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Generative Adversary Networks GAN
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Generative Adversarial Nets (GANs)

● Sieci GAN zostały wprowadzone przez Ian’a Goodfellow i innych w roku 
2014. Yann LeCun nazwał je: “the most interesting idea in the last 10 years in 
ML.” https://arxiv.org/abs/1406.2661

● Sieci GAN mogą się nauczyć “udawać” dowolny rozkład danych. Mogą się 
nauczyć tworzyć obiekty podobne (choć nie identyczne!) z obiektami ze 
zbioru treningowego: obrazy, muzykę, tekst… Mogą być automatycznymi 
artystami! 

https://arxiv.org/abs/1406.2661
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Projekt Next Rembrandt

● W ramach projektu stworzony został nowy portret udający dzieło 
Rembrandta. Bazował na oryginalnych dziełach malarza. 

https://www.nextrembrandt.com/ 

●

https://www.nextrembrandt.com/
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Jak działa GAN? 
● Discriminative algorithms (algorytmy klasyfikujące) – klasyfikują dane 

wejściowe. Na podstawie cech obiektu przewidują, do jakiej kategorii 
zakwalifikować obiekt (np. sygnał lub tło). 

● Generative algorithms (algorytmy generujące) – robią coś odwrotnego, 
zakładając że obiekt jest klasy sygnał, jakie prawdopodobnie ma cechy?  

● Jak rozróżnić algorytmy klasyfikujące od generujących?:

– Klasyfikujące – uczą się granicy pomiędzy klasamil

– Generujące -  modelują rozkład cech danej klasy
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Niewidomy fałszerz i detektyw

Fałszerz nigdy nie widział portretu Mona Lisy, ale dostaje 
oceny detektywa I stara się, aby jego obraz został przez niego 
uznany za podobny do oryginału. 

Obydwaj muszą uczyć się równolegle. Jest to ważne, gdyż zbyt dobry 
detektyw nie pozwoli namalować fałszerzowi niczego akceptowalnego, 
a zbyt słaby zaakceptuje wszystko. 
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Prosta 1-wymiarowa sieć gan

● Tworzy dane jak w funkcji y = x2

https://github.com/marcinwolter/DeepLearning_2020/blob/main/1D_Generativ
e_Adversarial_Network.ipynb
 

● Przykład z 
https://machinelearningmastery.com/how-to-develop-a-generative-adversarial
-network-for-a-1-dimensional-function-from-scratch-in-keras/
 z bardzo obszernymi wyjaśnieniami (gorąco polecam lekturę)!!!

https://github.com/marcinwolter/DeepLearning_2020/blob/main/1D_Generative_Adversarial_Network.ipynb
https://github.com/marcinwolter/DeepLearning_2020/blob/main/1D_Generative_Adversarial_Network.ipynb
https://machinelearningmastery.com/how-to-develop-a-generative-adversarial-network-for-a-1-dimensional-function-from-scratch-in-keras/
https://machinelearningmastery.com/how-to-develop-a-generative-adversarial-network-for-a-1-dimensional-function-from-scratch-in-keras/
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Przykład GAN- ręcznie pisane cyfry

● Zbiór treningowy – MNIST: ręcznie pisane cyfry od US Post.

● Dyskryminator/klasyfikator– konwolucyjna sieć neuronowa rozpoznająca 
cyfry jako “prawdziwe” lub “fałszywe”.

● Generator – odwrócona sieć konwolucyjna (lub w pełni połączona “Dense”):

Implementacja: kod w języku Python z użyciem Keras i TensorFlow.
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2400 cycles

400 cycles

19900 cycles8000 cycles

1200 cycles800 cycles

W każdym cyklu cyfry wyglądają bardziej realistycznie
https://github.com/marcinwolter/DeepLearning_2020/blob/main/gan_generate_letters.ipynb 

https://github.com/marcinwolter/DeepLearning_2020/blob/main/gan_generate_letters.ipynb
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Trenowanie sieci GAN
● Ważne jest utrzymywanie równowagi pomiędzy dyskryminatorem a 

generatorem – żaden nie może być zbyt mądry!

● W poprzednim przykładzie modyfikujemy dyskryminator, tak aby go 
usprawnić (ConvDNN, więcej warstw). Wtedy GAN zaczyna generować tylko 
jedną cyfrę.

https://github.com/marcinwolter/DeepLearning_2020/blob/main/gan_generate
_letters_failing.ipynb
 

Nie udaje mu się 
generacja różnych 
cyfr

https://github.com/marcinwolter/DeepLearning_2020/blob/main/gan_generate_letters_failing.ipynb
https://github.com/marcinwolter/DeepLearning_2020/blob/main/gan_generate_letters_failing.ipynb


20.01.2021 10M. Wolter

De-konwolucyjny GAN (DCGAN)
(Radford et al., 2015)
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Przy generacji obrazów – można użyć sieci 
konwolucyjnej dla generatora i dyskryminatora.

https://github.com/marcinwolter/DeepLea
rning_2020/blob/main/dcgan_generate_le
tters.ipynb
 

Zmieniam w poprzednim kodzie sieć 
gęstą (Dense) na konwolucyjną:

https://github.com/marcinwolter/DeepLearning_2020/blob/main/dcgan_generate_letters.ipynb
https://github.com/marcinwolter/DeepLearning_2020/blob/main/dcgan_generate_letters.ipynb
https://github.com/marcinwolter/DeepLearning_2020/blob/main/dcgan_generate_letters.ipynb
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Przykład DCGAN

Generator ręcznie pisanych cyfr (lepiej dobrane parametry uczenia):
https://github.com/marcinwolter/DeepLearning_2020/blob/main/dcgan_cnn_
mnist.ipynb
 

         6 epochs                                              30 epochs                             50 epochs

https://github.com/marcinwolter/DeepLearning_2020/blob/main/dcgan_cnn_mnist.ipynb
https://github.com/marcinwolter/DeepLearning_2020/blob/main/dcgan_cnn_mnist.ipynb
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Tutorial i przykład
● Następny bardzo ciekawy tutorial:

https://machinelearningmastery.com/how-to-develop-a-generative-advers
arial-network-for-an-mnist-handwritten-digits-from-scratch-in-keras/

● Program do tworzenia obrazka 32x32 piksele (przykład z książki "Deep 
Learning with Python"), CIFAR10 jako zbiór danych: 
https://github.com/polyaxon/deep-learning-with-python-notebooks-on-poly
axon

● Wersja dla Google Colab:
https://github.com/marcinwolter/DeepLearning_2020/blob/main/8_5_intro
duction_to_gans.ipynb
  

https://machinelearningmastery.com/how-to-develop-a-generative-adversarial-network-for-an-mnist-handwritten-digits-from-scratch-in-keras/
https://machinelearningmastery.com/how-to-develop-a-generative-adversarial-network-for-an-mnist-handwritten-digits-from-scratch-in-keras/
https://github.com/polyaxon/deep-learning-with-python-notebooks-on-polyaxon
https://github.com/polyaxon/deep-learning-with-python-notebooks-on-polyaxon
https://github.com/marcinwolter/DeepLearning_2020/blob/main/8_5_introduction_to_gans.ipynb
https://github.com/marcinwolter/DeepLearning_2020/blob/main/8_5_introduction_to_gans.ipynb
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Deconvolutional GANs (DCGAN)
(Radford et al., 2015)
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 Based on LSUN 
data set

 10 scene 
categories

 20 object 
categories

 ArXiv 
1506.03365

https://arxiv.org/abs/1506.03365
https://arxiv.org/abs/1506.03365
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Trening DCGAN
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Przykład DCGAN cont.

         55 epochs                                              75 epochs                             100 epochs
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Generacja twarzy - DCGAN

● DCGAN do generacji twarzy na podstawie danych ze zbioru CELEBA .

https://github.com/marcinwolter/DeepLearning_2020/blob/main/dcgan_overrid
ing_train_step.ipynb
 

● Zamiast liter generujemy twarze (bardzo zredukowana rozdzielczość dla 
zwiększenia szybkości).

Oryginalne 
zdjęcie

Generowane twarze po  20 epokach  (potrzebujemy więcej epok, żeby wygenerować 
znośne twarze).

https://github.com/marcinwolter/DeepLearning_2020/blob/main/dcgan_overriding_train_step.ipynb
https://github.com/marcinwolter/DeepLearning_2020/blob/main/dcgan_overriding_train_step.ipynb
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Beyond Labels: Providing Images as Input to Generator:
Image Super-Resolution (Ledig et al., 2016)
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Cycle GANs
(Zhu et al., 2017; arXiv:1703:10593v2 [cs.CV])

Given two 
image 
collections

 algorithm 
learns to 
translate 
an image 
from one 
collection 
to the 
other

 does not 
require 
corres-
pondence 
between 
images
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Fotografia 
→ obraz
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Paintings
to photos
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Kolorowanie zdjęć - DeOldify

● https://github.com/jantic/DeOldify 

open code project!!! Dodaje kolor do zdjęć i filmów. Można go uruchomić 
w Google Colab

Prof. Henryk Niewodniczański
Założycie Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie

https://github.com/jantic/DeOldify
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Zarabiaj pieniądze z GAN!!!

"Edmond de Belamy" is part of a fictitious family created by a "generative adversarial 
network," of which there's ten other paintings. "Edmond" is one of the most striking of the 
paintings, and will likely become an important part of art history going forward thanks to its 
huge selling price. The generator behind the painting created new portraits based on 15,000 
from the last 600 years, taking existing art and crafting something wholly original and quite 
alien.

Sprzedany za $432,500 na aukcji!!!
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Next REMBRANDT

● Nowy obraz Rembrandtana podstawie wszystkich jego prac 
https://www.nextrembrandt.com/ 

3D print

https://www.nextrembrandt.com/
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Podsumowanie
●Uczenie maszynowe (oraz głębokie uczenie) 

może być użyte do innych zadań niż 
klasyfikacja czy regresja.

●Sztuczna inteligencja? Automatyczny artysta?
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