
Trình tạo hình ảnh AI  
Trình tạo hình ảnh bằng Trí tuệ Nhân tạo (AI) có thể giúp thực hiện 

nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ tạo tác phẩm nghệ thuật thực tế đến 

ngăn chặn hành vi qua mạng. Công nghệ được sử dụng bởi các 

chương trình phần mềm này rất tiên tiến, giúp họ có thể tạo ra một 

bức tranh giống như thật. Anonymizer là một ví dụ điển hình về 

trình tạo hình ảnh giúp hình ảnh có vẻ chân thực để  ngăn chặn 

hoạt động phá hoại trên mạng. Một ví dụ khác là Artbreeder, sử 

dụng máy học để nâng cao chất lượng ảnh. Nó có thể tạo ra tất cả 

các loại tác phẩm nghệ thuật, từ biến đổi các đặc điểm khuôn mặt 

đến tạo ra các nhân vật hoạt hình từ các bức ảnh .  Trong những 

tháng gần đây, một số sản phẩm có bộ tạo hình ảnh AI đã được 

tung ra thị trường, bao gồm DALL-E 2 của OpenAI vào tháng 4 và 

sản phẩm cùng tên của Midjourney vào tháng 7. Ngoài ra, Google 

đã công bố hệ thống chuyển văn bản thành hình ảnh vào tháng 5, 

hệ thống này vẫn chưa đến với công chúng.  

Stable Diffusion 
Stable Diffusion là trình tạo hình ảnh AI nhằm mục đích trao quyền 

cho hàng tỷ người dùng để tạo ra tác phẩm nghệ thuật đẹp khi đang 

di chuyển. Các thuật toán của nó sử dụng mô hình khuếch tán có 

điều kiện và mô hình khuếch tán tiềm ẩn, được phát triển bởi 

Katherine Crowson. Ứng dụng web Khuếch tán ổn định của công ty 

có thể tạo ra hình ảnh 512x512 pixel trong vòng chưa đầy một giây.  

Chương trình là mã nguồn mở và có sẵn miễn phí. Công nghệ này 

đã được ra mắt công chúng vào ngày 22 tháng 8, và tầm ảnh 

hưởng của nó tuy âm thầm nhưng không thể phủ nhận. Trong khi 

các nghệ nhân truyền thống đã chê bai việc sử dụng nó, ngày càng 

có nhiều người bắt đầu nắm lấy sức mạnh của nó. Chúng ta hãy 

xem xét một số cách nó đang thay đổi bộ mặt của nghệ thuật.  

Stable Diffusion là một dự án mã nguồn mở được phát triển bởi 

Stability AI, được hỗ trợ bởi Coatue và Đại học Ludwig Maximilian 



của Munich. Nó đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng AI nhờ 

khả năng sáng tạo của nó.  

Là một dự án mã nguồn mở miễn phí, Stable Diffusion cho phép 

người dùng chia sẻ lời nhắc hình ảnh yêu thích của họ với những 

người dùng Stable Diffusion khác. Họ cũng có thể kết hợp phần mềm 

vào các công cụ sáng tạo hiện có. Như Mostaque nói, "Nguồn mở là 

đưa sức mạnh và khả năng của công nghệ vào tay con người ." 

Dream Studio 
Nhóm chính thức của Stable Diffusion, một trong những công cụ 

tạo hình ảnh AI hàng đầu, đã ra mắt giao diện web AI có tên 

Dream Studio. Nó có một mô hình khuếch tán ổn định giúp tinh 

chỉnh hình ảnh được tạo ra khi nó di chuyển đến gần dấu nhắc. 

Công cụ này cũng có thể tạo hình ảnh bằng cách sử dụng đầu vào 

văn bản. Nó hoạt động với thuật toán chuyển hình ảnh thành văn 

bản và cho phép bạn chọn phong cách nghệ thuật bạn muốn cho 

hình ảnh được tạo. 

DreamStudio là một giao diện trực tuyến miễn phí cho bộ tạo hình 

ảnh AI của StableDiffusion. Nó đi kèm với bản dùng thử miễn phí, 

cho phép bạn dùng thử các tính năng khác nhau trước khi quyết 

định mua đăng ký. Phiên bản cao cấp có giá 4,99 đô la và thậm chí 

còn có nhiều phong cách nghệ thuật hơn. Giao diện web dễ sử 

dụng và cho phép bạn chọn truy vấn văn bản và điều chỉnh các 

thông số để tạo hình ảnh tùy chỉnh.  

Dream Studio là công cụ tạo hình ảnh AI phổ biến nhất, nhưng nó 

không phải là công cụ duy nhất có sẵn. Có các tùy chọn miễn phí 

khác, như Pixray. Pixray có sẵn trực tuyến và trên PC cục bộ. Đó 

là một công cụ đơn giản, nhưng đôi khi AI có thể bị nhầm lẫn và 

làm cho hình ảnh của bạn trở nên lộn xộn.  

Stable Diffusion là một trong những trình tạo hình ảnh  AI phổ biến 

hơn sử dụng văn bản làm đầu vào. Nó xuất ra hình ảnh chỉ trong 

vài giây. Nó sử dụng mô hình mã nguồn mở đã được đào tạo sử 

dụng 4.000 GPU Nvidia A100. Tải xuống và cài đặt miễn phí, đồng 

thời có thể được sử dụng để tạo hình ảnh. Một chương trình tương 



tự có tên là Big Sleep sử dụng mạng nơ-ron để tạo hình ảnh và 

cũng có sẵn trên GitHub. 

Sau đây là một số hình ảnh do Stable Diffusion 

thực hiện qua lời nhắc (prompt) của ngưới dùng 

1 - Công viên Quốc gia Phong Nha-Kẻ bàng 

 



2 – Chợ Dồng Xuân 

 



3 – Phở, Thức ăn Việt Nam 

 

 



Jasper Art 
Nếu bạn đang tìm kiếm một trình tạo hình ảnh AI, bạn nên dùng 

thử Jasper Art. Công cụ này có thể tạo hình ảnh bằng văn bản và 

hình ảnh từ internet. Nó dựa trên mô hình DALL-E và hoạt động 

bằng cách chia nhỏ văn bản thành các chữ cái và từ riêng lẻ. Sau 

đó, nó sử dụng các khối xây dựng đó để tạo ra các tác phẩm nghệ 

thuật độc đáo. Bạn có thể tải lên hình ảnh của riêng mình hoặc bạn 

có thể chọn từ một trong nhiều ví dụ mà nó đã tạo.  

Một trong những điều tốt nhất về Jasper Art là bạn có thể sử dụng 

nó cho mục đích thương mại. Thật dễ dàng để tạo hình ảnh với bất 

kỳ loại chủ đề nào - bạn có thể chọn một giai đoạn yêu thích trong 

lịch sử hoặc thậm chí là một cuốn sách. Bạn cũng có thể chỉ định 

một nhân vật hoặc một khuôn mặt nổi tiếng trong hình ảnh của 

mình. Điều duy nhất cần lưu ý là bạn không thể sở hữu bản quyền 

của các bức ảnh, vì chúng được tạo ra bởi AI.  

Trình tạo hình ảnh Jasper Art  AI cung cấp cho bạn khả năng tạo hình 

ảnh siêu thực. Những điều này thường đạt được bằng cách kết hợp 

nhiều hình ảnh và áp dụng các hiệu ứng kỹ thuật số. Ví dụ, bằng 

cách sử dụng Photoshop, bạn có thể thêm đôi cánh cho một người 

để khiến họ có vẻ như đang lơ lửng giữa không trung. Jasper AI 

được thiết kế để biến điều tưởng như không thể trở thành hiện thực.  

Jasper Art là một trình tạo hình ảnh AI mới, cho các nhà tiếp thị, nghệ 

sĩ và người viết blog. Giao diện của công cụ thân thiện với người 

dùng và tất cả những gì bạn phải làm là nhập mô tả ngắn gọn về hình 

ảnh bạn muốn tạo. Jasper sẽ tạo ra bốn biến thể của hình ảnh . 

Craiyon 
Craiyon AI Image Generator là một công cụ tạo hình ảnh tương tác 

trực tuyến. Nó có thể hiển thị các đối tượng và phong cảnh đơn 

giản. Tốc độ của nó thay đổi và phụ thuộc vào phần cứng máy tính 

của bạn. Hình ảnh do Craiyon tạo ra trông không chân thực như 

DALL-E 2 và Imagen. Chúng có xu hướng mờ vào các đối tượng và 

mờ. Tuy nhiên, nhà phát triển đang làm việc để khắc phục những 

sự cố này và cải thiện mã để làm cho nó tốt hơn.  



Craiyon là một công cụ tạo hình ảnh AI miễn phí cho mục đích sử 

dụng phi thương mại. Nó sử dụng mô hình OpenAI có sẵn công 

khai để tạo hình ảnh. Phần mềm yêu cầu lời nhắc văn bản và mất 

khoảng hai phút để tạo hình ảnh. Không giống như nhiều chương 

trình tạo hình ảnh khác, Craiyon không bị kiểm duyệt. Người dùng 

thậm chí có thể chỉ định kiểu ảnh mà họ muốn tạo.  

Ngoài việc tạo ra những hình ảnh đẹp, Craiyon còn thực hiện 

chuyển đổi văn bản thành hình ảnh. Công cụ chuyển đổi lời nhắc 

văn bản thành hình ảnh, bao gồm cả các tác phẩm nghệ thuật chân 

thực. Nó có thể tạo ra hầu hết mọi hình ảnh. Trang web cũng có 

một ứng dụng Android. Craiyon AI Image Generator được sử dụng 

miễn phí và không yêu cầu đăng ký. Ứng dụng có thể được tải 

xuống từ Cửa hàng Google Play.  

Craiyon AI Image Generator được sử dụng miễn phí và chỉ mất 

khoảng hai phút để tạo hình thu nhỏ hình ảnh. Nó cũng cung cấp 

bản dùng thử miễn phí và hoàn hảo cho những ai muốn xem hình 

ảnh của họ trông như thế nào. Không có quảng cáo và bạn không 

cần đăng ký để sử dụng dịch vụ. 

Pixray 
Trình tạo hình ảnh Pixray là một công cụ sử dụng AI để tạo bất kỳ 

loại hình ảnh nào. Giao diện trực quan của nó giúp bạn dễ dàng sử 

dụng. Bạn chỉ cần nhập một lời nhắc và xem tiến trình của hình ảnh 

của bạn trong thời gian thực. Bằng cách này, bạn có thể thấy chính 

xác cách nghệ thuật AI của bạn được tạo ra. Kết quả thường hợp lý, 

mặc dù đôi khi AI bị nhầm lẫn và làm ảnh bị rối. Trình tạo hình ảnh 

Pixray có sẵn dưới dạng thư viện python và tiện ích dòng lệnh.  

Hạn chế chính của phần mềm Pixray là hiệu suất chậm. Mất một 

vài phút để tạo một hình ảnh, vì vậy có thể cần phải điều chỉnh đầu 

vào của bạn để có được kết quả tốt nhất. Nhưng có một số lợi ích 

khi sử dụng phần mềm này. Ngoài việc là một trình tạo hình ảnh AI 

mạnh mẽ, Pixray được sử dụng miễn phí và nó cũng có giao diện 

người dùng đẹp mắt. Trình tạo hình ảnh AI Pixray cũng cung cấp 

các tùy chọn chỉnh sửa hậu kỳ ảnh, chẳng hạn như thay đổi kiểu 



ảnh, chuyển hình ảnh của bạn thành phim và các công cụ chỉnh 

sửa nghệ thuật khác. 

Trình tạo hình ảnh AI Pixray hoạt động với văn bản và thậm chí có 

thể chuyển nó thành ảnh nghệ thuật. Nó sử dụng một công cụ cảm 

nhận để điều hướng không gian tiềm ẩn và biến văn bản thành 

hình ảnh. Nó dễ sử dụng và người dùng có thể điều chỉnh  cài đặt 

để tạo ra hình ảnh hoàn hảo. 

Deep Dream Generator 
Để tạo hình ảnh của riêng bạn, bạn có thể sử dụng Deep Dream 

Generator. Tất cả những gì bạn cần làm là tải lên một hình ảnh và 

sau đó chọn từ ba kiểu khác nhau. Mỗi phong cách đều có cái nhìn 

độc đáo riêng và rất dễ tùy chỉnh. Như một phần thưởng bổ sung, 

bạn thậm chí có thể giữ nguyên màu sắc của hình ảnh cơ sở.  

Deep Dream Generator là một công cụ tuyệt vời để tạo hình ảnh 

của riêng bạn, nhưng bạn nên cẩn thận về vấn đề bản quyền. Nếu 

bạn muốn sử dụng hình ảnh của mình trên một trang web, bạn nên 

đảm bảo rằng bạn có các quyền thích hợp. Trình tạo hình ảnh AI 

không thể sao chép ảnh bạn tải lên. Không giống như các trình 

chỉnh sửa ảnh khác, Deep Dream Generator không yêu cầu bạn trả 

tiền cho kết quả. 

Deep Dream Generator sử dụng mạng nơ-ron đã được đào tạo để 

tạo ra hình ảnh chân thực. Bước đầu tiên là tải hình ảnh điều khiển 

lên đám mây. Sau đó, thuật toán tạo ra một hình ảnh dựa trên hình 

ảnh đó. Người dùng cũng có thể chọn để hình ảnh của họ được tạo 

công khai hoặc riêng tư. Thanh tiến trình cho bạn biết sẽ mất bao 

lâu cho đến khi hình ảnh mới của bạn sẵn sàng.  Deep Dream 

Generator dựa trên một mạng nơ-ron nhân tạo do Google hợp tác 

với Đại học Mannheim tạo ra. Hệ thống AI này bắt chước các đường 

dẫn thần kinh của não người để xử lý hình ảnh bạn tải lên. Sau đó, 

chương trình sẽ học hỏi từ dữ liệu bạn cung cấp và có thể tạo ra 

các kiểu kết xuất độc đáo. Bạn có thể tải lên một hình ảnh và chọn 

từ một số kiểu kết xuất khác nhau hoặc bạn có thể tải lên một bức 

ảnh của riêng mình để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật độc đáo.  


