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دست«  به   کیالکتر  تاری گ  در ی»دارث و  ا یدر فضا«    یامثل »زرافه   ی بیعج  ی تالیج ید  ر یبا تصاو   را  یاگر اخ

 .پا کرده استغوغا به   ترییدر تو   روزهانیاست که ا Dall-E ی احتماال  کارِ هوش مصنوع  د،یارو شده بهرو 

  ی بیوغرب یعج  ی تالیجید  ر یپر از تصاو  ترتانیی تو  نیالم یاست که تا  ی شما هم مثل من چند روز  د یشا

مثل کارل مارکس ساخته    یر یاند؛ تصاوشده  جادیا Dall-E Mini یشده است که توسط هوش مصنوع

خوردن    ل در حا  ی در دست؛ گوردون رمز  وبیکم ی با کنسول گ  ت یکاراکتر والتر وا  ون، یز یشده با برفک تلو

 .ادوارد مونک  غ یج یقورباغه در نقاش  ت یکرم  ایمک،  گیب

با استفاده از    شود،ی م   یزبانیاز آن م   Hugging Face  تیساکه در وب   Dall-E Mini  سیسرو

که کاربر به آن   ی قادر است از متن  نترنتیوکنار ااز گوشه  ریتصو اردها یلیتراش داده و م  ،یهوش مصنوع

و سورئال    بیجباال، ع  یهامثال   ه یشده شب  پی اگر متن تا  یکند؛ حت  جادینسبتا  مرتبط ا  ر یتصاو  دهد،ی م

  ن یبه دست« را در ا  فون ی آ  وی نشود. مثال من عبارت »پون  افتی  یواقع   یایها در دن از آن   یاباشد و نمونه 

 :به دست آمد  ر یز ری پلتفرم امتحان کردم و تصاو

https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/02/how-we-can-enter-the-metaverse-1-1.jpg
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آن    یمحبوب است و همه دارند درباره  نقدریا Dall-E Mini با جادشدهیا « ی »اثر هنر  نکهیا لیدل

که قبال    گرددی برم ییهاده یاز ا ر یبه خلق تصاو یهوش مصنوع زیانگ شگفت  ییبه توانا کنند،ی صحبت م

  د،یکن  ستجورا ج ما«یها را مطرح نکرده است. مثال اگر در گوگل عبارت »گندالف در فضاپآن  یکس

-Dall از جمله  ر یمولد تصو یهاعبارت در پلتفرم  نیهم کرد؛ اما  د ینخواه افت یموردنظر را در یجه ینت

E Mini دهد ی را نشان م ینسبتا  مرتبط  جینتا. 

 

https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/02/how-we-can-enter-the-metaverse-1-1.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/02/how-we-can-enter-the-metaverse-1-1.jpg
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  م یو پس از خودش تقس ش یرا به پ ایکه دن   گذاردی م دان یپا به م ی تکنولوژ ی بار، نوع ک یچند سال  هر

  ن یاول   ا یگرفتم    بر یکه با وا  یی دئویتماس و  نیاول   ا یرا »شزم« کردم    ی بار که آهنگ   ن ی. مثال من اولکند ی م

پست کردم،    نستاگرامی ساده در ا  لتریف  کیانداختم و بعد با    یکسلیدومگاپ  نیدورب  کیرا که با    یعکس

 خوب به خاطر دارم. 

 ی آزاد  دانیدر م ۵ زنیفورتزا هورا  درخواست شده: ریتصو



 

6 
 

 

است   یزیانگ و شگفت ی نیبشیقابل پ ریتصور اتفاقات غ  کند،ی م یادماندنیلحظات را به  نیکه ا یزیچ

برقرار   ییوی د یتماس و  شودی شوند. حاال که م یافتنیممکن است دست های تکنولوژ ن یکه با ظهور ا

  م یصورت استربه  یفای و وا  یگوش   کیبا  ای فراخواند  یرا به هر دستگاه  ی لیهر فا یابر  یاز فضا کرد، 

 خواهد شد؟ یچه شکل ایارتباط گرفت، دن ایاسر دنزنده با هزاران نفر در سر



 

7 
 

که دلمان بخواهد به دوستانمان   ییهان ینبود؛ از هم  های نوع تکنولوژ   نیاز ا  ی که خبر  شد ی م   یسال  چند 

طور که از اسمش مشخص  همان   Dall-E Mini! البته  د ینیبب  د یرا حتما  با  نیا  بم یو بگو  م ینشان ده

را شکل دهد؛    ندهیآ  تواند ی است که م   یدارندهیبزرگ و آ  یاز تکنولوژ  یکوچک  اریبس  یاست، تنها نمونه

 .یو هوش مصنوع هاتم یالگور  یایدن

Dall-E Mini  ی اجتماع یهاکاربران شبکه  دیجد  یسرگرم 

  یاست که آن را در جوال (Boris Dayma) ماید  س یاهل تگزاس به نام بور سینوبرنامه  یپروژه 

  یدهندهنظر گوگل و شرکت ارائه  ر یز یمحاسبات هوش مصنوع  یشرکت در مسابقه  ی برا ۲۰۲۱

 تیساپروژه که در حال حاضر در وب  نیا .توسعه داد Hugging Face نیماش  یر یادگی یتکنولوژ 

Hugging Face آنقدر محبوب شده که    ترییتو یاهویخاطر هبه  روزهان یا شود،ی م ی زبانی م

را که به   یری الزم به چند بار تالش باشد تا سرانجام تصو د یباال است و شا اریبس تیسا ی رو  کیتراف

  یاست، ارزش کم گانیکامال  را  سیسرو نی نشان داده شود؛ اما ازآنجاکه استفاده از ا م، یدنبالش هست

 دارد.  مانی رفع حس کنجکاو  یصبر و تالش را برا 

 ۶۴کمک کومودور  به روم باستان به یدر حال باز کردن پرتال یدرخواست شده: جوان ریتصو

https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/02/SK4VXUGXHFFDJFXZYDHD5MLSNU.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/02/SK4VXUGXHFFDJFXZYDHD5MLSNU.jpg
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  نیتا ا  ینترنتی که کاربران ا  یلیاز دال یکیرا متصور شد؛ اتفاقا  ی زیهر چ  توان ی م Dall-E Mini در

  نیترربط ی و ب  نیترب یعج دنیکش  ریتصوآن در به  ییخاطر توانااند، به شده سیسرو نیا یفته یحد ش 

  یارکنندهیفلگ دار و گاها غاخنده جیاست که منجر به نتا هات یموقع نیترها و مسخره درخواست

را   Run یو دکمه  د یکنی وارد م Dall-E Mini ی عبارت مدنظرتان را در کادر متن ی. وقت شودی م

کار به  تمیکه از نظر الگور د یشوی رو م به رو کسلیپ ۲۵۶در  ۲۵۶به ابعاد  ریتصو ۹با  د،یدهی فشار م

  قیدق  ری تصاو نیبه ا  یمطابقت دارد. البته وقت د،یکه دنبالش هست  یز یپلتفرم، با چ نیرفته در ا

  ،یالیخ یکاراکترها ا ی وانیح ی اگر به جا  ژه یودارند؛ به  راد یشد که چقدر ا د یمتوجه خواه د،یشوی م
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که انتظار    یزی خلق شده اغلب به چ ریگذارا، تصاو ی. اما از دور و در نگاهد یرا وارد کن ینام افراد واقع 

 .دارند  ی ادیشباهت ز  م،یدار

اما در   دهد،ی و آبستره نشان م  یانتزاع یها ی را در نقاش  ی بهتر جیپلتفرم نتا نیاذعان دارد که ا ماید

 .شودی رو مبهبا مشکل رو  شتر،یب ات ییبا جز  یواقع  ری مورد تصاو

  ی عال جهی نت  د،یمنظره بخواه ک ی Dall-E افراد است. اگر از  ریبخش بدون شک تصاو نیترسخت

از صورت   یمتوجه آن نخواهد شد. اما اگر بخش ی داشته باشد، کس رادیا  ی خواهد بود؛ چون اگر درخت

 .شد  میآدم، مثال چشم دچار مشکل باشد، ما بالفاصله متوجه آن خواه

بدون دخالت    تمیو الگور  اتیاضیر  یکند، پا  جادیا  «ی و »هنر  بایز  ر یتصاو  تواند ی م  Dall-E Mini  اگرچه

کردن ذوق    یجار  دهد،ی پلتفرم انجام م  نیا  یکه هوش مصنوع   یاست. کار  انیدر م  یهرگونه ذوق هنر 

متأسفانه  ستین  اش ی هنر  یحه یو قر پ  یخوشبختانه، هوش مصنوع  ای.  آنقدر  که    نکرده   شرفتی هنوز 

  نترنت یدر ا  یشماری ب   ریفقط به تصاو  Dall-E Mini  تمی نشان دهد؛ بلکه الگور  تیبخواهد از خود خالق 

ها تکرار شده  را که در اکثر آن  ییو بعد الگوها  کند ی که متن با درخواست کاربر مطابقت دارند، نگاه م 

  اد یالگوها    ن یسپس به کمک ا  Dall-E Mini.  کند ی م  دا یرا پ  حاتیها و توضاَشکال، رنگ   ر یاست، نظ

 کند.  جادیکاربر را ا ی متناسب با درخواست متن ر یچگونه تصو ردیگی م

 اتاق دادگاه  یطراح شیبه سبک پ  Alien لم یف ییدرخواست شده: موجود فضا  ریتصو
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 اریبس اس یاما در مق  OpenAI شرکت DALL-E یاز پروژه  ید ی را تقل Dall-E Mini ماید

  اریبس تی ف یآن ک جیکه اگرچه نتا کند ی م  فی توص ی اصل یتر از نسخه ساده  ی تر با معمارکوچک 

  یازین شیاجرا یهمه دردسترس است و برا  ی برا گانیطور کامال  رادارد، به  DALL-E از  یترنییپا

هوشمند خود امتحان   یرا در گوش  Dall-E Mini د یتوانی م  یحت ست؛ی ن یچنانآن  یفزارهاابه سخت 

 .دهد ی م  یبهتر  یجه یوب نت  یسازنده، رو  یهرچند به گفته  د،یکن
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تنها چند    روند،یکار م به   ر یمتن به تصو  لیتبد   یکه برا  نیماش   ی ریادگی  یهامدل  د یاست بدان  جالب

  ۲۰۱۸مطلب که در سال    نی. مثال در ااند دهی رس   Dall-E Mini  ییحد از توانا  نیاست که به ا  یسال

، مدل   نیبه ا  یت . وقد یرا مشاهده کن   تریمیقد   یهامدل   یهاها و ضعف چالش  د یتوانی بود، م  منتشر شده

  جاد یآب ا  ی رو   ستاده یمانند اداده شد، فقط توانسته بود چند شکل زرافه   « یزرافه در کشت   یاکپشن »گله 

  نکهیبود. ا  امدهیگوسفند« هم برن  ک ی»  یساده  اریاز پس پردازش درخواست بس  یمدل حت  نیکند. ا

  ن یشده بود، چن  ی مسابقه طراح  رشرکت د  یکوچک که صرفا  برا   یشخص  یپروژه   کیاز    میتوانیحاال م

واقع   ک ینزد  جینتا الگور  یریچشمگ   شرفت یپ  م،یکن  افتی در  ی تیبه  و درک«  »فهم  در  نشان   هاتم یرا 

 .دهد ی م

Dall-E ؟ ی بزرگ در خلق آثار هنر یانقالب  ی؛ جرقه 

 

Dall-E Mini   یعن یآن،  یاصل با نسخه   سه یمقا در   DALL-E  ،مییبگو ترق یدق  ای   DALL-E 

است و   یخصوص ی در حال حاضر در فاز بتا  یاصل یاما متأسفانه پروژه  ست؛ین شیب یی ، کودک نوپا2

 .دارند  یهزار نفر به آن دسترس  ۵کمتر از  

ترک  DALL-E  سیسرو از  نامش  دال  بیکه  ان  ستینقاش سورئال  ، یسالوادور    WALL-E  شنیمیو 

متولد شد.   سکوی مستقر در سانفرانس  OpenAIدر شرکت    ۲۰۲۱  هیگرفته شده است، در ژانو  کساریپ

OpenAI    شد،    س یتأس   گریسوتسکور و سه نفر د   ا یلیماسک، سم آلتمن، ا  النیدست ابه   ۲۰۱۵در سال

دالر در    ارد یلیم  ک ی   کروسافتی، ما۲۰۱۹خارج شد. در سال    ره یمد   ئتیاز ه  ۲۰۱۸سال    در اما ماسک  

  ی هامتن   د یتول   ی برا  ی ، ابزارGPT-3  یبه خاطر توسعه   OpenAIکرد.    ی گذاره یشرکت سرما  نیا

سنگ   دهیچیپ عبارت  نیو  هم  یهااز  و  ابزار Copilotطور    ن یساده  فرا  ی برا  ی،  کردن    ند یخودکار 

 هاب ت یعموم در گ  یاستفاده   یها براباز آن افزار، معروف است و کد متن مهندسان نرم   یبرا   یسیکدنو

   موجود است.

 

 ستی فوتوشاپ ن شرفتهیپ یهابه داشتن مهارت یازین گرید Dall-E ی با تکنولوژ

 

در ابعاد    یریتصاو  جاد یو تنها به ا افت یتوسعه  GPT-3 براساس مدل  ز ین DALL-E اول  ینسخه 

شد،   یخصوص ی وارد فاز بتا ۲۰۲۲  لیدوم که در آور یمحدود بود. اما نسخه   کسلیپ ۲۵۶در  ۲۵۶

https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/02/ing-Que-tipos-de-wallet-para-criptomonaedas-existente-1.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/02/ing-Que-tipos-de-wallet-para-criptomonaedas-existente-1.jpg
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 که ی ری. تصاوشودی محسوب م  ی بر هوش مصنوع یمبتن  ر یتصو یمولدها  یدر حوزه  ی جهش بزرگ

DALL-E 2   یهاکیهستند و از تکن کسل یپ ۱۰۲۴در  ۱۰۲۴ها است حاال آن  جاد ی به ا ادرق  

به انتخاب کاربر با   ر یاز تصو ییهاکه در آن بخش  کنند ی استفاده م  «inpainting» چون ید یجد 

 و بعد به  د یادر ظرف عکس گرفته  یاز پرتقال  د یمثال فرض کن شوند؛ی م نیگزیجا ی گرید ر یتصو

DALL-E  کند و نیگزیجا بیس  ر یبا تصو  را آن  د ییگوی م DALL-E شکل   نیزتریکار را به تم  نیا

 !ستیفوتوشاپ ن شرفته یپ یهابه مهارت یاز ین گریکه د  ی طور دهد،ی ممکن انجام م 

قابلعالوه  DALL-Eدوم    نسخه  مانند    یاساده   یمتن   حیتوض  تواند ی و رتوش عکس، م  ش یرایو  ت یبر 

  ای  ی هنر  ریاند، به چنان تصاونداشته  یوجود خارج  نیاز ا  شیچمن« را که پ  یرو  هال یف  یچا  ی»مهمان

به    رفا نه ص  DALL-E  یشد. درواقع، جادو   د یزده خواهها شگفتآن   دنیکند که از د  لیتبد   یواقع

  ی که وقت  ی طوراست، به   ایاش   ن یآن از روابط ب  ی العادهصورت جداگانه بلکه در درک فوق به   ایشناخت اش 

  قا  یخواسته دق  نیمنظور شما از ا  داند ی خوب م  کند،   جادیا اسوار بر اسب« ر  ی»فضانورد   د یخواهی از آن م 

 .د یاند، تماشا کنشده   جادیا  DALL-E  ارا که ب  یر یاز تصاو  یبرخ  د یتوانیم   تییرشته تو  نی. در استیچ

 

 در کولوسئوم یونیکام یوالهایدرمقابل ه  یربات  ناسوریدرخواست شده: دا ریتصو

 

https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/02/image-stylishwork-ledgernano-5a019e3298020700370ac52b.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/02/image-stylishwork-ledgernano-5a019e3298020700370ac52b.jpg
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OpenAI   پروژه DALL-E  هوشمند   یهاستم یخالق با س  یهاانسان ن یب ی از همکار یارا نمونه

شرکت    نی. اکند ی م  فیها توصانسان تیخالق تیو تقو د یجد  یهاده یدرآوردن ا ر یبه تصو یبرا

  ستمیس  ایکه آ  ند یبه ما بگو توانند ی م DALL-E شده با  جاد یا ریکه تصاو کند ی اضافه م نیهمچن

  ن،یبرا. عالوه کند ی گرفته تکرار م اد یرا که  یی زهایفقط چ نکهیا ای فهمد ی ها را محرف ما انسان  اواقع

DALL-E  و درک   نند یبی ما را چگونه م  یایدن  ،یهوش مصنوع  یهاستمیس  دهد ی با ما نشان م

مهم   اریو امن بس  د یمف ی هوش مصنوع یتوسعه   ی، برا OpenAI    مورد به گفته نیکه ا کنند ی م

 .است
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با  ی مهم  ینکته  به   ی دهنده  است که شرکت توسعه   ن یا  د یبدان  DALL-E  یدرباره   د یکه  شدت آن 

پلتفرم دعوت    نی که به استفاده از ا  ی مصارف نادرست استفاده نشود. کاربران  یمراقب است که از آن برا 

-DALLمثال،    یشرکت موافقت کنند. برا   نی ا  یمحتوا  استیاکانت الزم است با س   جادیاند، بعد از اشده

E   حاوبه   یاجازه الفاظ  بردن  برهنگ   ی کار  غ  ینفرت، خشونت،  موارد  محتوا  یراخالقیو  هرگونه    ی و 

  انهیگراواقع   ر یتصاو  د یاز تول  ی ر یجلوگ  ی برا   ییهااز روش   ن یپلتفرم همچن  نی . ادهد ی را به کاربر نم  یاس یس 

 .کند ی از جمله افراد مشهور استفاده م ی قی افراد حق یه از چهر

OpenAI  از سواستفاده از  ی ری جلوگ یبرا Dall-E دارد  یارانه یسختگ یهااست یس 

DALL-E جادیا ی دارد تا جلو ی دسترس  «ی راندازیاز کلمات ممنوع مانند »ت یبه فهرست ن یهمچن  

  جادیا ی پلتفرم برا ن یاستفاده از ا یاجازه  نیحساس گرفته شود. کاربران همچن یمحتوا   یحاو  ریتصاو

  س براسا یری تصاو  DALL-E در  توان یرا ندارند. اگرچه م  کیفپ یمثل د ب، یبا هدف فر ی ریتصاو

پلتفرم از   نیو ا  ستیها ممکن نآن  یبدون اجازه کرد، امکان آپلود عکس  جاد یافراد مشهور ا یچهره

تا کامال    کند یاستفاده م  انه یگراواقع   ریتصاو  د یاز تول ی ریجلوگ  ی مثل محو کردن چهره برا ییهاروش 

 .ستند ین یاند و واقعشده  یدستکار  ریمشخص شود تصاو

  ی است؛ انگار که نوار جستجو یکردن عبارت مدنظر در کادر متن پیتا  یسادگبه  DALL-E با کار

 به نام  یابا الهام گرفتن از گوگل، دکمه  یپلتفرم حت  نیشده باشد. ا لیگوگل به فوتوشاپ تبد 

«surprise me»  ی قبل  ریرا براساس تصاو ییهاکن( دارد که به انتخاب خودش عبارت  رمی)غافلگ  

است که کاربر در   ی کاربرد ی طیشرا یبرا ژه یودکمه به  ن ی. اکند ی وارد م ی جاد شده، در کادر متنیا

 .رسدی به ذهنش نم ی زیاست، اما چ یاثر هنر  کیخلق   یبرا  ی د یجد  یده یا یجستجو

کند،    جادیمرتبط ا  ری تصو  ۱۰شده،    پیمتناسب با عبارت تا  DALL-E  کشد ی که طول م  یزمان  مدت

است تا    افتهیکاهش    ۶هر درخواست به    یبرا  ر یتعداد تصاو  یتازگاست؛ البته به   هیثان  ۱۵حدود    یزیچ

 پلتفرم استفاده کنند. ن یبتوانند از ا یشتر یافراد ب
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 آواکادو«  یاز عبارت »صندل DALL-Eتصور  

 

 
 

« است که سال گذشته واحد هوش  diffusionپلتفرم، »  ن یکار رفته در ابه   یاصل  یهای از تکنولوژ   یکی

 ی ها، داده diffusionبر    یمبتن   یهامدل   ،یطور کل ارائه داد. به   یحاتیآن توض  یگوگل درباره   یمصنوع

(  Gaussian noise)  یگاوس   زیرا با اضافه کردن نو  یآموزش هوش مصنوع  یوارد شده به شبکه برا 

  ماند،ی م  یکه از آن باق  یزیتنها چ  تیتا درنها  کنند ی ها را پاک مداده   اتییجز   یآرامو به   کنند ی م  بیتخر

داده را در جهت معکوس انجام دهد    بیتخر  ند یفرا  نیا  یگر ید  یعصب  یخالص باشد. سپس، شبکه   زینو

 شود.  جادیا ز یواز ن ی کامال  عار یاحذف شده و نمونه  جیتدربه  زهایتا تمام نو 

  ی تکنولوژ   ن یا  یالعاده فوق   تیخالق   کند،ی م   ر یکه آدم را واقعا متح   ی زیکنار، چبه   حاتیتوض  ن یا  تمام

 اند:شده جادیها اعبارت  نیکه از ا د یریرا در نظر بگ  ر یز ریاست. مثال تصاو ر یتصو  د یدر تول

 تالیج یبازار سهام، هنر د یخرس اقتصاددان درمقابل نمودار نزول کی
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 تالیج یبازار سهام، هنر د یگاو نر اقتصاددان درمقابل نمودار صعود  کی

 

خرس   یاست؛ ترس و درماندگ زیانگ دو مورد واقعا شگفت نیدر ثبت احساسات در ا DALL-E قدرت

اشتباه است،   ند ی فرا  نیا فی توص ی « براگاو. اگرچه استفاده از لفظ »خالقانه   تیدرمقابل خشم و عصبان

که   یاحساس  حال،نی. باایحدس و احتمال است نه ذوق هنر یهیبرپا افتد ی که واقعا م  ی چراکه اتفاق

و خالقانه نگاه    یهنر  یبه اثر  م یاست که واقعا دار نیمثل ا کند یم  جاد یا ننده یدر ب ر یتصاو نیا

 .میکنی م

گوناگون است.    یها به حل مسئله به روش   اش یی توانا  DALL-Eتوجه  جالب  یهای ژگیاز و   گر ید  یکی

را    « یخوشمزه با چشمان متحرک عروسک  ین یدارچ  ینیریش   ک یاز آن خواسته شد »  یمثال، وقت   یبرا

طرز  به  ،هاآن   از  یکیرا امتحان کرد که    یمختلف  یهاها راهمدل چشم   نیکردن ا  ر یتصو  ینشان دهد، برا

 بود.  ی اتورین یم ینیدارچ  یهای نیریش  ی دارخنده
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 . به ریخ ا یرا دردسترس عموم قرار دهد  DALL-E ینگرفته که روز  میهنوز تصم OpenAI شرکت

را   ی تکنولوژ نی کار با ا ینحوه  ی است که به افراد معدود نیا یکنون  یشرکت، هدف پروژه  نیا یگفته 

افت  یکه در  یمحتوا را براساس بازخورد  یهااستیهم پلتفرم و هم س   از،ینشان دهند و در صورت ن

 .کنند   یروزرسانبه  کنند،ی م

 

  یتا زمان افته، یاست که تا به امروز توسعه  یر ی ابزار مولد تصو نیترشرفته یپ شکی ب DALL-E اگرچه

 مشابه از جمله یهاخود را با نمونه  توانی طور گسترده دردسترس قرار نگرفته است مکه هنوز به 

Dall-E Mini اند، سرگرم کرد شده یکه در ادامه معرف   گریو چند مورد د. 

 

    DALL-E مشابه یهوش مصنوع  یهاپلتفرم 

 

 ی هاشدت به خود معتاد کرده است، نمونه را به   ینترنتیکاربران ا  روزهانیکه ا   Dall-E Mini  برعالوه 

  StarryAI رینظ ییها. پلتفرم دهند ی را انجام م یامشابه   شیوبدردسترس است که کار کم   زین  یگرید

شده کامال     جادیا   ر یتفاوت که تمام تصاو  نیبا ا  کنند،ی عمل م  DALL-E  ه ی شب  اریبس  NightCafeو  

هنر  یرواقعیغ کس  ی و  ندارد  امکان  و  بگ آن   ی هستند  اشتباه  با عکس  را  مثال  ردیها   .NightCafe  

  برپانک«ی»سا  ری نظ  یمختلف   یهاو سبک   کند ی دم یتول  یااگونه یرو  ریشده، تصاو  پیتا  یهابراساس عبارت

 .دهد ی کاربر قرار م  اریرا دراخت «ی »فانتز ای
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AI Art Maker   گفته به  سا  ی که  تبد   لی»تخ   ت، یخود  هنر  به  گز   کند«، ی م  ل یرا    یهانه یشامل 

  ر یتصو  کیهر درخواست، تنها    یاست که برا   انه یگراواقع   ر یتصو  نیآبرنگ و همچن   مه، یازجمله ان  یمختلف 

پول پرداخت    د ی تر باابعاد بزرگ   افت یدر یاما برا  دهد،ی م شینما  گان یطور رارا به   کسلیپ  ۲۵۶در    ۲۵۶

 پلتفرم وجود دارد. نیدر ا NFTشده به   جادیا ی اثر هنر لی امکان تبد  ن،یبراکرد. عالوه 

دست« به ی»گربه بستن  یبراساس درخواست متن  AI Art Maker شده در جادیا  ریتصاو 

 سبک متفاوت  4در 

 

  NightCafe  ه یموجود است، شب  ز یتحت وب آن ن  یکه نسخه   Dream by WOMBO  شنیکیاپل

  نیبه نظر برسد. ا  یاثر هنر  کی   هیشب  جه یتا نت  دهد ی کاربر قرار م   اریرا دراخت  یمختلف  یهنر  یهاسبک

  د یتول  یاول   یفه ی است که وظ  CLIPو    VQGAN  یهانامبه   یعصب  یبر دو شبکه   یمبتن  شنیکیاپل

با عکس    یمتن  حیتناسب توض  زانیتا م   دهیآموزش د  یطور   CLIPاست و    گرید  ریمشابه تصاو   ریتصاو

 را مشخص کند. 

 

 گوگل  Imagen شده توسط  جاد یا ری تصاو 
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  قیعم  ی ریادگیکمک  به   م، یآن صحبت کرد   ی که سال گذشته درباره   زین  ا ید یانو  GauGAN2  پروژه 

و    شدهپیبه عبارت تا  هیشب  اریخلق کند که گاه بس  ی ریتصاو  شده،پ یتا  یها از کلمات و عبارت   تواند ی م

کمک  به   رهمنظ  ری تصو  ونی لیم  ۱۰با    GauGAN2  تمیآور هستند. الگوردلهره   اریو گاه بس  یگاه هنر 

  ن یدر بهتر  تواند ی است و م  دهی، آموزش دپرقدرت جهان  وتریاز ده اَبَرکامپ  یکی  ا،ید یانو  نیسل  انهیابررا

آن    د یتوانی پروژه اگرچه همچنان در فاز بتا قرار دارد، م   ن یخلق کند. ا  انهیگراکامال  واقع   ی ریحالت تصاو

 .د یامتحان کن گانیطور رارا به 

  ر یتصاو یخروج  ی است که برا Imagen به نام Dall-E مشابه  ینسخه  یدر حال کار رو   زیگوگل ن

 Imagen از یشینما یا. متأسفانه گوگل نسخه کند ی استفاده م OpenAI یهااز مدل ترت یفیباک

 توررا که با مو ی ریچند نمونه تصو  توانی با آن کار کرد؛ اما م  Dall-E Mini ندارد تا بتوان مانند 

Imagen  پروژه مشاهده کرد نیا یرسم تیسادر خود وب   نیاند در باال و همچنساخته شده. 

DALL-E ها و لبخندها؛ ترس 

  شرفت یاز قدرت و پ یاالعادهفوق  شیکه نما DALL-E چون  یادهیظهور پد  ، یتکنولوژ  یایدن  در

 یهای و گوش  نترنت یا ی رگذاریو تاث  یبه بزرگ ی شروع انقالب ینقطه  تواند ی است، م  ی هوش مصنوع

را مشخص نکرده است،   یتکنولوژ  نیا یاحتمال ی کاربردهاهنوز   OpenAI هوشمند باشد. اگرچه

مثال،   ی اند. براکشف کرده ش یبرا یجالب یاند، کاربردهاآن را داشته  یکه تاکنون فرصت تجربه  ی افراد

 یاجتماع یهاشبکه  یهاشنیکیاپل ی افزوده برا ت یواقع ی لترهای، فDALL-E با استفاده از یهنرمند 

. بن تامپسون،  ردیگی م ده یا DALL-E از شیغذاها ن ییتز  یبرا ی آشپز ایکرده است؛  یطراح

و   هاط ی، به خلق محDALL-E یاحتمال یهات یقابل یدرباره  یادر مقاله  ز ین ی فناور  یایدن  لگریتحل

 .ارزان اشاره کرده است تینهای ب یروش در متاورس به  تال یجید یایاش 

از آنکه خودشان   شیباشند؛ مثال پ د یمف ستیطراحان گراف ی برا توانند یم  DALL-E چون ییابزارها

بکشد.  ر یبه تصو شانیرا برا ی مفهوم یدهیبخواهند چند ا DALL-E از  توانند ی دست به کار شوند، م

 د ی. شاباشد راهگشا  تواند ی استخدام طراح ندارند، م  ی که قدرت مال  یافراد یبرا  نیپلتفرم همچن نیا

خوب   تانیاما چون مهارت نقاش  د،یخودتان را بکش ک یکتاب کم خواستهی دلتان م  ی ا هم در کودکشم

 .نشده است لیتبد   تیوقت به واقع  چیه ده یا نینبوده، ا
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افراد   نیاند؛ اکشف کرده  ی گریکاربرد جالب د DALL-E یبرا  زین یاز عاشقان هوش مصنوع یبرخ

  ا یکند  یآثار را نقاش  نیا یاند تا ادامه خواسته یاند و از هوش مصنوعرفته  کیکالس  ی سراغ آثار هنر

تالش کرد   DALL-E با  تیاز کاربران رد یک یاز نو متصور شود.  ی کامال  متفاوت یهاها را در سبک آن

شده بود،   دهی کش ۱۹۹۶استوارت در سال  لبرتیجورج واشنگتن را که توسط گ کارهمه ین یتا نقاش 

 :به دست آمد  ر یز جه ی کامل کند که نت

 

طور روزمره  باشد که اکثر افراد بخواهند از آن به  ی از آن دسته ابزار DALL-E رسد ی فعال به نظر نم

  نیا ی برا یگری د  یخالقانه  یکاربردها نده، یآ یهاها و سال تصور کرد در ماه   توانی استفاده کنند؛ اما م

 .شود  شف کار ک ط یخانه و مح ،یاجتماع یهاشبکه  ک،ی در تجارت الکترون  یتکنولوژ 

مثبت آن   یها و کاربردها تمام تمرکز ما به جنبه  د،یجد  ی است که با ظهور تکنولوژ نیچن نیا اغلب

اما به همان اندازه که از   م؛ یریگی م  دهیرا ناد  نده یاز آن در آ یاحتمال یهاو سواستفاده   شودی معطوف م

در    یابزار نیچننادرست از  یجا دارد بابت استفاده  م،یازده جانیه DALL-E ی ظهور تکنولوژ

 .نگران بود OpenAI کمتر از  یو خط قرمزها نیبا قوان ییهادستان افراد و شرکت 

داشته باشد،    یا رانه یسختگ   یهااستیس   DALL-Eسواستفاده از    ه ی عل  OpenAIمثل    یشرکت  د یشا

بر محتوا نداشته باشند،   یکه نظارت جد   Dall-E Miniو مشابه، مانند    د یجد   یاما با ظهور ابزارها
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  کیفپ ید  ی افراد با استفاده از تکنولوژ  یبرخ  ز یحاال ن  نیداشت. هم  یمخرب  ی انتظار کاربردها  توانی م

  DALL-Eمانند    یباشند که بخواهند از پلتفرم   یافراد   ست ین  د یمشغولند؛ بع  گرانید  تیبه آزار و اذ

 مخرب استفاده کنند.  یاهداف یبرا

 ک یکالس  یبسط آثار هنر یبرا Dall-E استفاده از 

 

ها را به همراه داشته است.  رفتن شغل  نیاز ب  ی همواره با خود نگران ونیاتوماس  ند یفرا  گر،ید  یسو از

چه   گر یکند، د  ینقاش  مان یرا که بتوان متصور شد، برا ی زیهر چ تواند ی م  یحاال که هوش مصنوع

  تر ییباره در تو نیخود در ا ی هنرمندان از نگران نیاز هم یکیاست؟  ی احرفه  رگرانیبه تصو یازین

 :نوشت

را خواهد   ی رگریتصو یحرفه  ی ثبات اقتصاد ی بر هوش مصنوع یحس بد را دارم که هنر مبتن  نیا من

  نیشود؛ بلکه به ا نیگزیجا ی طور کامل با هوش مصنوعخاطر که هنر قرار است به  نی. نه به اد یبلع

 .ود تر خواهد بها مناسباکثر افراد و سازمان ی تر و براارزان  ار یمدل هنر بس نیخاطر که ا
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تا مجبور   د ی آسان است. اما صبر کن روم« ی م  یهنرمندان واقع  شیهنر فقط پ ی»من برا  نکهی ا تنگف

درصد کارتان را راه   ۹۵تا  تواند ی که م  یستمی س  ی دالر و صفر دالر برا  ۵۰۰پرداخت کارمزد  نیب د یشو

 .د یانتخاب کن ندازد،یب

استخراج شده از    یهاها براساس داده آن   یعصب  یهاکه شبکه   یهوش مصنوع  یهامدل   گرید  مشکل

د  نترنتیا تبع  ده یآموزش  بحث  محتوا  ضیاست،  پ  زیآمنیتوه  ی و  سال  چند  از    یگروه  ش،ی است. 

آموزش    ی را که برا  ر یتصو  ون یل یم  ۸۰از داده متشکل از    ی میعظ  مجبور شدند مجموعه   MITپژوهشگران  

حذف کنند. در    ز« یآمنیتوه   ر یدربرداشتن »اصطالحات و تصاو لیدلبه   کردند،ی استفاده م  شانتم یگورال

شده مردان را    د ی تول  ر یاغلب تصاو  د، یوکار استفاده کناگر از کلمات مربوط به کسب   زیها نمدل   ن یاکثر ا

 زنان است. ه یعل ض یاز تبع ی حاک نیکه ا دهد ی نشان م

اکثر   ی فکر کرد. وقت  زیتر ن گسترده  اس یدر مق   یتکنولوژ   نیمثبت ا یهابه جنبه  د یبا گریاز طرف د

سر   یی شده است، چه بال د یتول ی دست هوش مصنوعبه  میشوی رو مبه با آن رو  نترنتیکه در ا ی ریتصاو

 داد؟  ز یتم ی را از هوش مصنوع تیواقع  توانی از کجا م د؟یآی م ت یدرک ما از واقع

دن  یسازابزار سرنوشت  DALL-Eحال حاضر،    در نظر  مخصوص مصرف  ی تکنولوژ  یایدر  به  کننده 

  ی همچنان به چشم انقالب  DALL-Eنگاه ما به    گریتا چند سال د  ایاست که آ  نجای. سؤال ارسد ی م

 تر؟کننده با ابعاد نگران  ییآغازگر ماجرا ایخواهد بود  ت یهنر و خالق یدر حوزه  زیانگ شگفت

 زومیت منبع:

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zoomit.ir/ai/383306-what-is-dall-e-dall-e-mini-ai-image-generator/

