en beskrivelse af hvert trin. 

 

Figur 3: Flowchart for machine learning algoritmen udviklet gennem dette projekt. 

 

I denne del af systemet markeres træningssættet med korrekte resultat, om det er en deepfake 

eller ej. Dette er et væsentligt trin under supervised machine learning, hvor vi mennesker hjælper 

med at opdele og markere træningsdata, som kan ses ved Figur 4. 

 

 

Figur 4: Markering af træningssæt. 

 

Hvor log_loss er en matematisk funktion til klassifikation af hvor sandsynligt modellen tænker 

resultatet var.  

 

Herefter hentes træningssættet som nu er blevet klassificeret og markedet med “REAL” eller 

“FAKE”, som ses ved Figur 5. 

 

 

Figur 5: Indhentning af træningssæt. 

 

 



6. Semester     Humtek    09-06-2021  

         31 

De kommende trin er tests af den væsentlige logik opdelt i blokke, som senere vil blive samlet til 

reel brug. 

 

Først testes indlæsningen af billeder, med hensyn til om det er muligt at indlæse træningsdata i 

form af en video og derefter udvælge et enkelt stillbillede, som ses ved Figur 6. 

 

 

Figur 6: Indlæsning af billeder. 

 

Dernæst testes ansigtsgenkendelses frameworket der benyttes igennem systemet. Resultatet af 

denne test er et nyt billede med det fundne ansigt, hvis et ansigt blev fundet, samt ansigtets 

koordinater på billedet, som ses ved Figur 7. 
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Figur 7: Test af ansigtsgenkendelse. 

 

Dernæst anvendes et bibliotek til at finde ansigtstræk ud fra billedet af ansigtet der blev trukket 

ud af et givent billede fra den forrige del af koden. Dette bibliotek finder koordinater af træk som 

kæbeparti, mund, øjne, næse og øjenbryn og kan derefter tegne dette på billedet, som ses ved 

bilag 5 og 6, som et lag over ansigtet. Dette kan ses forneden ved Figur 8. 
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Figur 8: Markering af ansigtstræk efter ansigtsgenkendelse. 

 

Dernæst testes samme logik som foroven, dog her af flere forskellige eksempler af billeder, som 

ses ved Figur 9 og Figur 10. 
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Figur 9: Sammenfletning af forrige tests for flere billeder. 
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Figur 10: Fortsættelse af sammenfletning af forrige tests for flere billeder. 

 

 

 

Herefter implementeres den del af koden hvor videoen opdeles i frames (stillbilleder). Således at 

det er muligt at “klargøre” videoerne med hensyn til forrige implementerede logik, som nu kan 

blive implementeret med henblik på hvert et stillbillede i en given video. Dette kan ses ved Figur 

11. 
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Figur 11: Opdeling af en video i stillbilleder (frames). 

 

Efter disse tests er gennemført og det ønskede resultat er opnået, er det tid til at gennemføre 

markeringer af ansigtstræk, men denne gang for hvert stillbillede, som kan ses ved Figur 12 og 

Figur 13. 
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Figur 12: Markering af ansigtstræk for serie af stillbilleder. 

 

 

Figur 13: Fortsættelse af markering af ansigtstræk for serie af stillbilleder. 
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Dette er nu en fuld implementation, som kan tage en video og dele den op i flere stillbilleder. 

Herfra er det muligt at finde ansigter på hvert af de enkelte stillbilleder og herfra finde 

ansigtstræk og foretage markeringer af disse. Og som det sidste give en vurdering på hvor 

sandsynligt det er, at videoen er en deepfake, som ses ved Figur 14. 

 

 

Figur 14: Vurdering af sandsynlig for deepfake. 

 

 

Konklusion af deepfakes detection program 

Logikken udviklet kunne efterfølgende blive implementeret i et program der hedder Anaconda. 

Dette program gør det muligt at visualisere de opnåede resultater, hvor gruppens implementation 

visualisere gennem billeder og de markeringer der bliver foretaget i forhold til ansigtstræk. Dette 

gør det muligt for udviklerne at få et indblik i hvordan de forskellige dele rent faktisk fungerer 

og om de fungerer efter hensigten. Machine learning modellen opnåede en præcision på cirka 63 

procent ud fra test dataen. Dette vil altså sige, at den udviklede model er i stand til at gætte rigtig 

lidt over halvdelen af tiden. Denne præcision vil blive sammenlignet i de kommende afsnit med 

løsninger fra en konkurrence afholdt af Facebook i år 2020, som netop gik ud på at genkende 

deepfakes ved brug af machine learning. 
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Analyse 

Deepfake videoer kan være svære og nemme at genkende - både for mennesker og computere - 

det afhænger blandt andet af: Kvaliteten af manipulationen; Konteksten med hensyn til 

personerne involveret og indholdet af det der bliver gjort og sagt.  

Men hvordan fungerer deepfake teknologien? Og er det muligt for genkendelses software at stå 

alene med hensyn til genkendelsen af denne teknologi? Eller kræver sådanne 

genkendelsessystemer menneskelig interaktion? Og hvordan ser fremtiden ud, kan vi stille noget 

op imod deepfakes af meget høj kvalitet og er machine learning vejen frem?  

Der lægges op til diskussioner vedrørende disse spørgsmål og eventuelle etiske problematikker. 

 

State of the art 

I denne state of the art analyse vil fokus ligge på effektiviteten af systemer udviklet til 

genkendelse af deepfakes og helt konkret hvor præcise de er med hensyn til antal rigtige gæt i 

forhold til antal forkerte gæt. Store virksomheder har udviklet lignende løsninger, blandt andet 

har microsoft udviklet Video Authenticator, som er et redskab der giver et procent baseret svar på 

hvorvidt en video er en deepfake. Det har dog ikke gennem dette projekt været muligt at finde 

data på hvor præcise disse løsninger er. Dog afholdt Facebook i år 2020 en konkurrence, som lød 

på at genkende deepfakes ved brug af machine learning. Mere end 2.000 deltog i denne 

konkurrence og skabte mere end 35.000 deepfake genkendelses algoritmer. I 82 procent af tiden 

kunne den bedste algoritme genkende deepfakes fra konkurrencens data. Derimod så faldt dette 

til 65 procent ved ukendte datasæt. Det vil altså sige, at cirka en tredje-del af tiden missede den 

bedste algoritme en deepfake. En amerikansk professor ved UC Berkeley tilknyttet denne 

konkurrence mener, at en enkelt fejl ud af en milliard bør være målet. Dog udtaler Mike 

Schroepfer, Facebooks CTO (chief technology officer), at deepfakes ikke er et stort problem 

endnu, men at det er vigtigt at være forberedt. Et problem med sådanne open source deepfake 

genkendelses software kan dog være, som f.eks. Sådanne en konkurrence som Facebook har 

afholdt her, at det bliver brugt af deepfake algoritmer til at lære, hvilke ting der kigges efter ved 

genkendelse og dermed lære at undgå dem (Knight, 2020).  
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Fænomenologisk analyse 

Fænomenologien opstod hos Husserl på baggrund af bekymringer af måden fænomener bliver 

opfattet på. Ifølge Husserl er fænomener objektivt tilstedeværende i sig selv og subjektivt 

tilstedeværende hos modtageren i bevidstheden. Husserls bekymringer omhandler den 

manglende forklaring af forholdet og forskellen herimellem. Husserl mener derudover, at der 

forekommer en problematik i fænomenernes måde at blive modtaget på, da fænomener ifølge 

Husserl modtages gennem tidligere oplevelser og erfaringer.  

Set ud fra Husserls bekymringer, vil mennesker opleve fænomenet deepfakes gennem tidligere 

oplevelser og erfaringer. I denne sammenhæng vil det enten være fra tidligere oplevelser med 

deepfakes i form af billeder eller videoer, men naturligt vil der også være ligheder fra billeder og 

videoer, som ikke er blevet skabt gennem brug af kunstig intelligens. Dette hænger sammen med 

formålet bag deepfakes teknologien, som er at genskabe forfalskede billeder eller videoer, som i 

hvert fald i de ondsindede tilfælde, vil være at fremstå oprigtige og autentiske. Med hensyn til de 

mere humoristiske tilfælde vil dette ikke være tilfældet, hvor hensigten ikke er at bedrage 

modtageren, men ofte ligger en del af den humoristiske sans i netop den del at det er tydeligt at 

videoen eller billedet er forfalsket.  

 

Derudover er der også en sammenhæng mellem hvad der bliver sagt af personen i en deepfake 

video og det personen tidligere har kunne finde på at sige - ligner det ham at sige det? Det vil 

hurtigt kunne være med til at stille spørgsmålstegn ved oprigtigheden af videoen, hvis han eller 

hun på videoen udtaler visse ting, som afvejer i for høj grad af det han eller hun normalt ville 

udtale. Dette hænger selvfølgelig sammen med, hvorvidt der er tale om en kendt person eller ej, 

f.eks. En ven eller en offentlig figur og hvor godt modtageren kender personen på videoen. Vi 

kender det alle, med tætte familiemedlemmer, venner, ægtefæller og så videre, at vi næsten kan 

regne ud hvad de vil sige, inden de selv har sagt det. Dette er en del af de erfaringer vi drager os, 

som vi oplever mere til de mennesker omkring os eller vi følger på fjernsynet og internet, hvor 

der er en begrænsning med hensyn til oplevelsen af disse personer. Dette hænger sammen med 

konteksten og den fysiske begrænsning i forhold til at lære mennesker at kende gennem fjernsyn 

og internettet. Derfor kan man også sige, at en del af processen bag at lave en overbevisende 

deepfake video er, at indholdet skal komme så tæt på hvad personen normalt ville kunne finde på 

at sige.  
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Dette ligger samtidig tæt op ad Dreyfus pointe om, at viden er intuition, hvor at vi mennesker 

med vores intuition i visse tilfælde vil kunne afgøre, ud fra indholdet af det der bliver sagt, om 

der er tale om en deepfake. Denne intuition er hverken at finde i dette projekts udviklede produkt 

eller de nuværende løsninger på markedet. Set ud fra et fænomenologisk perspektiv af ikke 

mindst Husserl, men også Heidegger og Merleau-Ponty, bør vi, for at opleve deepfake 

fænomenet for hvad det er, se bort fra disse tidligere oplevelser og erfaringer.  

Et andet fokus fra den klassiske fænomenologi, omhandler at kigge på forholdet og forskellene 

mellem subjektet og objektet og dermed i dette tilfælde bevidstheden og deepfake videoen eller 

billedet. Konteksten for modtagelsen af sådanne materialer er oftest gennem internettet. Eftersom 

dette ikke er fysisk og dermed ikke kan røres, føles, lugtes, etc. bliver det sværere for 

modtageren at opleve og vurdere fænomenet. Ifølge fænomenologien bruger vi netop vores krop 

til at udforske fænomener og hvis vi ikke befinder os selv i samme kontekst som fænomenet der 

opleves, ønsker det at blive udforsket yderligere. Oversat til fænomenet vedrørende deepfakes, 

vil det kunne betyde at modtager føler sig tvunget til at bekræfte hvad end der vises gennem 

billedet eller videoen - er det nu også oprigtigt?  

 

Dreyfus kommer med samme pointe, hvor han gennem sin kritik af kunstig intelligens beskriver, 

at for at kunne imitere intelligens, kræves der en krop. Vi bruger vores krop til at opleve 

omgivelser med. Yderligere kan deepfakes enten deles offentligt eller privat, f.eks. delt via et 

offentligt forum eller sendt via en privat besked.  

Forholdet mellem subjektet og deepfake materialer (objektet) kan også ses i lyset af hvor i høj 

grad modtageren har et personligt forhold til indholdet. Det kan være at modtageren selv fremgår 

i videoen eller billedet og dermed kan give en mere emotionel investeringen i måden fænomenet 

opleves på. Det kan f.eks. Være en politisk video lavet med deepfake teknologien, hvor 

modtageren enten kan være for eller imod det der bliver sagt i videoen. Dette kan have en 

indflydelse på hvorvidt denne video vurderes til at være ægte. Hvis modtageren ikke er enig i 

den politiske holdning der gør sig gældende i videoen, kan han eller hun ønske at videoen er 

forfalsket og vice versa. Dette er det perspektiv Zahavi omtaler i sin forklaring af hvordan 

fænomener opleves, at vi mennesker ofte oplever mere end det, som objektet umiddelbart viser 

og kan også beskrives som den fænomenologiske epoché.  



6. Semester     Humtek    09-06-2021  

         42 

Dette er en del af det første trin af den fænomenologiske analyse, hvor fænomenet beskrives ud 

fra hvad det betyder for os og hvordan det betyder noget.  

Det næste trin er den transcendentale reduktion, som er en systematisk analyse af de ting som gør 

fænomenet sandt. Det vil sige at adskille alt hvad der har med jeg’et at gøre, fra alt hvad der 

tilhører verdenen og dermed ikke jeg’et. Fænomenet omkring deepfakes kan koges ned til at se 

en video og dermed brugen af det menneskelige øje. Det kan ses som handlingen af at opnå 

forståelse for det der bliver kigget på - at finde sandhed i det der ses. I modsætning til 

computeren, som forsøger at forstå gennem forskelle i pixels og som kan have svært ved, at 

forstå eksempelvis skygge, er dette nemt for mennesket at forstå skygge, små objekter som vi 

kan vurdere ud fra konteksten, eventuelle skrift i videoen. Yderligere opdeler vi mennesker ikke 

en video i stillbilleder og analyserer hvert enkelte billede. Vi kigger på videoen som helhed - 

hvordan det hele hænger sammen. Er der passende skygge under underlæben ud fra lysets 

retning, kunne være et spørgsmål vi stiller os selv.  

 

Disse spørgsmål er som udgangspunkt ikke en tjekliste vi løber igennem, men dukker op i 

tilfældet af, at vi ikke kan svare “ja” til dette. Dette fænomen omkring video et område hvor vi 

mennesker tilbringer utroligt meget tid - vi ser video på fjernsynet, computeren, telefonen, 

reklamer i offentligheden, etc. Yderligere er video et primært objekt for menneskets fokus, hvor 

eksempelvis musik forholder sig som et sekundært objekt for fokus og bruges til tider i 

baggrunden for hvad der ellers er for fokus. Video er i modsætning til eksempelvis læsning en 

mere naturlig måde at absorbere information på eftersom, at video i de fleste tilfælde er en 

efterligning af den virkelige verden. Dette er også årsagen til, at video er så 

afhængighedsdannende, da det efterligner virkeligheden og dermed bliver så fordybende. 

Samtidig bliver forholdet for mennesker og video, at mennesket forbliver passivt i forhold til 

hvad end der bliver præsenteret og interagerer ikke med videoen. Vi er blot passagerer for hvor 

end kameramanden har besluttet sig for at føre os hen (Kerner, 2020). 
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TRIN-models analyse af deepfake teknologien 

Følgende afsnit er en analyse ud fra TRIN-modellen af deepfakes som teknologi, der gør brug af 

deep learning og neural networks. Analysen har til formål at give en bedre indsigt i hvordan 

deepfakes teknologisk virker, hvilke drivkræfter der ligger bag deepfakes og hvilke eventuelle 

utilsigtede effekter teknologien kan medbringe. 

 

 

Trin 1 - Teknologiers indre mekanismer og processer 

Det første trin omhandler undersøgelsen af teknologiens indre mekanismer og processer.  

Formålet med brugen af deepfake teknologien er at fordreje virkeligheden på en overbevisende 

måde. Dette kan være af underholdnings mæssige årsager såsom snapchat, hvor det er muligt at 

ændre ved ansigtet på en selfie. Det har blandt andet været lidt en trend at tage en selfie og bruge 

et filter, hvor personen på billedets alder øges. Men det oprindelige formål og det der typisk 

forbindes med deepfakes er dog, at bytte ansigtet ud på en person i en video og erstatte det med 

en anden persons ansigt - også kaldet face swap - og efterligne den oprindelige persons 

ansigtsudtryk. På den måde, kan det fremstå som om, at den oprindelige person siger nogle ting, 

men som egentlig er en helt anden persons udtalelser.   

 

For at forstå hvordan disse deepfakes bliver skabt er det nødvendigt, at forstå teknologien der gør 

deepfakes mulig, deep learning. En gren af machine learning, som fokuserer på neural networks 

(neurale netværk), som er blevet beskrevet under afsnittet Mennesket mod computeren. Når 

billeder er input eller output af et neural network vil input laget af netværket typisk bestå af tre 

forskellige input noder (neuroner) for hver enkelt pixel, som opstartes med mængden af rød, grøn 

og blå farve den indeholder. Dette skyldes, at alle farver blot er en kombination af disse tre 

farver. Deepfake teknologien bruger som arkitektur convolutional neural network (CNN). 

Træningen af neural networks er baseret på at finde en vægtning for alle forbindelserne mellem 

neuronerne, således at outputtet ligner det ønskede resultat. En populær teknik her er at justere 

alle forbindelsers vægt efter hver en fejl, med henblik på ikke at gentage fejlen, dette kaldes for 

backpropagation.  
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Ved ansigtsgenkendelse og billede generering opdeles lagene efter funktionalitet. Således vil det 

første lag eksempelvis finde kanter og linjer, det andet lag ansigtstræk og det tredje lag genkende 

billeder. Til deepfakes anvendes flere neural networks, som kan ses ved Figur 14 (Zucconi, 

2018).  

 

 

Figur 14: Encoding lag af deep learning algoritme for én person (Zucconi, 2018). 

 

Her benyttes det der hedder en autoencoder, som består af en encoder og en decoder. 

Autoencoders er en speciel type neural network hvis opgave er at matche det input der er blevet 

givet. I forhold til deepfakes vil en encoder komprimere et billede af et ansigt til et kompakt 

billede, som kan ses som en meget præcis beskrivelse af hvordan ansigtet ser ud. Ud fra dette 

komprimerede ansigt kan en decoder rekonstruere ansigtet til hvad der kaldes for latent face. 

Encoders og decoders deler dermed sammen det midterste lag af det komprimerede ansigt og har 

hvert sit mellemlag og kan ses som to separate netværk. Autoencoders er det der kaldes for lossy, 

hvilket betyder, at en del af detaljerne går tabt og et ansigt kan dermed ikke genskabes perfekt. 

Men fordi autoencoders er designet til at genskabe input billedet så godt som det kan, tvinges det 

til at lære hvordan det skal repræsentere de mest meningsfulde karaktertræk (Zucconi, 2018).  

 

Træningen af sådanne et neural network betyder at optimere vægtene mellem neuronerne med 

henblik på bedst muligt at kunne genskabe det originale billede. Træningen af to separate 

autoencoders vil betyde at de ikke er kompatible med hinanden. Hvert netværk vil være trænet til 

at genskabe hvad der er blevet vurderet til, at være meningsfulde karaktertræk gennem 

træningen. Det der gør face swapping teknologien mulig er at benytte den samme encoder for to 

ansigter. Dette vil betyde, at de samme meningsfulde ansigtstræk vil blive komprimeret fra 

begge ansigter. Hvad der er forskelligt, er stadig decoders, som er unik for de forskellige 

ansigter, som kan ses ved Figur 15 (Zucconi, 2018). 
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Figur 15: Encoding lag af deep learning algoritme for to personer (Zucconi, 2018). 

 

Gennem træningsfasen vil disse to netværker forblive separate hvor de to decoders kun vil blive 

trænet med deres respektive ansigter, men benytte samme encoder. Dette betyder, at den 

anvendte encoder trænes i at udtrække fælles ansigtstræk fra begge ansigter (Zucconi, 2018).  

 

Når træningsfasen er afsluttet, kan de to komprimerede ansigter, latent faces, bytte decoders, 

som kan ses ved Figur 16. 
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Figur 16: To personer med egen unik encoder og bytter herefter decoder (Zucconi, 2018). 

 

Hvis netværket er generaliseret godt nok i forhold til opbygning af et ansigt, vil de 

komprimerede ansigter repræsentere ansigtsudtryk og orientation. Dette svarer til at genskabe et 

ansigt for en person med ansigtsudtryk og orientation fra en anden person (Zucconi, 2018).  

 

Trin 2 - Teknologiske artefakter 

Dette trin omhandler hvilke teknologiske artefakter der indgår i en given teknologi. Med 

teknologien deepfakes indgår en computer, et operativsystem, udviklingsværktøjer såsom et 

udviklingsmiljø (IDE), frameworks, software biblioteker og mediet i form af billeder eller 

videoer.  

Deepfakes bliver lavet på en computer der benytter et bestemt operativsystem. Ved udvikling og 

træning af et neural network benyttes udvalgte frameworks og nødvendige software biblioteker. 

Træningsdata samt output af neural networks er i form af billeder eller videoer.  

 



6. Semester     Humtek    09-06-2021  

         47 

Trin 3 - Teknologiers utilsigtede effekter 

En given teknologis utilsigtede effekter omhandler mulige uønskede effekter, som udbredningen 

af teknologien kan medføre. Ved udbredning af deepfake teknologien er der mulig for at bruge 

teknologien til, at forfalske indhold med kendte og politiske ledere. Disse typer af personer har 

typisk meget materiale i form af videoer og billeder offentligt tilgængeligt på internettet, som 

kan bruges til træningsfasen. Derudover kan mange have motiv i form af politisk eller personlig 

konflikt der kan føre til at lave deepfakes med netop disse personer. Deepfakes kan også være 

fremgangsmåde for hævn, afpresning, at stjæle identiteter og meget andet. Et stort 

samfundsproblem forårsaget af netop udbredningen af deepfakes er voksenindhold på nettet af 

kvinder uden deres samtykke. Et andet stort samfundsproblem er ondsindet brug af deepfakes 

teknologien ved at udnytte politikere, som potentielt kan true verdensfreden i forhold til at skabe 

splid mellem lande. 

 

Trin 4 - Teknologiske systemer 

Med dette trin rettes der fokus mod de større sammenhænge ved en given teknologi. Selvom 

deepfake teknologien mere eller mindre står alene for sig, så er teknologien bundet op af datasæt, 

software biblioteker, frameworks, computer hardware, menneskelige aktører og eventuelt en 

platform for modtagerne af den skabte deepfake.  

For at kunne lave deepfakes er der først og fremmest et behov for datasæt for både person A og 

person B i et givent tilfælde. Dette datasæt vil danne grundlag for træningsfasen, som er 

afgørende for hvor godt det neurale netværk vil være til at udtrække meningsfulde ansigtstræk og 

generalisere med hensyn til ansigt og orientering. Mængden og variationen af dette datasæt er 

afgørende for hvor præcist netværket vil kunne genskabe disse. Det betyder også, at i de fleste 

tilfælde, vil en overbevisende deepfake kun kunne blive skabt ud fra personer af offentlig status, 

såsom kendte og politikere. Disse krav til store datasæt betyder samtidig også, at der stilles høje 

krav til hardwaren af den computer der benyttes. Dette gælder både i forhold til opbevaring af 

disse store datasæt, men også i forhold til de beregninger der skal udføres, som er meget tunge. 

Yderligere er deepfakes afhængig af diverse software biblioteker og frameworks. Dette kan 

skabe propper i forhold til at følge med de nyeste teknologier.  
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Hvis udviklingen af deepfakes er bundet op af et bibliotek, som ikke understøtter en ny 

udviklingsretning, så kan det begrænse udbredningen af deepfake teknologien.  

 

De menneskelige aktører indgår i deepfake teknologien enten som skaber, afsender eller 

modtager. Skaberen af deepfakes er afgørende for hvorvidt der er tale om ondsindet brug af 

deepfake teknologien og dermed hvorvidt utilsigtede effekter finder sted. Teknologien deepfake 

er ikke ondsindet i sig selv, men det er aktøreren indblandet der er afgørende for hvordan 

teknologien bliver brugt og til hvilket formål. Skaberen af deepfakes kan også være afsender hvis 

han eller hun beslutter sig for at publicere materialet. Det kan også være afsender i form af en 

tredjepart, hvor eksempelvis med Snapchat benytter person A Snapchats deepfake teknologi til at 

sende deepfake materiale til person B. Sidst er den eventuelle modtager - i tilfældet af at 

skaberen vælger at publicere deepfake materialet - som kan være modtager af harmløst og 

humoristisk deepfake materiale som f.eks. Via Snapchat eller som kan være modtager af 

ondsindet deepfake materiale f.eks. I form af afpresning, hævn, udnyttelse eller andet.  

Modtagerne af sådanne ondsindede deepfake videoer eller billeder er ofte internettet på offentlige 

platforme hvor det er muligt at skabe stor opmærksomhed med materialet. Dermed ligger der et 

ansvar for de platforme, som gør det muligt at dele denne slags indhold. 

 

Trin 6 - Drivkræfter og barrierer for udbredelsen af teknologien 

Det sidste trin denne analyse vil dække over er drivkræfter og barrierer for udbredelsen af 

teknologien deepfakes. Her bliver målet for teknologien udforsket og skulle gerne afdække en 

form for fordel, som er drivkraften for udbredelsen af teknologien. Derudover kan teknologien 

være forhindret af barrierer, som hænger sammen med teknologien utilsigtede effekter. Her er 

særligt fokus på teknologiens innovative aspekt, som med deepfakes vil være deep learning med 

udgangspunkt i neural networks.  

Drivkræfterne for udbredelsen af teknologien kan som tidligere nævnt være forskellige set ud fra 

hvem der benytter og/eller udvikler teknologien. En fælles drivkraft kan være, at eftersom mange 

af deepfake frameworks og software biblioteker er open source, så vil der være en fælles 

interesse i at få flere til at bruge og udvikle på dette. Det vil øge kvaliteten og effektiviteten 

uanset formål for brugen af teknologien.  
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Derudover vil der indenfor den harmløse kategori, være eksempler såsom med Snapchat, 

Instagram og så videre, hvor deepfake teknologien benyttes som et underholdningsmoment. 

Drivkræften ved brugen her er at tilføje endnu et aspekt af det at dele billeder med hinanden på 

de sociale medier. Her er det muligt f.eks. At tilføje skæg, hatte, ny frisure og så videre.  

De mere ondsindede drivkræfter kan være som tidligere nævnt omhandle personlige motiver, 

såsom at opnå hævn, afpresning, etc. Det kan også være af politiske årsager hvor politikere eller 

personer af anden magt udnyttes. En helt tredje drivkraft kan være set ud fra et videnskabeligt 

synspunkt, hvor drivkraften er at skubbe og teste grænser for hvad kan opnås inden for feltet 

machine learning og kunstig intelligens. Det kan ses ud fra historien hvordan et skridt fører til 

det næste. I starten blev machine learning og kunstig intelligens brugt til at løse simple 

problemer, som matematiske problemstillinger og som modstander i brætspillet skak. I dag ses 

brugen af machine learning og kunstig intelligens ekstremt udbredt og bruges til mange 

forskellige typer af problemer heriblandt mange af dem også meget komplekse. Her ses 

implementationer af kunstig intelligens til selvkørende biler, matchmaking til dating og meget 

andet. Hvorvidt det er en god eller en dårlig ting vil diskussionsafsnittet komme nærmere ind på. 

Diskussion   

Det kan være svært at opveje hvorvidt udbredning af deepfake teknologien er en god eller en 

dårlig ting. På den ene side kan det ses som et springbræt til endnu mere avancerede brug af 

machine learning og kunstig intelligens, som på en ny måde kan hjælpe en masse mennesker, 

ligesom det ses med nogle teknologier der gør brug af kunstig intelligens i dag. Men deepfakes 

kan virke en smule skræmmende. Selvom teknologien er spritny og ikke er så langt i sin 

udvikling, så bygger teknologien på øvrige teknologier, som allerede er langt under udvikling. 

Samtidig kan det være enormt svært at genkende disse deepfakes, det gælder både for os 

mennesker - specielt hvis vi ikke har set personen på videoen eller billedet før - men det gælder 

også ved brugen af machine learning mod deepfakes. Set i det lys, kan en meget trist fremtid 

ligge i vente, hvor det er umuligt at være sikker på hvorvidt en video er autentisk eller ej. Vi er 

selvfølgelig ved at være “vant” til det, med en årrække af photoshop og CGI, men dette kan true 

på en anden måde. Det er materiale der kan fremstå som originalt, nyt og kan ramme mange 

mennesker.  
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En ting er den politiske scene, hvor fred og politiske overgange kan påvirkes, men en anden ting 

er det enkelte menneskes selvværd. Hvis det fortsætter og bliver nemmere og nemmere at lave 

deepfakes, kan det forventes at flere og flere personlige videoer og billeder af stødende karakter 

dukker op, selvom personen ikke er en offentlig figur. Selv hvis videoerne er til at gennemskue 

som falske, så kan det stadig have en påvirkning på personen som mål i videoen, som kan blive 

påvirket mentalt og psykisk. Og netop ud fra den verden vi lever i i dag, med bølgen af sociale 

medier hvor vi deler mere og mere af os selv, vil der være mere og mere data som datasæt til 

dannelsen af disse deepfakes. Men netop udbredelsen af en teknologi som deepfakes kan medføre 

ændringer i måden hvorpå vi benytter de sociale medier og vores villighed til at dele billeder på 

internettet. Hvis vi ved hvordan vores billeder og indhold kan blive misbrugt kan vi blive mere 

påpasselige og i hvert fald kritiske over for hvem vi deler med og hvor vi deler vores billeder og 

videoer. Det er blandt andet et stort emne i dag i forhold til, at eje sin egen data på nettet og vi 

ser hvordan blandt andet Facebook har været i den amerikanske kongress med henblik på 

hvordan sådanne sikkerhed kan forbedres. Men det politiske modsvar har indtil videre i stor grad 

været at udstede bøder og ikke nye retningslinjer for hvordan sikkerheden kan forbedres. Men 

det hænger også sammen med hvor relativt nyt og abstrakt feltet for kunstig intelligens og 

machine learning er. Det kan være utroligt svært at forstå hvordan det bliver brugt og hvordan 

det kan bruges, da mange af os brugere af de sociale medier ikke kan se det bagvedliggende og 

ikke har en forståelse for de muligheder de har til rådighed. Dette kan perspektiveres til de 

barrierer der er for udbredelsen af en given teknologi. 

 

Selvom den udviklede deepfake detection løsning for dette projekt bygger på supervised machine 

learning, hvor der ikke er fastsat regler for hvad en deepfake er, så er systemet begrænset til at 

genkende deepfakes ud fra den information modellen får stillet til rådighed. Det vil altså sige, at 

modellen kun vurdere ud fra et perspektiv af en serie af billeder og ikke stemmeføring og 

indholdet af det der bliver sagt eller gjort. Samtidig trænes denne model kun under træningsfasen 

og lærer ikke hen ad vejen. Her kunne et neural network have taget den nuværende løsning det 

næste skridt, med hensyn til både Dreyfus holdninger og resultater omkring intuition og krop.  
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Dette neural network kunne sættes op med hensyn til flere lag, som hver kunne indeholde 

algoritmer til ansigtstræk, som den nuværende løsning indeholder, men også i forhold til 

indholdet af det der bliver sagt og gjort.  

Samtidig lærer et neural network af sine fejl og kan potentielt set blive bedre og bedre, hvor den 

nuværende løsning for dette projekt er begrænset til det niveau, som er blevet fastlagt under 

træningsfasen. Dog så kræver denne evolution med hensyn til at lære af egne fejl, at systemet får 

besked når det har lavet en fejl. Dette kan ske på mange måder, men kan kræve yderligere 

systemudvikling og menneskelig interaktion. Samtidig kræver udviklingen af neural networks 

ekstremt meget tid og er en matematisk meget tung proces. Yderligere kan det være utroligt 

svært at få indsigt i, om et neural network fungerer efter hensigten og hvor godt det fungerer 

efter hensigten med hensyn til præcision. 

Konklusion    

Som det er lige nu, er de bedste deepfake genkendelses løsninger ikke særligt effektive. Det er 

muligt for vinderen af Facebooks konkurrence at genkende deepfake 82 procent / 65 procent 

(testdata / ukendt data) af tiden, som ifølge eksperter ikke er godt nok, hvor sådanne løsninger 

kun bør gætte forkert i ét tilfælde ud af en milliard for at kunne stå alene. De bliver dermed brugt 

i sammenhæng med moderatorer fra blandt andet Facebook, som på et stadie hvor deepfake 

teknologien selv ikke er særligt langt, er en acceptabel løsning. Og med hensyn til det udviklede 

produkt gennem dette projekt, er det endnu mere upræcist med en præcision på 63 procent af 

tiden. Dermed kan det også siges, at der er plads til forbedringer for den udviklede deepfake 

detection model gennem dette projekt. Yderligere, kunne det potentielt set være muligt at skabe 

et endnu mere effektivt system gennem neural networks, end vinderen af Facebooks 

konkurrence. Et neural network vil kunne blive ved med at forbedre sig, hvor at dette ikke er 

muligt for modellen udviklet gennem dette projekt. Derudover, har neural networks muligheden 

for at tilføje en krop, som er et af Dreyfus kriterier for intelligens. Effektiviteten af deepfake 

teknologien kan dog, som Facebooks CTO nævner, at hvis deepfake teknologien og de 

teknologier den gør sig brug af udvikler sig.  

 



6. Semester     Humtek    09-06-2021  

         52 

Samtidig kan det blive problematisk hvis, at flere af deepfake genkendelsesløsningerne bliver 

open source, som tilfældet var med Facebooks konkurrence, vil deepfake algoritmerne kunne 

lære at undgå kriterierne for hvornår, disse løsninger vil genkende en video som værende en 

deepfake. Den kunstige intelligens anvendt i deepfake genkendelses løsningerne kan i dag ikke 

gøre brug af intuition når det kommer til hvad der bliver sagt i videoer, når det skal vurdere om 

videoen er en deepfake eller ej. Dette er et helt andet spektrum af genkendelsen af sådanne 

videoer i tilfældet af, at deepfakes bliver meget sværere at genkende i fremtiden. Her har 

mennesket en fordel over den kunstige intelligens i, at vi mennesker netop har intuition og en 

enorm generaliseret viden. Dette kan vi bruge hvis en video ser ægte ud, men at det der bliver 

sagt eller gjort af personen, ikke hænger sammen med det vi forestiller os, at denne person ville 

kunne finde på at gøre eller at sige. Dermed ligger der en stor barriere for udbredelsen af 

deepfake teknologien som trussel for vores samfund, da det måske vil blive nemt i fremtiden at 

lave en deepfake video, så vil det altid være den samme svære udfordring at overbevise med det 

der bliver sagt eller gjort, hvis der er et specielt formål med at lave netop sådanne en deepfake. 

Perspektivering   

Det er gennem udarbejdelsen af denne rapport blevet gjort klart hvilke mangler og forbedringer 

der kunne tages op, til en eventuel fortsættelse af projektet. 

 

Denne rapport savner en dybere forståelse for forskellen i til at genkende deepfakes mellem 

mennesker og kunstig intelligens, både i forhold til det produkt der er udviklet gennem dette 

projekt, men også i forhold til f.eks. Den udviklede løsning gennem Facebooks afholdte 

konkurrence. Her kunne en kvalitativ undersøgelse blive foretaget eventuelt i form af en 

observation, som kunne give et rigtig godt indblik i hvad mennesker kigger efter, når de skal 

vurdere autenciteten af en video og tage dette videre til i en ny iteration af den udviklede løsning, 

hvor disse kriterier kunne blive indtænkt i machine learning algoritmerne. Derudover kunne en 

kvantitativ undersøgelse foretages eventuelt i form af et spørgeskema, hvor deltagerne skulle 

afgøre hvorvidt der er tale om en deepfake video eller ej. Dette kunne give et rigtig godt indblik 

i, hvor langt de nuværende løsninger - og det udarbejdede produkt gennem dette projekt - er fra 

mennesket i at genkende deepfakes. 
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