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بقلم: د. جاسم حاجي

 DALL-E لــقــد ســمــع كــثــيــر مــنــا اســـم
يــطــفــو حـــولـــه، ولــكــن قـــد ال تــكــون مــتــأكــدا 
مــن مــاهــيــتــه. بــاخــتــصــار، إنـــه نــمــوذج ذكــاء 
لم  صــور  إنشاء  يمكنه  توليدي  اصطناعي 
فعله  عليك  ما  كل  قبل،  من  موجودة  تكن 

هو إخباره بما تريد إنشاءه.
عــنــدمــا تـــم إصـــــدار نــســخــة الــمــتــابــعــة، 
المسماة DALL-E 2، اشتهرت حقا. كانت 
جــودة  ذات  تنتجها  أن  يمكن  الــتــي  الــصــور 
إنــشــاؤهــا بشكل جــيــد، لدرجة  وتــم  عــالــيــة، 

أنك بالكاد تستطيع معرفة آلة صنعتها.
 DALL-E إليك ما تحتاج معرفته حول

وكيف يعمل.
ما هو DALL-E؟

ذكاء اصطناعي  DALL-E  هو نموذج 
توليد  يمكنه   Open AI طورته  توليدي 
ــفـــن مـــن مـــوجـــه نـــصـــي. بــعــبــارة  الـــصـــور والـ
أخرى، يمكنك كتابة جملة تصف بالضبط 
إنشاء   DALL-E لـ  ويمكن  رؤيته  تريد  ما 

تلك الصورة لك في غضون ثوان.
تم إصدار DALL-E ألول مرة في يناير 
2021 ومنذ ذلك الحين تمت ترقيته بشكل 
 DALL-E كبير في نسخته الثانية المسماة
2. كانت واحدة من عدد قليل من مولدات 
التي  المختلفة  االصــطــنــاعــي  الــذكــاء  فــن 
لقدرتها  كــبــيــرة  بشعبية  تحظى  أصــبــحــت 

على إنشاء صور وفن جميل من الصفر.
إلى كتابة  إلى أنك تحتاج فقط  نظرا 
بــعــض الــكــلــمــات الــوصــفــيــة إلنــشــاء صـــورة، 
فقد جذبت العديد من غير الفنانين الذين 
االستخدام  وسهلة  ممتعة  األداة  يــجــدون 

بشكل ال يصدق.
تنتجها DALL-E مقنعة  التي  الصور 
للغاية لدرجة أنها تخطئ بسهولة في الفن 
القدرة  إلــى جانب  اإلنــســان.  الــذي يصنعه 
الطبيعية  والمناظر  األشياء  تصوير  على 
من العالم من حولنا، يمكنها تقديم هذه 
الصور بأسلوب معين، مثل الفن الرقمي أو 

األلوان المائية أو االنطباعية.
كيف يعمل DALL-E؟

التقنيات  مـــن  قــلــيــل  غــيــر  عـــدد  هــنــاك 
دون  ولـــكـــن   .DALL-E وراء  الــمــخــتــلــفــة 
الغوص في الرياضيات المعقدة، تم تدريب 

جميع  من  الصور  ماليين  على   DALL-E
أنحاء اإلنترنت.

تأتي الصور المستخدمة للتدريب من 
مجموعات البيانات التي تحتوي على عدد 
تعليق  التي تحتوي على  الصور  هائل من 
كافية،  بيانات  مــع  تتخيل،  قــد  كما  نصي. 
تعلم  الــذكــاء االصــطــنــاعــي  لــنــمــوذج  يمكن 
وما قد  الكائن  التعرف على ماهية  كيفية 

يبدو عليه في الصورة.
لم يتم الكشف عن مجموعة البيانات 
المستخدمة لتدريب DALL-E، ومع ذلك، 
ال يزال بإمكانك معرفة ما إذا كانت صورك 
قد دربت نموذج الذكاء االصطناعي وإلغاء 

االشتراك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع DALL-E؟

لجميع   DALL-E الـــنـــاس  يــســتــخــدم 
يـــدك في  تــجــربــة  ــيـــاء. يمكنك  أنــــواع األشـ
أو  االصطناعي،  الذكاء  في  فنانا  تكون  أن 
استخدامه إلعادة مزج عمل فني شهير، أو 
أخذ عمل فني أصلي وتوسيعه باستخدام 

.DALL-E وظائف تحرير
فــي  مــــيــــزة  هـــــي   Outpainting  
DALL-E تتيح لك إنشاء أعمال أكبر من 
الصور  لــوحــات  بــإرفــاق  لــك  السماح  خــالل 
التي تم إنشاؤها حديثا بعمل فني موجود. 
تعلم كيفية استخدام الرسم الخارجي في 
يمكنك  مـــدى  أي  إلـــى  لمعرفة   2  Dall-E
بواسطة  إنشاؤها  تــم  التي  صــورك  توسيع 

الذكاء االصطناعي.
إنشاء صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء 

DALL-E االصطناعي باستخدام
هي أداة ذكاء اصطناعي يمكن الوصول 
لصنع  استخدامها  يمكنك  بسهولة  إليها 
يــكــن أي منها  ــم  ولـ ــور،  إنــشــاء صــ أو  الــفــن 
التقدم  إنه يستفيد من  قبل.  موجودا من 
ــي، بــمــا فــي ذلــك  الــمــذهــل فــي الــتــعــلــم اآللــ
معرفة  تــأتــي  االنــتــشــار.  ونـــمـــاذج   3-GPT
ذلك  في  بما  البشري،  بالعالم   DALL-E
الــفــن، مــن ماليين الــصــور التي من  تــاريــخ 
الــمــحــتــمــل أن تـــكـــون قـــد تـــم جــمــعــهــا من 

اإلنترنت.
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غالبية الشركات اآلسيوية تتوقع زيادة االستثمار السحابي هذا العام

84% يتوقع��ون زي��ادة ا�س��تثماراتهم ف��ي التكنولوجيا ال�س��حابية 
أولويـــات االســـتثمار.. تحليـــات البيانـــات والـــذكاء االصطناعـــي

DALL-E نموذج الذكاء اال�سطناعي

مـــــن   %84 يــــــــــتــــــــــوقــــــــــع   
ــن الـــحـــالـــيـــيـــن  ــيــ ــدمــ ــتــــخــ ــســ ــمــ الــ
ــادة  ــ ــ لــــلــــخــــدمــــات الـــســـحـــابـــيـــة زيـ
التكنولوجيا  فــي  اســتــثــمــاراتــهــم 
بينما   ،2023 عــام  فــي  السحابية 
ــعــــة مــــن كــل  ــر مــــن أربــ ــثـ ــنـــوي أكـ يـ
أعمالهم  ترحيل   )%84( خمسة 
ــة فــي  ــابــ ــامــــل إلـــــــى الــــســــحــ ــكــ ــالــ بــ
فــي  ورد  ــا  ــمـ كـ ــيــــن،  عــــامــ ــون  غــــضــ
اســتــطــالع جــديــد بعنوان  تــقــريــر 
لالستراتيجية  الــتــالــي  »الــجــيــل 
والذي  آسيا«،  في  من  السحابية 
ــرى بــتــكــلــيــف مـــن شـــركـــة علي  جــ
ــا كــــــــالود، الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري  ــابــ بــ
الرقمية  والتكنولوجيا  لــلــذكــاء 

في مجموعة علي بابا.
استثمار متزايد في السحابة
بـــيـــنـــمـــا تـــنـــقـــل الــــمــــزيــــد مــن 
الـــشـــركـــات أعـــمـــالـــهـــا األســـاســـيـــة 
إلدارة  ــــت  ــرنـ ــ ــتـ ــ اإلنـ ــة  ــكـ ــبـ شـ إلـــــــى 
أعـــبـــاء الــعــمــل بــكــفــاءة فـــي عــالــم 
ما بعد الوباء، تخطط الشركات 
اآلســـــــيـــــــويـــــــة الــــــتــــــي تـــســـتـــخـــدم 
ــات الــســحــابــيــة بــالــفــعــل  ــدمـ ــخـ الـ
ــادة اســتــثــمــاراتــهــا الــســحــابــيــة  ــ زيــ

خالل العام المقبل
وستأتي الزيادة على األرجح 
وإندونيسيا   )%95( تــايــالنــد  مــن 
)94%( والفلبين )91%( ومنطقة 
هـــونـــغ كـــونـــغ اإلداريــــــــة الــخــاصــة 
في   ،)%83( وســنــغــافــورة   )%83(
حين أن نسبة أكبر من الشركات 
ــطــــالع فــي  ــتــ ــتــــي شــمــلــهــا االســ الــ
ــة  ــيـ ــوبـ ــنـ الـــــيـــــابـــــان وكـــــــوريـــــــا الـــجـ
تــشــيــر إلـــى أنــهــا ســتــحــافــظ على 
الحالية.  استثماراتها  مستويات 
ــات  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــد الـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وعـــــــلـــــــى صـ
الرئيسية، من المتوقع أن يشهد 
ــاب أكـــبـــر زيــــــادة في  ــعــ قـــطـــاع األلــ
قطاع  يليه  السحابي،  االستثمار 

اإلعـــــــــالم واالتـــــــصـــــــاالت وقـــطـــاع 
وقطاع  والتكنولوجيا  اإلنــتــرنــت 

الخدمات المالية.
ــات  ــويــ ــأولــ وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــ
االستثمار، سيركز جزء أكبر من 
الشركات في آسيا على تحليالت 
الــبــيــانــات والـــذكـــاء االصــطــنــاعــي 
الــســحــابــيــة  والـــحـــوســـبـــة   )%53(
أن  كما   .)%46( واألتــمــتــة   )%52(
ــزم أكـــثـــر مـــن نــصــف الــشــركــات  عــ
في  االستثمار  زيــادة  على   )%52(
الحوسبة السحابية يؤكد أهمية 
في  الــســحــابــيــة  التحتية  الــبــنــيــة 

دعم نمو األعمال.
نائب  يــــوان،  سيلينا  وقــالــت 
رئيس  بابا  علي  رئيس مجموعة 
األعـــمـــال الــدولــيــة فــي عــلــي بابا 
كـــــــالود إنـــتـــيـــلـــيـــجـــنـــس: »يــكــشــف 
مهمة  رؤى  عــن  األخــيــر  الــبــحــث 
حول الشركات ومقدمي الخدمات 
أصبح  فقد  آسيا.  في  السحابية 
أساسًيا  شرًطا  السحابة  اعتماد 
عمالؤنا  ويــقــوم  األعــمــال  لنجاح 
سحابية  اســتــراتــيــجــيــة  بــاعــتــمــاد 
مــتــنــوعــة لــتــعــزيــز نــمــو األعـــمـــال 
فــي الــعــصــر الــرقــمــي. وحــيــث إن 
البنية التحتية السحابية تشكل 
ــعـــديـــد مــن  ــلـ األســـــــــاس األهـــــــــّم لـ
االبتكارات المتطورة مثل الذكاء 
االصطناعي التوليدي، فنحن ال 
الحلول  بتقديم  ملتزمين  نــزال 
كفاءتها  أثبتت  الــتــي  السحابية 
للشركات في مختلف الصناعات 
ــلـــس إلـــى  ــسـ ودعـــــــم انـــتـــقـــالـــهـــا الـ

الخدمات السحابية«.
ثلثي  أكثر من  أن  وفي حين 
الشركات التي شملها االستطالع 
السحابة  استخدموا  قــد   )%69(
مدة ثالث سنوات على األقل، تعّد 
منطقة  فــي  الــمــوجــودة  الشركات 

هـــونـــغ كـــونـــغ اإلداريــــــــة الــخــاصــة 
واليابان وسنغافورة أول من تبنت 
ذلــك، حيث إن واحــدة فقط من 
لديها   )%20( شــركــات  كــل خمس 
خبرة تقل عــن ثــالث ســنــوات في 
السحابية.  الخدمات  استخدام 
يتمتع  القطاعات،  صعيد  وعلى 
قــطــاع اإلنــتــرنــت والــتــكــنــولــوجــيــا 
ــات  ــدمـ ــخـ ــاع الــتــصــنــيــع والـ ــطــ وقــ
الـــمـــالـــيـــة بـــأعـــلـــى مـــســـتـــوى مــن 

النضج السحابي.
وقـــد قــامــت عــلــي بــابــا كــالود 
ــاث الــســوق  ــحـ بــتــكــلــيــف شـــركـــة أبـ
العالمية NielsenIQ   إلجراء 
ــالع، بــــهــــدف اكـــتـــســـاب  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ االسـ
ــة اعـــتـــمـــاد  ــالــ ــحــ ــل لــ ــ ــضـ ــ ــم أفـ ــهــ فــ
ــات الـــســـحـــابـــيـــة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ االســ
الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة  الـــســـائـــدة - 

والمختلطة – في أنحاء آسيا.
التحول الكامل إلى السحابة 

بحلول عام 2024
ــا أن  ــ ــًضـ ــ يـــكـــشـــف الـــبـــحـــث أيـ
الــمــشــمــولــة  الـــشـــركـــات  مـــن   %84
ــتـــوقـــع الـــتـــحـــول  بـــاالســـتـــطـــالع تـ
ــابـــة خـــالل  الـــكـــامـــل إلـــــى الـــســـحـ
الــعــامــيــن الــمــقــبــلــيــن، مــدفــوعــة 
جــزئــًيــا بــاالحــتــيــاجــات الــجــديــدة 
الــتــي ظــهــرت خـــالل الـــوبـــاء. كما 
يتوقع أكثر من ثلث المستجيبين 
)36%( تحواًل كاماًل إلى السحابة 

خالل األشهر الستة المقبلة.
كــوفــيــد- تــداعــيــات  أدت  وقـــد 
ــرة فــي  ــيــ ــبــ ــرات كــ ــيــ ــيــ ــغــ 19إلـــــــــــى تــ
المعلومات  تكنولوجيا  استخدام 
لــــــــدى الــــــشــــــركــــــات الـــمـــشـــمـــولـــة 
ــلـــغ %54  أبـ بـــاالســـتـــطـــالع، حــيــث 

ــا عــــــن زيــــــــــــادة اســــتــــخــــدام  ــهــ ــنــ مــ
البرمجيات السحابية وأبلغ %41 
انتقالهم  عملية  فــي  تــســارع  عــن 

إلى السحابة.
استراتيجية نحو

 اعتماد سحابي أكثر تنوًعا
االستطالع،  إجــراء  وقــت  في 
 )%40( الخاصة  السحابة  كــانــت 
هي االستراتيجية األكثر شيوًعا 
العامة  السحابة  تليها  آسيا،  في 
الــــشــــركــــات  ــل  ــ ــّضـ ــ ــفـ ــ وتـ  .)%27(
اخــتــيــار الــســحــابــة الــعــامــة نــظــًرا 
ــان  إلــــى شــهــرتــهــا مـــن حــيــث األمــ
ــم الـــمـــحـــلـــي  ــ ــدعــ ــ ومــــوثــــوقــــيــــة الــ
وجــاذبــيــة األســـعـــار، حــيــث يتوقع 
الــتــي شملها  الــشــركــات  مــن   %38
في  االستثمار  زيـــادة  االستطالع 
هذه السحابة بأكثر من الخمس 

في العام المقبل.
ــويــــة  ــيــ وفـــــــي األســــــــــــواق اآلســ
تتمتع  بــاالســتــطــالع،  المشمولة 
في  نسبة  بأعلى  الجنوبية  كوريا 
 .)%43( العامة  السحابة  اعتماد 
تستخدم  التي  القطاعات  وأبـــرز 
ــابـــة الـــعـــامـــة حـــالـــًيـــا هــي  الـــســـحـ
األلعاب والقطاع العام والتجزئة 

واإلنترنت والتكنولوجيا.
نــفــســه، يشهد  الـــوقـــت  وفــــي 
اعـــتـــمـــاد الـــســـحـــابـــة الــمــخــتــلــطــة 
تــــزايــــًدا مـــســـتـــمـــًرا، حــيــث سجل 
االســـتـــطـــالع زيـــــــادة صـــافـــيـــة فــي 
بمقدار  الحالي  االعتماد  معدل 
7 نقاط مئوية مقارنة باالعتماد 
السحابية  لالستراتيجية  األولي 
على  عــالوة  المستجيبين.  لــدى 
ــــك، تــحــولــت الــنــســبــة األعــلــى  ذلـ
الــذيــن  الــمــســتــجــيــبــيــن  مـــن   %39

السحابية  استراتيجيتهم  غيروا 
إلى السحابة المختلطة.

اختيار  إلى  الشركات  وتميل 
الــســحــابــة الــمــخــتــلــطــة مـــن أجــل 
الخدمات السحابية المخصصة 

باإلضافة إلى األمان.
ــقــــول:  ــالــ وأضــــــافــــــت يـــــــــوان بــ
»يــشــيــر اعـــتـــمـــاد اســتــراتــيــجــيــات 
إلــى  آســيــا  فــي  متنوعة  سحابية 
بــنــى  عــــن  تـــبـــحـــث  ــات  ــركــ ــشــ الــ أن 
من  وآمــنــة  ومتينة  مــرنــة  تحتية 
وبصفتنا  أعــمــالــهــا.  رقمنة  أجــل 
مزوًدا رائًدا للخدمات السحابية، 
سنواصل تقديم خدمات سحابة 
هذا  لتلبية  ومبتكرة  آمنة  عامة 

الطلب«.
حول االستطالع

تــــم إجـــــــراء االســـتـــطـــالع فــي 
الفترة بين نهاية سبتمبر وأوائل 

أكتوبر 2022، حيث تم استخدام 
ــيـــة فــي  ــتـــرونـ ــكـ االســـتـــبـــانـــات اإللـ
قــــرار  صــــانــــع   1000 آراء  جـــمـــع 
السحابية  االستراتيجية  بشأن 
ــي الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة إلـــى  ــ فـ
الكبيرة التي تستخدم الخدمات 
الــســحــابــيــة حـــالـــًيـــا فـــي ثــمــانــيــة 
أســـــــــــــواق فـــــــي آســـــــيـــــــا: مـــنـــطـــقـــة 
هـــونـــغ كـــونـــغ اإلداريـــــــة الــخــاصــة 
والفلبين  وســنــغــافــورة  ومــالــيــزيــا 
وإنــدونــيــســيــا وتــايــالنــد والــيــابــان 
وكــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. وقـــــد مــّثــل 
واسعة  مجموعة  المستجيبون 
الخدمات  منها  القطاعات،  من 
الــمــالــيــة، واأللــــعــــاب، واإلنــتــرنــت 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، والـــتـــصـــنـــيـــع، 
والقطاع  واالتــصــاالت،  واإلعـــالم 

العام، والتجزئة.

} سيلينا يوان.

لتطبيقاتها  الجديد  تصميمها  جوجل  أطلقت 
 Googleالمستندات التي تتضمن خدمة  المكتبية 
ــداول  وجــ  Slides الــتــقــديــمــيــة  والـــشـــرائـــح   ،  Docs
الــتــخــزيــن  خــدمــة  إلـــى  ــًة  ــافـ إضـ  ،Sheets الــبــيــانــات 
السحابي )جوجل درايف( Google Drive. وأصبح 
ــيـــوم مــالحــظــة  بــإمــكــان الــمــســتــخــدمــيــن بـــــدًءا مـــن الـ
السحابية،  جــوجــل  خــدمــات  فــي  الــجــديــد  التصميم 
وذلك بعد أن كانت الشركة قد أعلنته في وقٍت سابٍق 

من الشهر الجاري.
العثور  تسهيل  إلــى  الــجــديــد  التصميم  ويــهــدف 

عبر  إظــهــارهــا  وتحسين  أهمية  الــخــيــارات  أكــثــر  على 
التعديل على تصميمها وطريقة التفاعل معها.

ــد مــن  ــديــ ــعــ ــد الــ ــديــ ــتـــضـــمـــن الـــتـــصـــمـــيـــم الــــجــ ويـ
الــتــحــســيــنــات لــتــجــربــة الـــمـــســـتـــخـــدم، مـــثـــل واجـــهـــة 
االستخدام المبسطة في الشريط العلوي للمستندات 
في  المستخدمين  لــمــســاعــدة  والــشــرائــح  والـــجـــداول 
العثور بشكٍل أسرع على الخيارات المستخدمة بشكل 
تصميم  إلــى  تحسينات  جوجل  أضــافــت  كما  متكرر. 
الخلفيات  وعلى  المستندات،  التعليقات ضمن  قسم 

والمساطر وخطوط الشبكة.

»ج������وج������ل« ت���ط���ل���ق ت�����ص��م��ي��م��ا 

ج���دي���دا ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا ال��م��ك��ت��ب��ي��ة

»م���اي���ك���رو����ص���وف���ت« ت��خ��ت��ب��ر 

م��ح��ف��ظ��ة ل��ل��ع��م��ات ال��م�����ص��ف��رة 
الرقمية  للعمالت  محفظة  اختبار  على  مايكروسوفت  شركة  تعمل 
المشفرة ُمدمجة في متصفح )إيدج( Edge ، وذلك وفًقا للقطات شاشة 
الدقيقة  بتسريباته  الشهير   @thebookisclosed الــُمــغــرد  سّربها 

المتعلقة بمنتجات مايكروسوفت.
المشفرة  العمالت  محفظة  ستتوفر  المسربة،  اللقطات  وبحسب 
من  سهاًل  استخدامها  يجعل  ما  إيــدج،  متصفح  داخــل  افتراضي  بشكٍل 
دعــم  الــصــور  وُتــظــهــر  للمتصفح.  إضــافــات  أي  تثبيت  إلـــى  الــحــاجــة  دون 
لجميع  وتسجيلها  المشفرة،  العمالت  مــن  مختلفة  ألنـــواع  المحفظة 
ُمعامالت الُمستخدم من سحب وإيداع، مع عرضها آخر أسعار العمالت 
الرقمية. كما تتضمن المحفظة تبويًبا خاًصا يعرض آخر أخبار العمالت 

المشفرة، وآخر لعرض رموز NFT التي يملكها الُمستخدم.


