
Dự đoán về báo chí cho năm 2023  

Mỗi năm, Nieman Lab hỏi một số người thông minh nhất trong 

ngành báo chí xem họ nghĩ điều gì sẽ đến trong năm mới. Dưới 

đây là dự đoán của họ cho năm 2023. 

AI thực sự thay đổi ngành kinh doanh truyền thông 

“Các công ty mới sẽ xuất hiện sử dụng AI để tổng hợp và tóm tắt 

báo chí; các phóng viên sẽ học cách sử dụng các công cụ mới 

để tìm ý tưởng; các nhà văn sẽ tìm ra cách nó có thể giúp họ 

sáng tác những câu chuyện mới hoặc ít nhất là vượt qua rào 

cản của nhà văn.” 

Đây sẽ là năm AI thực sự thay đổi ngành kinh doanh truyền thông. 

Trước đây, chúng tôi đã có AI viết các câu chuyện thể thao ngắn 

và trợ giúp chỉnh sửa nội dung cơ bản. Năm nay, các công ty mới 

sẽ xuất hiện sử dụng AI để tổng hợp và tóm tắt báo chí; các phóng 

viên sẽ học cách sử dụng các công cụ mới để tìm ý tưởng; các 

nhà văn sẽ tìm ra cách nó có thể giúp họ sáng tác những câu 

chuyện mới hoặc ít nhất là vượt qua rào cản của nhà văn. 

Nó cũng sẽ thay đổi khía cạnh quảng cáo, với việc sản xuất nội 

dung AI sẽ đến với các studio quảng cáo. Nó sẽ thay đổi việc chỉnh 

sửa bản sao ở một mức độ nào đó và nó cũng sẽ giúp kiểm tra tính 

xác thực. Nó đã thay đổi công việc của các họa sĩ minh họa và thay 

đổi loại kỹ năng cần thiết để phát triển trong lĩnh vực đó. 

Tôi cũng nghi ngờ rằng sẽ có những cuộc tranh luận gay gắt về 

việc liệu những thay đổi này có tốt hay không. Bất kể, tôi chắc 

chắn họ đang đến. 

Bài viết của Nicholas Thompson 



Cơn lũ nội dung AI 

“Dù tốt hay xấu, nội dung do AI viết sẽ tràn ngập internet, một sự 

kết hợp công việc của hàng triệu nhà văn và nhà báo trước đó.” 

Các công cụ viết quảng cáo AI đã xuất hiện được vài năm, nhưng 

mọi thứ đã thay đổi với sự ra mắt của Open AI's ChatGPT. Giống 

như nhiều người trong số các bạn, tôi đã rất ngạc nhiên trước 

những phản hồi được viết rất hay của nó về nhiều chủ đề. Đây 

không chỉ là một công cụ cải thiện khả năng viết — đó là một trí 

tuệ nhân tạo có thể viết. Các trường hợp sử dụng vẫn đang bùng 

nổ trong đầu tôi. 

Các nhà báo nổi tiếng hoài nghi về AI. Bạn nói đúng, ChatGPT sẽ 

không thay thế báo chí gốc hoặc phân tích thông minh (ít nhất là 

cho đến thời điểm hiện tại) và nó vẫn gây ra những sai lầm "ảo 

giác". Nhưng nó chắc chắn đủ tốt để làm trợ lý nghiên cứu. Ví dụ: 

cung cấp cho nó một bản ghi cuộc phỏng vấn dài và yêu cầu tóm 

tắt các gạch đầu dòng và các trích dẫn được đề xuất. Điều đó sẽ 

mất khoảng 10 giây. 

Mặc dù ChatGPT sẽ không giành được bất kỳ giải thưởng báo 

chí nào (ít nhất là vào thời điểm hiện tại), nhưng nó chắc chắn có 

thể tự động hóa phần lớn nội dung dài trên internet. Đây chỉ là ba 

ví dụ: tự động đăng các bản tóm tắt tin tức do ChatGPT cung cấp 

ngay sau khi chúng được xuất bản bởi các thương hiệu tin tức 

lớn, chia theo khu vực. Hoặc chọn một chủ đề như nấu ăn và sử 

dụng ChatGPT để đưa vào trang web công thức nấu ăn từ 

đầu. Hoặc chọn một thành phố và để AI tranh luận ủng hộ hoặc 

chống lại một quan điểm chính trị trong bối cảnh của cộng đồng 

địa phương. 



Bây giờ hãy nhân số này lên một triệu ngóc ngách — trang trại 

nội dung chạy siêu tốc với chi phí thấp. Như một nhà nghiên cứu 

AI đã nói khi làm việc với phiên bản Chat GPT cũ hơn, nó giống 

như tràn ngập Internet với “10.000 Wikipedia”. 

Bản quyền và đạo văn chắc chắn là những vấn đề xuất hiện trong 

đầu, cũng như tuyên truyền và thông tin sai lệch. Hãy tưởng 

tượng sử dụng ChatGPT để spam các nhận xét giống con người 

và các bài đăng trên mạng xã hội hỗ trợ chương trình nghị 

sự. Hoặc một cuộc chiến. Nghĩ đến việc chạy cho văn phòng? Đã 

đến lúc huy động đội quân nội dung AI. 

Vì AI có thể viết theo nhiều phong cách và độ dài khác nhau nên 

nội dung của nó hầu như không thể phân biệt được với một 

người viết bình thường. Đó là lý do tại sao OpenAI đang nỗ lực 

tạo hình mờ kỹ thuật số được nhúng trong phản hồi 

ChatGPT. Nhưng ngay cả khi nó thành công, vẫn có những dịch 

vụ AI khác và rất nhiều sơ hở. Ví dụ, nhiều sinh viên biết rằng 

“người diễn giải” là một cách thuận tiện để thay đổi từ ngữ và 

giọng điệu của các bài viết trên Wikipedia để tránh bị phát hiện. 

Nếu bạn vẫn còn hoài nghi, chỉ cần nhìn vào tốc độ thay 

đổi. OpenAI dự kiến sẽ phát hành một bản nâng cấp đáng kể của 

ChatGPT trong vài tháng tới. Các công ty khác không ở quá xa 

phía sau. Nó càng tiêu thụ nhiều dữ liệu và càng nhiều “tham số” 

của dữ liệu mà nó học được trong quá trình đào tạo, thì nó càng 

trở nên tốt hơn. Con người sẽ viết ít hơn, AI sẽ viết nhiều 

hơn. Dù tốt hay xấu, nội dung do AI viết sẽ tràn ngập internet, 

một sự kết hợp công việc của hàng triệu nhà văn và nhà báo 

trước đó. 

Bài viết của Cory Bergman 



Các nhà báo khai thác hiệu quả công cụ AI tổng quát 

“Có lẽ tốt hơn nên coi những công cụ này là công cụ nội bộ của 

tòa soạn, đưa ra đề xuất cho các phóng viên và biên tập viên hơn 

là tạo ra văn bản sẽ được xuất bản trực tiếp.” 

Sự cường điệu trực tuyến về công cụ trò chuyện dựa trên AI mới 

nhất của OpenAI gần như không thể vượt qua. Phải thừa nhận 

rằng ChatGPT rất ấn tượng và bạn nên thử với nó nếu chưa có. 

Bạn có thể nhắc máy với các yêu cầu như “Viết ba tiêu đề đáng 

chú ý cho bài báo này” hoặc “Tóm tắt phần tóm tắt này mà không 

dùng thuật ngữ khoa học” và máy có thể sẽ đưa ra phản hồi bằng 

văn bản hợp lý. Nhiều người trong nguồn cấp dữ liệu của tôi có 

vẻ ngạc nhiên với chất lượng văn bản do AI tạo ra. Một số thậm 

chí nghĩ rằng nó có thể là hồi chuông báo tử cho bài luận đại học. 

Công nghệ này sẵn sàng phá vỡ nhiều khía cạnh của ngành công 

nghiệp truyền thông và truyền thông bằng cách làm cho nội dung 

— không chỉ văn bản mà cả hình ảnh trực quan — dễ tạo hơn. 

Chúng ta vẫn còn ở giai đoạn đầu của chu kỳ cường điệu hóa, 

nhưng trong năm tới, tôi hy vọng lĩnh vực báo chí sẽ nghiêm túc 

xác định xem những công cụ mới như vậy có thể thực sự hiệu 

quả như thế nào. Không, chúng sẽ không viết những bài báo sẵn 

sàng xuất bản cho bạn, bất chấp những tiêu đề gây hiểu lầm. 

Nhưng có rất nhiều cách chúng có thể tiết kiệm thời gian cho các 

nhiệm vụ sản xuất khác nhau của phòng tin tức. Các nhà báo cần 

thử nghiệm các khả năng và ranh giới của công nghệ, đồng thời 

bắt tay vào khám phá cách những công cụ điện này có thể được 

điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của chúng. Rất nhiều thử 

nghiệm là cần thiết với việc viết lời nhắc để tận dụng tối đa AI. 

Trên hết, cần phải suy nghĩ nghiêm túc về đạo đức để xem xét 

thời điểm và cách sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm. 



Những công cụ AI này đã có thể làm được rất nhiều. Chẳng hạn, 

chúng có thể viết lại văn bản để đơn giản hóa nó cho các đối tượng 

khác nhau, tóm tắt tài liệu, viết các tiêu đề tiềm năng và động não 

các góc độ hoặc hướng tiềm năng để báo cáo. Trong báo chí dữ 

liệu, chúng có thể được sử dụng để phân loại tài liệu hoặc trích 

xuất dữ liệu (với mức độ thành công khác nhau) hoặc để tạo các 

đoạn văn bản ngắn nhằm hiển thị mô tả dựa trên dữ liệu có cấu 

trúc. Những gì khác có thể được thực hiện với những công cụ này? 

Tất nhiên, có những hạn chế, bao gồm sự thiên vị, văn bản vô 

nghĩa và một loạt các mối quan tâm khác. Đối với tin tức, vấn đề 

lớn nhất là các công cụ gây ảo giác một cách tự tin, khiến chúng 

trở thành công cụ sẵn sàng để sản xuất thông tin sai lệch.  

Bất kỳ văn bản nào mà các công cụ này xuất ra vẫn cần được 

kiểm tra độ chính xác và do đó có thể không phù hợp với các 

nhiệm vụ cụ thể. Có lẽ tốt hơn nếu coi những công cụ này là công 

cụ nội bộ của tòa soạn, đưa ra đề xuất cho các phóng viên và 

biên tập viên hơn là tạo văn bản sẽ được xuất bản trực tiếp. Tìm 

kiếmđang phát triển mạnh mẽ để làm cho các phiên bản tương lai 

của công nghệ có khả năng xuất văn bản chính xác hơn trên thực 

tế. Và các tổ chức tin tức cũng có thể đầu tư nhiều hơn vào R&D 

để tinh chỉnh và điều chỉnh hơn nữa các mô hình sao cho phù 

hợp hơn với nhu cầu báo chí. Trong khi chờ đợi, kiểm tra thực tế 

nên là một trung tâm tăng trưởng cho các tổ chức tin tức. 

Giống như bất kỳ công nghệ AI nào khác, đây không phải là một 

nút bấm để sửa những gì gây khó chịu cho phương tiện truyền 

thông. Nhưng về cơ bản, tôi lạc quan về những gì có thể được 

thực hiện với các công cụ AI này khi được các nhà báo sử dụng 

một cách có trách nhiệm. 

Bài viết của Nicholas Diakopoulos 


