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Arthur C. Clarke đã từng nhận xét, “Bất kỳ công nghệ đủ tiên tiến nào cũng 

không thể phân biệt được với ma thuật.” Cảm giác kỳ diệu xung quanh đó 

đã biến mất trong thập kỷ qua của lịch sử internet. Những tiến bộ đã chậm 

lại. Mỗi máy tính bảng và điện thoại thông minh mới chỉ là một cải tiến khiêm 

tốn so với người tiền nhiệm của nó. Các cuộc cách mạng được mong đợi — 

metaverse, blockchain, ô tô tự lái — đã diễn ra một cách chậm chạp, luôn đi 

kèm với những lời hứa rằng sự chuyển đổi thực sự chỉ còn vài năm nữa. 

Một ngoại lệ trong năm nay là trong lĩnh vực AI tổng quát. Sau nhiều năm 

hứa hẹn dường như hão huyền, AI đã trở nên tốt một cách đáng kinh ngạc 

vào năm 2022. Nó bắt đầu với trình tạo hình ảnh AI DALL-E 2, Midjourney 

và Stable Diffusion. Qua một đêm, mọi người bắt đầu chia sẻ tác phẩm 

nghệ thuật AI mà họ đã tạo miễn phí bằng cách chỉ cần nhập lời nhắc vào 

hộp văn bản. Một số trong số đó là kỳ lạ, một số là sáo rỗng, và một số thì 

tốt đến kinh ngạc. Tất cả đều là địa hình mới không thể nhầm lẫn. 

Cảm giác tuyệt vời đó đã tăng tốc vào tháng trước với việc phát hành 

ChatGPT của OpenAI. Đây không phải là chatbot AI đầu tiên và chắc chắn 

sẽ không phải là chatbot cuối cùng, nhưng giao diện người dùng trực quan 

và hiệu quả tổng thể của nó để lại ấn tượng chung rằng tương lai đang 

đến. Các giáo sư đang cảnh báo rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho việc viết 

bài luận đại học. Người dùng Twitter (trong thời gian ngắn không nói về 

Elon Musk) đang chia sẻ những ví dụ thú vị về cách viết thực sự thông 

minh. Một điệp khúc phổ biến: “Nó giống như ma thuật vậy.” ChatGPT hiện 

miễn phí. Nhưng Giám đốc điều hành của OpenAI, Sam Altman, đã cảnh 

báo rằng chuyến tàu hấp dẫn cuối cùng sẽ dừng lại ở tiếng rít: “Chúng tôi 

sẽ phải kiếm tiền từ nó bằng cách nào đó vào một thời điểm nào đó; chi 

phí tính toán thật đáng kinh ngạc,” anh ấy đã tweet. Công ty, không phải là 

một tổ chức từ thiện, dự kiến kiếm được 200 triệu đô la vào năm 2023.  

Mặc dù OpenAI đã ra mắt với tư cách là một tổ chức phi lợi nhuận vào 

năm 2015, nhưng hơn ba năm sau, nó đã loại bỏ tình trạng đó một chút, 

thay vào đó thiết lập một phòng thí nghiệm nghiên cứu “lợi nhuận giới hạn” 

được giám sát bởi một hội đồng phi lợi nhuận.  



(Những người ủng hộ OpenAI đã đồng ý kiếm không quá 100 lần những gì 

họ bỏ vào công ty—chỉ là một số tiền nhỏ nếu bạn mong đợi một ngày nào 

đó các sản phẩm của công ty sẽ chiếm lĩnh toàn bộ nền kinh tế toàn cầu.)  

Microsoft đã rót 1 tỷ USDvào công ty. Bạn có thể tưởng tượng một Clippy 

có chỉ số octan cao được cung cấp bởi ChatGPT. 

Có thể nói, tạo ra hương vị đầu tiên miễn phí là một chiến lược tiếp thị xuất 

sắc. Trong những tuần kể từ khi phát hành, hơn một triệu người dùng đã 

báo cáo rằng ChatGPT đã trở thành một cơn lốc, với OpenAI đứng ra 

thanh toán hóa đơn. Và giữa đợt phát hành DALL-E 2 vào mùa xuân năm 

2022, sự chú ý hiện tại về ChatGPT và những lời thì thầm kinh ngạc về 

GPT-4, một chương trình AI dựa trên văn bản thậm chí còn tiên tiến hơn 

được cho là sẽ ra mắt vào năm tới, OpenAI đang trên đường trở thành 

công ty gắn liền với những tiến bộ gây sốc trong AI hướng tới người tiêu 

dùng. Netflix là gì để phát trực tuyến video và Google là để tìm kiếm, 

OpenAI có thể trở thành học sâu. 

Việc sử dụng các công cụ này sẽ thay đổi như thế nào khi chúng trở thành 

công cụ tạo ra lợi nhuận thay vì dẫn đến thua lỗ? Chúng có trở thành sản 

phẩm trả phí không? Chúng sẽ chạy quảng cáo? Chúng sẽ cung cấp năng 

lượng cho các công ty mới đang cắt xén các ngành công nghiệp hiện có 

với chi phí thấp hơn? 

Chúng ta có thể rút ra một số bài học từ quỹ đạo của trang web sơ khai. 

Tôi dạy một khóa học có tên là “Lịch sử của Tương lai Kỹ thuật số”. Mỗi 

học kỳ, tôi cho học sinh xem bộ phim Hyperland năm 1990. Do Douglas 

Adams viết kịch bản và đóng vai chính, tác giả được yêu thích của sê- ri 

Hướng dẫn về thiên hà của người đi nhờ xe, bộ phim được quảng cáo là 

“phim tài liệu giả tưởng” —một chuyến du hành xuyên qua tương lai được 

cho là do các nhà công nghệ đa phương tiện hồi đó tạo ra.  

Nó cung cấp một cửa sổ xuyên thời gian, một cái nhìn thoáng qua về 

tương lai kỹ thuật số trông như thế nào trong thời kỳ tiền sử của web. Nó 

thực sự khá thú vị. 

Các nhà công nghệ của năm 1990 đã tập trung vào một tập hợp các công 

cụ hoàn toàn mới đang trên đà thay đổi phương tiện truyền thông và giáo 

dục.  



Thời đại của “truyền hình tuyến tính, không tương tác… loại truyền hình chỉ 

xảy ra với bạn, mà bạn chỉ cần ngồi trước mặt như một củ khoai tây đi 

văng,” như bộ phim nói, sắp kết thúc. Nó sắp bị thay thế bởi các “đại lý 

phần mềm” (do Tom Baker thể hiện một cách thú vị trong phim). Trên thực 

tế, những tác nhân này sẽ là những người quản gia rô-bốt: hoàn toàn có 

thể tùy chỉnh và tương tác, cá nhân hóa trải nghiệm tin tức và giải trí của 

bạn, đồng thời hoàn toàn phù hợp với sở thích của bạn. (Nghe có vẻ 

quen?) 

Nheo mắt (Squint), và bạn có thể tạo ra những phác thảo mơ hồ về hiện tại 

trong tương lai kỹ thuật số tưởng tượng này. Tất nhiên, chúng tôi vẫn có 

truyền hình tuyến tính, không tương tác, nhưng các tác nhân phần mềm 

của năm 1990 nghe rất giống các công cụ đề xuất thuật toán và nguồn cấp 

tin tức xác định trải nghiệm kỹ thuật số của chúng tôi ngày nay. 

Tuy nhiên, sự khác biệt quan trọng là người mà các “quản gia” phục vụ 

trong thực tế. Các tác nhân phần mềm ban đầu được cho là do cá nhân 

mỗi chúng ta kiểm soát và tùy chỉnh. Các thuật toán ngày nay được tối ưu 

hóa theo nhu cầu và lợi ích của các công ty phát triển và triển khai chúng. 

Facebook, Instagram, YouTube và TikTok đều cố gắng tăng lượng thời 

gian bạn dành cho trang web của họ về mặt thuật toán. Chúng được thiết 

kế để phục vụ lợi ích của nền tảng chứ không phải công chúng. Kết quả, 

như biên tập viên điều hành của Atlantic Adrienne La France đã nói, là một 

trang web hiện đại có kiến trúc giống như một cỗ máy ngày tận thế. 

Nhìn lại, quỹ đạo này có vẻ rõ ràng. Tất nhiên các đại lý phần mềm phục 

vụ các công ty hơn là người tiêu dùng. Có tiền trong việc phân phát quảng 

cáo dựa trên số lần xem trang. Không có nhiều tiền trong tìm kiếm, niềm 

vui và khám phá được cá nhân hóa. Những công nghệ này có thể phát 

triển trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển, nhưng chúng 

phát triển hoặc thất bại với tư cách là các doanh nghiệp tư bản chủ nghĩa. 

Các ngành công nghiệp, theo thời gian, xây dựng hướng tới nơi có tiền. 

Tương lai của trí tuệ nhân tạo AI có vẻ giống như địa hình chưa được 

khám phá, nhưng nó thực sự giống một con đường mòn đi bộ đường dài 

đã xuống cấp trong nhiều năm. Con đường được đánh dấu kém nhưng có 

nhiều bước đi:  



Tương lai của công nghệ này sẽ chạy song song với tương lai của các đại lý 

phần mềm của Hyperland. Nói một cách thẳng thắn, chúng ta sẽ sống trong 

tương lai mang lại lợi nhuận đáng kể nhất cho các nhà đầu tư. Altman đã gợi 

ý rằng tốt nhất là ngừng tưởng tượng những gì một công cụ như ChatGPT có 

thể đạt được nếu được triển khai tự do và phổ biến—như hiện tại nhưng sẽ 

không tồn tại mãi mãi, Altman đã đề xuất—và thay vào đó, hãy bắt đầu đặt 

câu hỏi về những cách sử dụng tiềm năng nào sẽ tối đa hóa doanh thu. 

Thị trường mới hiện thực hóa theo thời gian. Ví dụ, Google đã cách mạng 

hóa tìm kiếm trên web vào năm 1998. (Google Search, vào thời điểm đó, thật 

kỳ diệu.) Tuy nhiên, việc thống trị tìm kiếm trên web vào thời điểm đó không 

tốn kém nhiều tiền: Công nghệ trước tiên cần trở nên đủ hiệu quả để thu hút 

mọi người. Khi điều đó xảy ra, Google đã ra mắt nền tảng quảng cáo được 

nhắm mục tiêu, AdWords, vào năm 2001 và trở thành một trong những công 

ty có lợi nhuận cao nhất trong lịch sử trong những năm tiếp theo. Tìm kiếm 

không phải là một doanh nghiệp lớn, và sau đó nó đã trở thành hái ra tiền. 

Đây là điểm mà sự cường điệu về AI tổng quát dường như không phù hợp với 

thực tế nhất. Nếu lịch sử là bất kỳ hướng dẫn nào, thì tác động của các công 

cụ như ChatGPT sẽ chủ yếu vang dội trong các ngành hiện có thay vì phá vỡ 

chúng thông qua cạnh tranh trực tiếp. Xu hướng dài hạn là các công nghệ mới 

có xu hướng làm trầm trọng thêm tình trạng bấp bênh. Các ngành công nghiệp 

lớn, có lợi nhuận thường tránh xa những người mới tham gia cho đến khi họ 

kết hợp các công nghệ mới nổi vào quy trình công việc hiện có của họ. 

Chúng ta đã đi vào con đường này trước đây. Năm 1993, Michael Crichton 

tuyên bố rằng The New York Times sẽ chết và bị chôn vùi trong vòng một thập 

kỷ, được thay thế bằng các đại lý phần mềm cung cấp tin tức kịp thời, phù 

hợp, được cá nhân hóa cho những khách hàng sẵn sàng trả tiền cho nội dung 

đó. Vào cuối những năm 2000, các khóa học trực tuyến mở ồ ạt được cho là 

điềm báo về cái chết của giáo dục đại học. Tại sao phải trả tiền học đại học khi 

bạn có thể tham gia các kỳ thi trực tuyến và kiếm được chứng chỉ khi xem các 

giáo sư MIT giảng bài qua máy tính xách tay của mình? 

Lý do mà các nhà công nghệ thường tuyên bố về sự gián đoạn sắp xảy ra 

đối với chăm sóc sức khỏe, y học và giáo dục không phải vì những ngành 

này đặc biệt dễ bị tổn thương trước các công nghệ mới.  



Đó là họ là những lĩnh vực lớn như vậy của nền kinh tế. DALL-E 2 có thể là 

một quả bóng phá hoại nhằm vào các nhà thiết kế đồ họa tự do, nhưng đó là 

vì ngành này quá nhỏ và vô tổ chức để tự bảo vệ mình. Hiệp hội Luật sư Hoa 

Kỳ và ngành chăm sóc sức khỏe hiệu quả hơn nhiều trong việc thiết lập các 

rào cản gia nhập. ChatGPT sẽ không phải là dấu chấm hết cho đại học; Tuy 

nhiên, nó có thể là dấu chấm hết cho hoạt động kinh doanh viết thuê các bài 

luận đại học. Nó sẽ không phải là kết thúc của Thời báo New York, nhưng nó 

có thể là một trở ngại khác đối với việc xây dựng lại tin tức địa phương. Và 

những ngành nghề do những người làm việc tự do xâu chuỗi các công việc 

lại với nhau có thể gặp rắc rối nghiêm trọng. Một nguyên tắc đơn giản: Ngành 

càng bấp bênh thì nguy cơ đổ vỡ càng cao. 

Bản thân Altman đã tạo ra một số bài hùng biện kỳ lạ nhất trong thể loại này. 

Trong một bài tiểu luận năm 2021, “ Định luật Moore cho mọi thứ ,” Altman đã 

hình dung ra một tương lai gần, trong đó các ngành nghề chăm sóc sức khỏe 

và luật được thay thế bằng các công cụ AI: “Trong 5 năm tới, các chương 

trình máy tính có thể suy nghĩ sẽ đọc các văn bản pháp luật và đưa ra tư vấn 

y tế… Chúng ta có thể tưởng tượng các bác sĩ AI có thể chẩn đoán các vấn 

đề sức khỏe tốt hơn bất kỳ con người nào và các giáo viên AI có thể chẩn 

đoán và giải thích chính xác những gì học sinh không hiểu.” 

Thật vậy, những hứa hẹn này nghe có vẻ rất giống với sự phấn khích của 

công chúng xung quanh hệ thống máy tính Watson của IBM hơn một thập 

kỷ trước. Năm 2011, Watson đánh bại Ken Jennings tại Jeopardy, tạo ra 

một làn sóng suy đoán nhiệt tình rằng thời đại mới của “Dữ liệu lớn” đã 

đến. Watson được ca ngợi là dấu hiệu của sự chuyển đổi xã hội rộng rãi, 

với những tác động triệt để đối với chăm sóc sức khỏe, tài chính, học thuật 

và luật pháp. Nhưng trường hợp kinh doanh không bao giờ hoàn toàn kết 

hợp với nhau. Một thập kỷ sau, The New York Times đưa tin rằng Watson 

đã được âm thầm tái sử dụng cho những mục đích khiêm tốn hơn nhiều. 

Rắc rối với tầm nhìn của Altman là ngay cả khi một chương trình máy tính 

có thể đưa ra lời khuyên y tế chính xác, nó vẫn không thể kê đơn thuốc, 

yêu cầu kiểm tra X quang hoặc nộp giấy tờ thuyết phục các công ty bảo 

hiểm thanh toán chi phí. Chi phí chăm sóc sức khỏe ở Mỹ không phụ thuộc 

trực tiếp vào tiền lương của các bác sĩ.  



(Tương tự như vậy, chi phí giáo dục đại học đã tăng chóng mặt trong nhiều 

thập kỷ, nhưng tin tôi đi, điều này không phải do tăng lương cho giáo sư.) 

Như một ví dụ hướng dẫn, hãy xem AI tổng quát có thể có ý nghĩa gì đối với 

ngành quan hệ công chúng. Hãy tạm thời giả định rằng ngay bây giờ hoặc rất 

sớm thôi, các chương trình như ChatGPT sẽ có thể cung cấp bản sao quảng 

cáo trung bình với một phần chi phí hiện có. Điểm mạnh nhất của ChatGPT 

là khả năng tạo ra những từ sáo rỗng: Chỉ cần một chút dỗ dành, nó có thể 

tìm ra những từ nào thường được nhóm lại với nhau. Phần lớn các tài liệu 

tiếp thị hoàn toàn có thể đoán trước được, hoàn toàn phù hợp với một 

chương trình như ChatGPT—chỉ cần thử hỏi nó vài dòng về đặc tính làm 

trắng của kem đánh răng. 

Điều này nghe giống như một trận đại hồng thủy trong toàn ngành. Nhưng tôi 

nghi ngờ rằng các tác động sẽ không đáng kể, bởi vì có một rào cản đối với 

việc áp dụng: Giám đốc điều hành nào sẽ chọn thông báo với hội đồng quản 

trị và các cổ đông của họ rằng một biện pháp tiết kiệm chi phí tuyệt vời sẽ là 

đặt một mạng lưới thần kinh phụ trách các nỗ lực quảng cáo của công ty? 

ChatGPT nhiều khả năng sẽ được tích hợp vào các công ty hiện có. Các 

công ty PR sẽ có thể sử dụng ít người hơn và tính mức giá tương tự bằng 

cách thêm các công cụ loại GPT vào quy trình sản xuất của họ. Sự thay đổi 

sẽ diễn ra chậm trong ngành này chính xác là do các sắp xếp thể chế hiện có 

gây ra ma sát theo thiết kế. 

Sau đó, có những câu hỏi chưa được trả lời về cách các quy định, cũ và mới, 

sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của AI tổng quát. Napster đã sẵn sàng trở 

thành kẻ hủy diệt ngành công nghiệp, thay đổi hoàn toàn âm nhạc, cho đến khi 

các luật sư vào cuộc. Người dùng Twitter đã đăng những hình ảnh AI sáng tạo 

về chuột Mickey đang cầm súng máy. Ai đó sẽ thua khi các luật sư và cơ quan 

quản lý vào cuộc. Có lẽ đó sẽ không phải là Disney. Các tổ chức, theo thời 

gian, thích ứng với các công nghệ mới. Các công nghệ mới được tích hợp vào 

các hệ thống xã hội lớn và phức tạp. Mọi công nghệ mới mang tính cách mạng 

đều thay đổi và bị thay đổi bởi hệ thống xã hội hiện có; nó không phải là một 

lực bất biến của tự nhiên. Hình dạng của các mô hình doanh thu này sẽ không 

rõ ràng trong nhiều năm và chúng tôi có cơ quan chung để tác động đến cách 

thức phát triển của nó. Cuối cùng, đó là nơi chúng ta nên chú ý. Vấn đề về các 

trò ảo thuật là chúng luôn liên quan đến một số trò ảo thuật của bàn tay. 


