
 

Làm việc với ChatGPT 

Hàng ngày chúng tôi dùng vài giờ để nghiên cứu về AI và GPT, đặc biệt 

với công cụ “nóng hổi” ChatGPT, mới phát hành ngày 30 tháng 11, 2022. 

Vấn đề quan trọng được đề cập nhiều nhất trên Internet hiện nay là tác dụng 

của ChatGPT đối với Giáo dục: Vấn đề Đạo văn, Chương trình Giảng dạy và 

nhất là Quan điểm của ngành Giáo dục đối với AI và ChatGPT nói riêng.  

Chỉ sau hơn 2 tuần lể kể từ ngày công bố, đã có hàng chục ngàn cuộc đối 

thoại giữa người dùng và ChatGPT về nhiều vấn đề. 

Chỉ với một tạp chí, như tại chí Forbes, trong 2 tuần qua, đã có 10 bài về 

ChatGPT, đủ nói lên tầm quan trọng của công cụ này. 

1. ChatGPT Is A Window Into The Real Future Of Financial Services 

2. No, ChatGPT Is Not The End Of High School English. But Here’s The Useful 

Tool It Offers Teachers. 

3. I Asked ChatGPT To Write A Bunch Of Social Media Posts. The Results Were 

Astounding 

4. Digging Into The Buzz And Fanfare Over Generative AI ChatGPT, Including 

Looming AI Ethics And AI Law Considerations 

5. ChatGPT Is A Huge Fan Of Elon Musk, Donald Trump And AI, But Not Google, 

Amazon And Apple 

6. Here’s How Forbes Got The ChatGPT AI To Write 2 College Essays In 20 

Minutes 

7. I Interviewed ChatGPT About AI Ethics — And It Lied To Me 

8. A Computer Can Now Write Your College Essay — Maybe Better Than You Can 

9. Artificial Intelligence Will Help Social Media Radically Evolve In 2023 

10. This Week In XR: AI Is Having A Moment, Infinite Reality’s SPAC, Gifts For 

Geeks 

 



Với mỗi vấn đề tôi đều dùng tiếng Anh và tiếng Việt để tương tác 

với ChatGPT. 

ChatGPT có thể giúp học sinh tư duy phản biện không? 

 

ChatGPT có thể tái tạo thành kiến và khuôn mẫu 

 

 



ChatGPT có thể làm giảm sự tương tác và phản hồi được cá 

nhân hóa trong quá trình học tập 

 

ChatGPT là cơ hội để suy nghĩ lại về các chuẩn mực văn hóa 

trong học thuật 

 



Phỏng vấn Kỹ thuật Lập trình 

 

 

 Nghệ thuật AI Generated thực sự có ý nghĩa như thế nào đối với sự sáng 

tạo của con người 

 Nghệ thuật AI Generated là một lĩnh vực trong đó các máy tính được sử 

dụng để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật, bao gồm âm nhạc, hình ảnh, văn bản 

và video. Các tác phẩm này được tạo ra bằng cách sử dụng các thuật toán 

máy học để huấn luyện trên một lượng lớn dữ liệu và sau đó sử dụng những 

gì họ đã học được để tạo ra các tác phẩm mới. 

Đối với sự sáng tạo của con người, nghệ thuật AI Generated có thể cung cấp 

một công cụ mới để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật mới và khác nhau. Nó 

cũng có thể giúp người dùng trong việc khám phá các kiến trúc sáng tạo mới 

và các phong cách khác nhau của nghệ thuật. Tuy nhiên, nghệ thuật AI 

Generated cũng có thể gây ra một số vấn đề về vấn đề bản quyền và câu hỏi 

về sự tự do trí tuệ của người tạo ra các tác phẩm nghệ thuật được tạo bởi 

máy. Do đó, nó là một lĩnh vực cần phải được xem xét kỹ 



 

 

 What AIGenerated Art Really Means for Human Creativity 

 AI-generated art, also known as machine-generated art or algorithmic art, 

refers to art that is created or generated by a computer or machine using 

artificial intelligence. This can include visual art, music, poetry, and other forms 

of creative expression. 

There are a few different approaches to creating AI-generated art. One 

approach is to use machine learning algorithms to analyze existing works of 

art and create new pieces that are similar in style or subject matter. Another 

approach is to use generative models to create entirely new works of art 

based on a set of parameters or rules defined by the creator. 

Some people have raised concerns about the impact of AI-generated art on 

human creativity. Some argue that relying on machines to create art takes 

away from the human element of art-making and undermines the value of 

human creativity. Others argue that AI-generated art can be seen as a tool or 

an extension of human creativity, rather than a replacement for it. 

Ultimately, the impact of AI-generated art on human creativity will depend on 

how it is used and the intentions of those who create and consume it. It is 

important to consider the role of AI in art-making and to continue to celebrate 

and value the unique perspective and creativity of human artists. 

 


