
DALL · E 2, kỹ thuật tạo hình ảnh từ Văn bản 
Giao điểm của AI và DALL · E 2, kỹ thuật được giải thích một cách đơn giản 

DALL · E 2 có thể được sử dụng để tạo hình ảnh của các đối tượng từ các 

mô tả văn bản, cung cấp một công cụ tiềm năng để tạo hoặc trực quan hóa 

trong các lĩnh vực như kỹ thuật và kiến trúc. 

Đưa ra mô tả về một cảnh, DALL · E 2 có thể tạo ra một hình ảnh ghi lại ý 

chính của cảnh đó (ví dụ: “một bãi biển đông đúc với sư tử đang ngủ”). 

Khả năng này có thể hữu ích để tạo hình minh họa, tạo bản xem trước 

video, hiển thị điều chưa biết, tiết lộ điều không chắc chắn. Trong tâm trí, 

tôi nghĩ nó giống như Wombo, nhưng đã được nâng lên cấp độ thứ n. 

Chúng ta sẽ đi đâu từ đây, khi xem xét tất cả các lựa chọn này hiện đang 

xuất hiện trực tuyến, tham gia thị trường, khẳng định bản thân (các mô 

hình) về cách người ta nghĩ lý tưởng hóa hoặc khái niệm hóa tính mới? 

Tầm quan trọng của sự sáng tạo là hiểu được cách làm việc trong những 

hạn chế của các mô hình này. 

Trong bối cảnh của DALL · E 2, vì nó có thể hiểu các đầu vào ngôn ngữ tự 

nhiên, nó có các ứng dụng đầy hứa hẹn như một chatbot hoặc trợ lý kỹ 

thuật số. Cụ thể, người ta có thể yêu cầu nó “tìm cho tôi hình ảnh của một 

ngôi nhà ở Capri, Ý” và nó sẽ truy xuất những hình ảnh có liên quan từ 

internet. 

Hãy nghĩ về tổng hợp văn bản thành hình ảnh để tăng dữ liệu trong các 

ứng dụng học máy. Nếu không có đủ dữ liệu đào tạo có sẵn cho các mô 

hình Nhận dạng Văn bản (RTE) [5], các kết quả đầu ra của DALL · E 2 

hoàn toàn có thể tự động phát triển các ví dụ tổng hợp mới. 

Đây thực sự là điểm mấu chốt của nó trong bối cảnh tạo hình ảnh cho hiện 

tại đang ở đâu (không nhiều trường hợp sử dụng mà tôi đã sơ lược về nơi 

chúng ta có thể đi đến): (1) cơ hội là cung cấp đầu vào cho một mô hình, 

chẳng hạn như DALL · E 2 hoặc với Wombo, (2) sử dụng đầu vào đó để 

mô tả hình ảnh mà mô hình của chúng tôi chưa từng thấy trước đây (“hai 

người chơi cờ chạy qua tuyết ở Venice, Ý”) , và (3) mô hình trả về hình 

ảnh tương ứng chất lượng cao. 



Trong bài này chúng tôi trình bày  những hình ảnh đặc biệt về Việt Nam 

được thực hiện bởi DALL · E 2. 

Thí dụ 1: Hình ảnh Sapa 

 

 



 

Từ hình ảnh này, chúng tôi đã yêu cầu DALL · E 2 cung cấp 4 biến thể 

(variations) sau đây: 

 

 

 

 

 



Thí dụ 2: Hình ảnh Sông nước Hội an lúc bình minh 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

Từ hình ảnh gốc, chúng tôi đã yêu cầu DALL · E 2 cung cấp 4 biến thể 

(variations) sau đây: 

 

 


