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 هوش مصنوعی مولد
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 چیست؟ مولدهوش مصنوعی 

 

هایی که می توانند به طور خودکار الگوریتم

محتوای جدید از جمله صدا، کد، تصاویر، 

سازی و ویدئو را در هر رسانه متن، شبیه

 دیجیتالی ایجاد کنند.

ها از داده ها بر روی حجم زیادیالگوریتم

ها آموزش داده می شوند. سپس خروجی

ها و کمی ورودی کاربر بر اساس آن داده

شوند. اما نکته کلیدی این برگردانده می

است که محتوا جدید است و به طور 

 شود.خودکار تولید می

 هایهای اخیر در این زمینه، روشپیشرفت

 .دهدمیبه شدت تغییر را تولید محتوا 

مولد  AIترین نمونه از الگوریتم رایج

ChatGPT  .است 

ChatGPT  پردازش زبان طبیعی را انجام

 GPT-3می دهد و بر اساس مدل زبان 

ن وبر روی حجم زیادی از مت GPT-3است. 

ش داده شده است و به مدل اینترنت آموز

آموزد که چگونه هنگام تعامل با زبان می

 دهد.کاربران پاسخ 

به  مولد های هوش مصنوعیسایر برنامه

 ، آنها برایکنندروشی مشابه کار می

-آموزش دیده هاای از دانشمجموعه توسعه

های ای ایجاد خروجیاند و از آن دانش بر

 جدید استفاده کنند.

 

های تجاری هوش مصنوعی بسیاری از ارائه

مولد در حال حاضر بر اساس ابزارهای هوش 

و  ChatGPT، مانند OpenAIمصنوعی مولد 

Codex .هستند 

OpenAI را منتشر نکرده  یقیدق یهانهیهز

-GPTدهد که یاست، اما برآوردها نشان م

که  - یداده متن تیترابا 45حدود  یبر رو 3

قفسه کتاب  یفوت فضا ونیلیم کیحدود 

 دالر ونیلیم نیچند ینیتخم نهیبا هز -است

 . آموزش داده شده است



  

 هوش مصنوعی  ویادگیری ماشین  تفاوت

 

اید، حتی اگر متوجه آن تعامل داشتههوش مصنوعی احتماالً با 

های خدمات رباتهمچنین چت و دستیارهای صوتی—نباشید

ها ظاهر سایتوبمشتری که برای کمک به شما در مسیریابی 

 .اندگذاری شدهپایههوش مصنوعی فناوری  اساسبر  شوندمی

 است. ی نوعهوش مصنوعی یادگیری ماشین 

هوشمند کردن  یعنی ،یهوش مصنوعتحقق هدف  یبرا

استفاده  نیماش یریادگی یهااز مدل ،یمصنوع یهاستمیس

 .شودیم

هایی را از طریق مدلهوش مصنوعی ، پزشکان یادگیری ماشین با

ها بدون هدایت توانند از الگوی دادهدهند که میتوسعه می

حجم عظیم و پیچیدگی غیرقابل مدیریت «. یاد بگیرند»انسان 

داده )به هر حال غیرقابل مدیریت توسط انسان( که اکنون در حال 

و همچنین نیاز به آن را یادگیری ماشین تولید است، پتانسیل 

 .استافزایش داده 

 

 یادگیری ماشین  هایانواع اصلی مدل

 

 نکهیبدون ا هاستانهیهوشمند کردن را نیماش یریادگی

اتفاق  نیچطور رفتار کنند. اما ا میبده ادیبه آنها  ماً یمستق

 یمیبا استفاده از حجم عظ توانندیم هاانهیرا افتد؟یچطور م

تکرارشونده را بدون دخالت  ییاز داده، به طور خودکار الگوها

 وهیاز ش دیبه تقل هاتمیرالگو نیا یریادگی. رندیبگ ادیانسان 

 انه،یشدن تجربه را شتریو با ب شودیانسان انجام م یریادگی

 .رودیدقت آن باالتر م جیتدربه

 تحت نظارت یریادگی 

 بدون نظارت یریادگی 

 یتیتقو یریادگی 

 یریادگیانواع  یدارد. در حالت کل یانواع مختلف نیماش یریادگی

 :کنندیم میرا به سه دسته تقس نیماش

 

-یقاً همان چیزی است که به نظر میتقریباً دقهوش مصنوعی  

برای  ها به تقلید از هوش انسانتمرین واداشتن ماشین -رسد 

 انجام وظایف.

 

 



 

  

ChatGPT   مبتنی بر متن نیست که  ماشینیاولین مدل یادگیری

گوگل هر دو در   BERT و  GPT-3  OpenAI کندسر و صدا ایجاد می

 اندازی شدند. اما قبل ازراه های اخیر با سر و صدای زیادیسال

ChatGPT ، نقدهایی وارد های هوش مصنوعی همیشه باتچتبر

 . شده است

کردند توسط انسان میکه با متن کار  های یادگیری ماشیناولین مدل

های های مختلف را بر اساس برچسبآموزش داده شدند تا ورودی

 بندی کنند.شده توسط محققان طبقهتعیین

های یادگیری ماشین مبتنی بر متن بر آنچه که به عنوان نسل بعدی مدل

شامل تغذیه  که شود، متکی هستندیشناخته م خود نظارتییادگیری 

هایی ایجاد بینین است تا بتواند پیشویمی از متحجم عظ با یک مدل

توانند بر اساس میChatGPT مانندها از مدل کند. به عنوان مثال، برخی

 بینی کنند.چند کلمه، چگونگی پایان یک جمله را پیش

ChatGPT ،توجه  2022نوامبر  در ،یچت ربات قدرتمند هوش مصنوع کی

است  یمدت -GPT-3 مدل زبان -پشت آن  ی. فناورختیرا برانگ یاریبس

 یرا به صورت عموم یفناور نیا ChatGPT که وجود داشته است. اما

 ییهادر دسترس قرار داد و توجه را به تمام روش یفن ریکاربران غ یبرا

 .محتوا استفاده کرد، جلب کرد دیتول یبرا یتوان از هوش مصنوعیم که

-یرا ممنوع م یفناور نیو تقلب، ا یترس از سرقت ادب لیبه دل :مدارس

 یهامربوط به اصالت رسانه نیقوان ریقانون حق چاپ و سا ایآ :وکال کنند.

  ؟!ریخ ایکند یرا نقض م تالیجید

را دارد که نحوه  لیپتانس نیمولد ا یها، هوش مصنوعواکنش رغمیاما عل

 دهد. رییمحتوا را تغ دیتول

 

های یادگیری ماشین مبتنی بر مدل

 کنند؟متن چگونه کار می

 بینند؟چگونه آموزش می

 

های های رسانهگذاری پستبرچسب مثال مدلی که برای

اجتماعی آموزش دیده است. این نوع آموزش به عنوان یادگیری 

« آموزش»شود زیرا یک انسان مسئول شناخته می نظارت تحت

 .مدل است که چه کاری انجام دهد
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 تصویر

 

 کد

 

 یقیموس

 

 دئویو

 

 گفتار سخن،

 

انواع محتوای تولید شده 

 مصنوعیتوسط هوش 

 



 مولد یاستفاده از هوش مصنوع نحوه

  

 ؛نوشتن مقاالت و سایر مطالب طوالنی :دانشگاه

 

 ؛ینوشتن خالصه حقوق :قانون

 

 در کشف دارو؛ عیو تسر یخودکارساز :علم

 

 منحصر به فرد؛ یو محتوا دیآثار جد دیتول  :هنر

 

محصول و  حاتینوشتن توض نگ،یتیرا یکپ :تالیجید یابیبازار

 ؛یاجتماع یهارسانه یهاپست سینوشیپ

 

1 

2 

3 

 

4 

5 

 

نحوه استفاده از 

 هوش مصنوعی مولد

 

7 

 

 در توسعه محصول؛ عیتسر :دیتول 6

 اصالح و خالصه کردن کد؛  د،یتول :توسعه نرم افزار

 .و توسعه بدافزار دیتهد عیسر صیتشخ :یبریسا تیامن



 

 

 

  

 مولد هوش مصنوعیبرترین تولیدکنندگان 

 

 

 1 نوشتاری

Jasper AI  :نویسی با هوش مصنوعی و تولیدکننده مقاله ابزار کپی

زبان جهانی  25قالب تولید محتوا به  50طوالنی مدت که شامل بیش از 

به سازندگان محتوا  اجازهو Jasperاستفاده از رابط کاربری سادگی است. 

  .و لحن صدا SEOکلمات کلیدی برای اعالن 

Perplexity  : بر روی  کهموتور پاسخAPI Open AI شامل و  آموزش دیده

کند. ارائه ارائه می ChatGPTبسیاری از توابع زبان طبیعی است که 

 .هایی که ایجاد کرده استگیری از پاسخمنابعی برای پشتیبان

Rytr :  ی که به سازندگان محتوا اجازه مصنوعتولید کننده محتوای هوش

مشخص کنند.  دهد موارد استفاده محتوا، لحن صدا و کلمات کلیدی رامی

 هایی برای وردپرس است.همچنین دارای افزونه

Spellbook  :نویس قانونی. برای کمک به وکال در تهیه پیشافزاری نرم

رایج مذاکره را بر نویس کند، نکات تواند بندهای قرارداد جدید را پیشمی

 اساس قرارداد فهرست و خالصه قرارداد ایجاد کند.

 

مشابه  یبر فناور یاز آنها مبتن یاری. بسگانیرا یو برخ یپول یبرخ -وجود دارد  یادر هر رسانه یهوش مصنوع یمحتوا دیتول یابزارها“

 ”کنند.یخاص کاربر اضافه م یازهایرفع ن یرا برا ییهایژگیهستند و و

 

AI-Writer  :بازنویسی و  ،هوش مصنوعی اریدستیار نوشت

های مقاله نویسپیشایجاد محتوای موجود،  اصالح یک

محتوای ، ایجاد های استنادفرد، ارائه فهرستمنحصربه

 . Googleشده برای سئو از بهینه

ChatGPT :  ربات چت مبتنی بر یادگیری ماشین که برای درگیر

شدن در گفتگوهای واقع بینانه آموزش دیده است. اشکال زدایی 

های نادرست و خودداری از پاسخ موقعیت ندیکد، به چالش کش

  .های خاصبه درخواست

ChatSonic  : تولید کننده محتوای گفتگو محور ازWritesonic 

های اضافه شده ساخته با ویژگی ChatGPTاست که بر روی 

شخصیت مختلف، از جمله  16 با کاربران چت شده است. 

 ChatSonicکاربران از طریق صدا با تعامل شاعران و حسابداران، 

 .به صورت شنیداری ChatSonic پاسخانتخاب امکان و 



 

 

 

  

DALL-E :  مولد تصویرOpen AI  که تصاویر و آثار هنری را از یک

با استفاده از  تصاویر شپیام متنی ساده ایجاد می کند. ویرای

تواند اجزا را حذف کند و بافت تصویر به عنوان مثال میکپشن، 

چندین گونه از یک تصویر موجود بر اساس  ایجادرا تغییر دهد. 

 تصویر اصلی. 

Midjourney : کننده تصویر که روی سرور تولیدDiscord می-

های بر اساس اعالنتصاویری با ظاهر واقعی ایجاد د. شبا

 به جای عکس شبیه نقاشی است.  آن. خروجی متنی

Stable Diffusion  : مولدStability AI تواند تصاویر که می

 واقعی را از متن ورودی ایجاد کند. پرکردن آثار هنری مفقود یا

از انتشار دارای عملکرد آسان در مرورگر است. استفاده  خراب،

  .برای ایجاد تصاویر

 

 2 تصویر

Craiyon :  در ابتداDALL-E mini  نام داشت و توسط محققان

ای از توسعه داده شد. تولید مجموعه Hugging Faceگوگل و 

تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی در پاسخ به یک پیام 

 Midjourney ،Stable Diffusionمتنی. کیفیت تصویر کمتر از 

-است. تصاویر اغلب مبهم و غیر واقعی به نظر می DALL-Eو 

 رسند.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Amper : توانند جایی که کاربران می، برای تطبیق موسیقی با ویدیو استفادهکند. های از پیش ضبط شده موسیقی ایجاد میمولدی که از نمونه

 را مشخص کنند. نقطه اوج موسیقی در کجا باید باشداینکه مدت زمان موسیقی و 

Dadabots : کند. ایجاد میمختلف  شبکه عصبی مولد که یک جریان زنده از موسیقی در ژانرهای 

MuseNet :  ابزار تولید موسیقیOpenAI  که بر اساس آموزش خود با استفاده ازMIDI کند. کاربران ای ایجاد میترکیبات موسیقی چهار دقیقه

توانند سبک، سازهای مورد استفاده و ژانرها را مشخص کنند. سپس الگوریتم با استفاده از الگوهای هارمونیک، ریتمیک و سبکی آموخته می

 کند.شده، موسیقی تولید می

Soundraw :  توانند تمپو، حالت، ژانر و تم آهنگ را انتخاب کنند.میتولید کننده موسیقی هوش مصنوعی. کاربران 

 

 3 موسیقی



 

CodeStarter :  های کاربردی وب را تولید کنند. دهد تا برنامهبه کاربران اجازه می

 که کندپشتیبانی می Angularو  React ،NextJSهای مختلفی از جمله ورک از فریم

 طراحی شده است. Codex OpenAIتوسط 

CodeWP : کننده کد هوش مصنوعی به طور خاص برای وردپرس. با جاوا تولید

کار می کند. با  Regexو  PHP ،WooCommerce ،Breakdance ،Oxygenاسکریپت، 

کند. به حداقل رساندن زمان صرف شده برای توسعه به کاربران وردپرس کمک می

-های متنی کوچک کار میبر اساس پیام CodeWPمانند سایر تولیدکنندگان محتوا، 

 کند.

Codex :  توسطOpenAI  کد را تولید تواند یک مدل زبان بزرگ است که میایجاد و

نویسی کار کند. ابزار ند در بیش از دوازده زبان برنامهتوایا دستکاری کند. می

کند که به کاربران را تامین می GitHub Copilotتجاری دیگر مانند  هایکد هدکنندتولی

 های زبان طبیعی را به کد تبدیل کنند.دهد درخواستاجازه می

GitHub Copilot : که کد را از درخواستکننده کد مبتنی بر هوش مصنوعی تولید-

آموزان تایید شده، معلمان دانش کند. استفاده از آن برایهای زبان طبیعی تولید می

 Copilotتوانند با اشتراک پولی از منبع باز رایگان است. دیگران می ،پروژه مدیرانو 

 استفاده کنند.

Tabnine : بینی و دستیار کدنویسی که خطوط بعدی کد برنامه نویس را پیش

کند. پیشنهاداتی را بر اساس سبک کدنویس و الگوهای برنامه نویسی تولید می

 کند.کار می Goو  Ruby ،Python ،Rustهای مختلفی از جمله دهد. با زبانارائه می

 

 4 کـــد



  

هوش برترین تولیدکنندگان 

 مولد مصنوعی

 

 

 

 5 سایر موارد

Absci : فرم یکپارچه ایجاد داروی آنها بدون کند. پلتها را از ابتدا با استفاده از هوش مصنوعی طراحی میبادیشرکت تولید دارو که آنتی

کند، طراحی داروهای جدید را روند کشف دارو را تسریع میکند. این امر ها را طراحی میبادیآموزش قبلی روی یک هدف موجود، آنتی

کند و برنامه در پاسخ مدل را با یک پروتئین هدف تحریک می ،سازد. دانشمندسازی شده را قادر میکند و پزشکی شخصیپذیر میامکان

 کند.بادی تولید مییک آنتی

Creo : کند. کند و امکان طراحی سریع اجسام فیزیکی را فراهم میسیستم طراحی به کمک رایانه که از طراحی مولد استفاده می

 کند.ها را بر اساس مواد و نیازهای ساخت بهینه میطرح همچنین

PassGAN  :مزهای عبور با کیفیت باال که برنامه مولد حدس رمز عبور است که توسط محققان امنیت سایبری برای ترکیب و حدس زدن ر

میلیون رمز عبور با کیفیت را با استفاده از مدل ایجاد  1شود، کاربران می توانند برای شکستن احراز هویت مبتنی بر رمز عبور استفاده می

 کنند.

 



  

های هوش مصنوعی مولد بسیار جدید هستند، از آنجایی که مدل

دانیم. این بدان معنی است که هنوز اثر طوالنی مدت آنها را نمی

برخی  -برخی از خطرات ذاتی در استفاده از آنها وجود دارد 

 .شناخته شده و برخی ناشناخته

 

کنند اغلب میهای هوش مصنوعی تولید هایی که مدلخروجی

 ممکن است بسیار قانع کننده به نظر برسند.

 

 چیست؟  مصنوعیهوش های مدل هایمحدودیت

 

کنند کامالً اشتباه است. بدتر اما گاهی  اطالعاتی که تولید می

از آن، گاهی اوقات مغرضانه است )زیرا بر اساس جنسیت، نژاد 

و بسیاری از تعصبات دیگر اینترنت و به طور کلی جامعه ساخته 

های غیراخالقی یا حریک فعالیتتواند برای تشده است( و می

 مجرمانه استفاده شود.

کنند های هوش مصنوعی مولد تکیه میهایی که بر مدلسازمان

باید خطرات اعتباری و قانونی ناشی از انتشار غیرعمدی 

 .آمیز یا دارای حق چاپ را در نظر بگیرندمحتوای مغرضانه، توهین



 

 

  

 های آینده توسعه خواهند یافت.های جدیدی در سالموارد استفاده جدید به صورت ماهانه تست می شوند و احتماالً مدل

شود، باید انتظار داشته همانطور که هوش مصنوعی مولد به طور فزاینده و یکپارچه در تجارت، جامعه و زندگی شخصی ما گنجانده می

 نظارتی جدید نیز شکل بگیرد.باشیم که یک فضای 

 

 غلبه کرد؟ هاتیمحدودتوان بر این چگونه می

 
ها باید یک انسان را در جریان کار قرار دهند )یعنی سازمان

اطمینان حاصل کنند که انسان واقعی خروجی مدل هوش 

کند( و از مولد را قبل از انتشار یا استفاده بررسی میمصنوعی 

های گیریهای هوش مصنوعی مولد برای تصمیماستفاده از مدل

هایی که شامل منابع قابل توجه است، اجتناب حیاتی، مانند مدل

 کنند.

-ها و سالها، ماهها احتماالً در هفتهانداز خطرات و فرصتچشم

 کند.یهای آینده به سرعت تغییر م

 

مورد استفاده برای آموزش این های اولیه انتخاب دقیق داده

ها برای جلوگیری از گنجاندن محتوای سمی یا مغرضانه مدل

 بسیار مهم است.

توانند به جای استفاده از یک مدل هوش ها میسازمان

 تر و تخصصی استفاده کنند.های کوچکمصنوعی مولد، از مدل

توانند یک مدل کلی هایی که منابع بیشتری دارند میسازمان

های خودشان سفارشی کنند تا متناسب با بر اساس داده را

 نیازهایشان باشد و تعصبات را به حداقل برسانند.
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