
Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi công việc 
sáng tạo như thế nào 

Tóm tắt. 

Các doanh nghiệp có thể đang sử dụng các mô hình AI để tạo nội 

dung. Điều này sẽ có tác động đáng kể đến tiếp thị, thiết kế phần 

mềm, giải trí và giao tiếp giữa các cá nhân.  Các mô hình này có thể 

tạo văn bản và hình ảnh, bao gồm các bài đăng trên blog, mã 

chương trình, thơ ca và tác phẩm nghệ thuật.  Các mô hình máy học 

phức tạp được sử dụng để dự đoán từ  tiếp theo bằng cách sử dụng 

chuỗi từ trước đó hoặc hình ảnh tiếp theo bằng cách sử dụng các từ 

mô tả hình ảnh trước đó. Những công cụ này rất cần thiết để các 

công ty có thể gia tăng giá trị và hiểu được khả năng của họ.  

Các doanh nghiệp và chuyên gia sáng tạo nội dung có cơ hội mới 

nhờ các mô hình AI hình ảnh và ngôn ngữ lớn.  Những mô hình này 

đôi khi được gọi là mô hình nền tảng hoặc AI tổng quát.  Những cơ 

hội này bao gồm: 

• Tạo nội dung tự động: Các doanh nghiệp và chuyên gia sản 

xuất nội dung theo lịch trình thường xuyên có thể tiết kiệm 

thời gian với công cụ này. 

• Nội dung chất lượng cao hơn: Nội dung do AI tạo ra có thể 

có giá trị hơn nội dung do con người tạo ra.  Điều này do các 

mô hình AI có thể học hỏi từ một lượng lớn dữ liệu và nhận ra 

các mẫu mà con người có thể không làm được. Điều này có 

thể dẫn đến nội dung chính xác và nhiều thông tin hơn.  

• Tăng tính đa dạng của nội dung: Các mô hình AI có khả 

năng tạo ra nhiều loại nội dung bao gồm văn bản, hình ảnh và 

video. Điều này cho phép các chuyên gia và doanh nghiệp tạo 

nội dung thú vị và đa dạng, thu hút nhiều đối tượng hơn.  

• Nội dung được cá nhân hóa: Các mô hình AI có thể tạo nội 

dung được cá nhân hóa dựa trên sở thích của người 

dùng. Điều này cho phép các chuyên gia và doanh nghiệp tạo 



nội dung thú vị hơn cho đối tượng mục tiêu của họ và có 

nhiều khả năng được chia sẻ hoặc đọc hơn.  

Công nghệ này rất giỏi trong việc bắt chước sự sáng tạo của con 

người. Ví dụ: văn bản in nghiêng bên trên được tạo bởi GPT-3, 

một "mô hình ngôn ngữ lớn" (LLM) của OpenAI, để đáp lại câu đầu 

tiên của chúng tôi. Văn bản của GPT-3 cho thấy điểm mạnh và 

điểm yếu trong hầu hết nội dung do AI tạo ra.  Nó đáp ứng lời 

nhắc; chúng tôi đã thử nhiều gợi ý trước khi đưa ra câu đúng.  Hệ 

thống có thể viết tốt. Không mắc lỗi ngữ pháp và lựa chọn từ phù 

hợp. Nó sẽ được hưởng lợi từ việc chỉnh sửa.  Chẳng hạn, chúng 

tôi thường không bắt đầu một bài viết như thế này với một danh 

sách được đánh số. Nó nảy ra những ý tưởng mới mà chúng tôi 

chưa từng nghĩ tới. Ví dụ: điểm cuối cùng liên quan đến nộ i dung 

được cá nhân hóa là điểm mà chúng tôi không nghĩ tới.  

Đó là một minh họa tuyệt vời về những lợi ích tiềm năng của các 

mô hình AI này đối với các doanh nghiệp.  Những mô hình này có 

thể có tác động đáng kể đến việc tạo và tiếp thị nội dung, cũng như 

thiết kế phần mềm, giải trí và giao tiếp giữa các cá nhân.  Mặc dù 

đây không phải là "trí thông minh tổng hợp nhân tạo" như con 

người đã lo sợ và mơ ước từ lâu, nhưng nó có thể xuất hiện như 

vậy đối với những người quan sát bình thường.  

Trí tuệ nhân tạo sáng tạo là gì? 

AI sáng tạo đã có thể làm được rất nhiều.  Có vẻ như nó có thể tạo 

văn bản và hình ảnh trên các bài đăng trên blog, mã chương trình, 

thơ ca, tác phẩm nghệ thuật và thậm chí giành chiến thắng trong 

các cuộc thi. Các thuật toán học máy phức tạp được sử dụng để 

dự đoán từ tiếp theo hoặc hình ảnh tiếp theo bằng cách sử dụng 

các từ mô tả hình ảnh trước đó.  Vào năm 2017, LLM lần đầu tiên 

được giới thiệu tại Google Brain.  Chúng được sử dụng để dịch từ 

và giữ nguyên ngữ cảnh. Ngôn ngữ lớn và các mô hình chuyển văn 

bản thành hình ảnh và ngôn ngữ lớn đã là một phần của nhiều 

công ty công nghệ, bao gồm Google (BERT, LaMDA), Facebook, 

(OPT-175B và BlenderBot) và OpenAI (một tổ chức phi lợi nhuận 



trong đó Microsoft là tổ chức chính chủ đầu tư).  Các cộng đồng 

trực tuyến như Midjourney, đã giành chiến thắng trong cuộc thi 

nghệ thuật và các nhà cung cấp nguồn mở như HuggingFace cũng 

đã phát triển các mô hình tổng quát. 

Vì các mô hình này yêu cầu lượng dữ liệu và sức mạnh tính toán 

khổng lồ nên chúng chỉ được giới hạn ở các công ty công nghệ 

lớn. Chẳng hạn, GPT-3 đã được đào tạo bằng dữ liệu 45 terabyte.  Nó 

sử dụng 175 tỷ hệ số hoặc tham số để đưa ra dự đoán của mình.  Một 

buổi đào tạo GPT-3 duy nhất có giá 12 triệu đô la.  Wu Dao 2.0, một 

mô hình của Trung Quốc, có 1,75 nghìn tỷ tham số. Nhiều công ty 

thiếu tài nguyên hoặc ngân sách cho điện toán đám mây để tạo ra các 

mô hình của riêng họ. 

Khi một mô hình tổng quát đã được đào tạo, nó có thể được "tinh 

chỉnh" cho một miền nội dung cụ thể sử dụng ít dữ liệu hơn 

nhiều. Các mô hình này đã được điều chỉnh cho phù hợp với các 

mục đích sử dụng cụ thể, chẳng hạn như BERT cho nội dung y 

sinh (BioBERT), văn bản pháp lý (LegalBERT) hoặc văn bản tiếng 

Pháp (CamemBERT). Khung BioNeMo của NVIDIA được sử dụng 

để đào tạo, xây dựng và triển khai các mô hình ngôn ngữ lớn ở quy 

mô siêu máy tính. Điều này có thể được sử dụng cho hóa học tổng 

quát và proteomics. OpenAI nhận thấy rằng thậm chí 100 ví dụ về 

dữ liệu dành riêng cho miền có thể cải thiện đáng kể độ chính xác 

của đầu ra GPT-3. 

Bạn vẫn cần phải tham gia vào giai đoạn đầu và cuối của AI tổng 

quát để sử dụng nó một cách hiệu quả.  

Để nội dung được tạo, trước tiên lời nhắc (prompt) phải được nhập 

vào một mô hình tổng quát. Nói chung, lời nhắc sáng tạo tạo ra kết 

quả sáng tạo. Nghề kỹ sư nhanh chóng dự kiến sẽ được thiết lập, 

ít nhất là cho đến khi AI thế hệ tiếp theo xuất hiện.  Hiện tại, 

OpenAI đã tạo ra một cuốn sách gợi ý hình ảnh DALL-E2 dài 82 

trang và một thị trường nhanh chóng nơi người ta có thể mua lời 

nhắc từ những người dùng khác với một mức giá nhỏ. Các hệ 



thống này yêu cầu người dùng thử nhiều lời nhắc để đạt được kết 

quả mong muốn. 

Khi một mô hình đã tạo nội dung, nó cần được con người chỉnh 

sửa cẩn thận. Bạn có thể kết hợp các đầu ra lời nhắc khác nhau 

vào một tài liệu. Tạo hình ảnh có thể yêu cầu thao tác đáng 

kể. Jason Allen, người chiến thắng trong cuộc thi "nhiếp ảnh kỹ 

thuật số" ở Colorado, nói với một phóng viên rằng anh ấy đã làm 

việc hơn 80 giờ để tạo ra hơn 900 phiên bản nghệ thuật.  Anh ấy 

cũng tinh chỉnh các lời nhắc nhiều lần. Sau khi nâng cao kết quả 

bằng Adobe Photoshop, anh ấy đã sử dụng một công cụ AI khác để 

làm sắc nét hình ảnh và in ba tác phẩm nghệ thuật canvas.  

Phạm vi của các mô hình AI thế hệ là tuyệt vời.  Họ có thể xử lý 

hình ảnh, văn bản dài, email, nội dung mạng xã hội và bản ghi âm 

giọng nói. Họ có thể sản xuất nội dung mới, bản dịch và câu trả lời 

cho các câu hỏi. Chúng ta sẽ thảo luận về một số ứng dụng kinh 

doanh tiềm năng của máy nội dung phổ quát, bao gồm bản dịch, 

câu trả lời cho câu hỏi, bản tóm tắt và  video. 

Ứng dụng tiếp thị 

Các mô hình tạo nội dung (generation model) này có thể hữu ích 

trên nhiều chức năng kinh doanh.  Tuy nhiên, các ứng dụng tiếp thị 

là phổ biến nhất. Jasper là phiên bản GPT-3 tập trung vào tiếp thị 

có thể tạo blog, bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội và 

nội dung trang web cũng như email bán hàng, quảng cáo và nội 

dung hướng tới khách hàng khác.  Nó tuyên bố rằng nó thường 

xuyên kiểm tra kết quả đầu ra của mình bằng thử nghiệm A/B và 

nội dung của nó được tối ưu hóa để đưa vào các công cụ tìm 

kiếm. Jasper tinh chỉnh các mẫu GPT-3 bằng đầu ra tốt nhất của 

chúng. Điều này, theo giám đốc điều hành của Jasper, đã dẫn đến 

những cải tiến đáng kể. Khách hàng của Jasper chủ yếu là các cá 

nhân và doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, một số tổ chức lớn hơn 

cũng sử dụng khả năng của nó. VMWare, một công ty điện toán 

đám mây, sử dụng Jasper để tạo nội dung gốc để tiếp thị.  Điều này 

bao gồm email, chiến dịch sản phẩm và bản sao phương tiện 



truyền thông xã hội. Rosa Lear (giám đốc mở rộng do sản phẩm 

dẫn đầu) nói rằng Jasper đã giúp cải thiện chiến lược nội dung của 

công ty và giờ đây những người viết có nhiều thời gian hơn để 

nghiên cứu, lên ý tưởng và chiến lược.  

Kris Ruby, chủ sở hữu của cơ quan truyền thông xã hội và quan hệ 

công chúng của Ruby Media Group, sử dụng cả việc tạo hình ảnh 

và văn bản từ các mô hình chung. Chúng hiệu quả trong việc tối ưu 

hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và PR cho các quảng cáo chiêu hàng 

cá nhân cho người viết. Cô ấy tin rằng những công cụ mới này mở 

ra những cơ hội mới trong vấn đề bản quyền.  Cô ấy cũng hỗ trợ 

khách hàng của mình tạo ra các chính sách AI.  Cô ấy nói rằng AI là 

10% và cô ấy là 90% khi cô ấy sử dụng những công cụ này vì có 

liên quan đến tất cả các chỉnh sửa, nhắc nhở và lặp lại.  Những công 

cụ này có thể làm cho việc viết hiệu quả hơn và đầy đủ hơn để 

khám phá các công cụ tìm kiếm. Các công cụ tạo ảnh có thể thay 

thế thị trường ảnh chứng khoán và mang lại tác phẩm sáng tạo.  

DALL-E 2 cũng như các công cụ tạo hình ảnh khác đã được sử 

dụng trong quảng cáo. Heinz đã sử dụng hình ảnh chai nước sốt 

cà chua của Heinz để cho thấy rằng nó tương tự như của 

Heinz. Nestle đã sử dụng bức tranh Vermeer được tăng cường AI 

làm công cụ tiếp thị để bán một trong những nhãn hiệu sữa chua 

của mình. Stitch Fix, một công ty quần áo, đã sử dụng AI để đề 

xuất quần áo cụ thể cho khách hàng.  DALL-E 2 cho phép họ tạo 

hình ảnh quần áo theo sở thích của khách hàng.  Mattel sử dụng 

công nghệ này để tạo ra hình ảnh cho tiếp thị và thiết kế đồ chơi.  

Ứng dụng tạo mã 

GPT-3 đã được chứng minh là một trình tạo mã chương tr ình máy 

tính hiệu quả, nếu không muốn nói là hoàn hảo.  Chương trình 

Codex của GPT-3, được thiết kế đặc biệt để tạo mã, có thể được 

cung cấp một mô tả về "đoạn trích" hoặc chức năng nhỏ.  Github 

của Microsoft có phiên bản CoPilot của GPT-3 có thể được sử 

dụng để tạo mã. Các phiên bản mới nhất của Codex có thể xác 

định và sửa các lỗi trong mã cũng như giải thích mục đích của mã -



- ít nhất là trong một khoảng thời gian.  Mục tiêu đã nêu của 

Microsoft không phải là loại bỏ các lập trình viên mà là tạo ra các 

công cụ như Codex và CoPilot để "ghép các lập trình viên với con 

người" để tăng tốc độ, hiệu quả và hiệu quả của họ.  

Tạo mã dựa trên LLM đã được khen ngợi vì khả năng tạo các đoạn 

mã nhỏ như vậy. Tuy nhiên, việc tích hợp vào các chương trình lớn 

hơn và tích hợp vào các môi trường kỹ thuật cụ thể vẫn đòi hỏi kỹ 

năng lập trình của con người.  Trong vài tháng qua, Deloitte đã sử 

dụng rộng rãi Codex và nhận thấy nó vừa hiệu quả hơn cho các 

nhà phát triển có kinh nghiệm vừa cung cấp một số kỹ năng lập 

trình cho những người chưa có kinh nghiệm. 

Một cuộc thử nghiệm kéo dài sáu tuần do Deloitte thực hiện, với 

sự tham gia của 55 nhà phát triển trong hơn 6 tuần, nhận thấy rằng 

phần lớn người dùng đánh giá độ chính xác của mã là 65% hoặc 

cao hơn. Phần lớn mã là từ Codex. Thử nghiệm của Deloitte cho 

thấy tốc độ phát triển mã cho các dự án có liên quan đã tăng 

20%. Deloitte cũng sử dụng Codex để dịch mã giữa các ngôn 

ngữ. Theo công ty, nó vẫn sẽ yêu cầu các nhà phát triển chuyên 

nghiệp trong tương lai gần. Tuy nhiên, tăng năng suất có thể cần ít 

hơn. Họ nhận thấy rằng càng có nhiều lời nhắc thì mã đầu ra của 

họ càng tốt. 

Ứng dụng đàm thoại 

LLM đang được sử dụng ngày càng nhiều trong AI đàm thoại và 

chatbot. Các LLM này có thể mang lại sự hiểu biết tốt hơn về cuộc 

trò chuyện và nhận thức về bối cảnh so với các công nghệ đàm 

thoại hiện có. Chẳng hạn, BlenderBot trên Facebook được tạo ra 

để đối thoại và có thể trò chuyện dài với con người trong khi vẫn 

giữ nguyên ngữ cảnh. BERT của Google, được sử dụng để hiểu 

các truy vấn tìm kiếm và cũng là một phần của công cụ bot 

DialogFlow của công ty, được Google sử dụng.  Một LLM khác từ 

Google, LaMBA đã được tạo cho hộp thoại.  Một trong những kỹ sư 

của công ty đã bị thuyết phục bởi những cuộc trò chuyện với nó 

rằng đó là một sinh vật có tri g iác. Thành tích này rất ấn tượng vì 



nó chỉ dự đoán các từ sẽ được sử dụng trong cuộc trò chuyện dựa 

trên các cuộc hội thoại trước đây. 

Những LLM này không phải là những người đối thoại hoàn hảo.  Họ 

đã được đào tạo về nội dung của con người trong quá khứ và  có 

xu hướng lặp lại bất kỳ ngôn ngữ phân biệt chủng tộc, phân biệt 

giới tính hoặc thành kiến nào mà họ đã tiếp xúc trong quá trình đào 

tạo. Các hệ thống này đã được tạo ra bởi các công ty đang cố 

gắng loại bỏ ngôn từ kích động thù địch.  Tuy nhiên, đây không phải 

là một thành công hoàn toàn. 

Ứng dụng quản lý tri thức 

LLM đang được sử dụng theo nhiều cách khác nhau.  Một là quản 

lý kiến thức dựa trên văn bản (hoặc có thể là kiến thức dựa trên 

hình ảnh hoặc video) trong một tổ chức.  Quản lý kiến thức quy mô 

lớn đã gây khó khăn cho các công ty lớn do lao động liên quan đến 

việc tạo cơ sở dữ liệu kiến thức có cấu trúc. Một số nghiên cứu gợi 

ý rằng các LLM có hiệu quả trong việc quản lý tri thức của một tổ 

chức nếu việc đào tạo mô hình tập trung vào một phần thông tin 

dựa trên văn bản cụ thể trong tổ chức.  Như lời nhắc, các câu hỏi 

có thể cho phép truy cập kiến thức trong LLM. 

Một số công ty đang xem xét khả năng quản lý tri thức dựa trên 

LLM với các nhà cung cấp LLM thương mại hàng đầu.  Morgan 

Stanley là một ví dụ. GPT-3 của OpenAI cho phép các cố vấn tài 

chính tìm kiếm kiến thức trong công ty và sau đó tạo nội dung tùy 

chỉnh cho khách hàng. Người dùng các hệ thống này có thể cần hỗ 

trợ hoặc đào tạo để tạo lời nhắc hoạt động.  Kiến thức đầu ra từ 

LLM vẫn có thể yêu cầu chỉnh sửa hoặc xem xét trước khi chúng 

có thể được áp dụng. Các LLM, giả sử những vấn đề này được giải 

quyết, có thể hồi sinh lĩnh vực quản lý tri thức, cho phép nó mở 

rộng quy mô hiệu quả hơn. 

Deepfakes, các vấn đề pháp lý/đạo đức khác  

Hiện tại, chúng ta đã thấy các hệ thống AI tổng quát có thể nhanh 

chóng dẫn đến nhiều vấn đề về pháp lý và đạo đức như thế 



nào. Deepfakes, hình ảnh và video do AI tạo ra có vẻ chân thực 

nhưng không phải là một vấn đề ngày càng gia tăng trong lĩnh vực 

giải trí, truyền thông và chính trị.  Tuy nhiên, deepfakes trước đây 

chỉ có thể thực hiện được với trình độ máy tính cao.  Bây giờ chúng 

rất dễ tạo. OpenAI đã cố gắng ngăn chặn hình ảnh giả mạo bằng 

cách "đóng dấu mờ" cho mỗi ảnh DALL-E 2 bằng một biểu tượng 

duy nhất. Tuy nhiên, sẽ cần nhiều biện pháp kiểm soát hơn trong 

tương lai khi việc tạo video tổng hợp trở nên phổ biến hơn.  

AI sáng tạo đặt ra nhiều câu hỏi về định nghĩa nội dung gốc và nội 

dung độc quyền. Những người tạo ra các hệ thống này tuyên bố 

rằng hình ảnh và văn bản mà họ tạo ra khác với bất kỳ nội dung 

nào khác. Chúng rõ ràng có nguồn gốc từ văn bản và hình ảnh 

được sử dụng để huấn luyện mô hình.  Rõ ràng là những công nghệ 

này sẽ là một nguồn việc làm đáng kể cho các luật sư sở hữu trí 

tuệ trong tương lai. 

Một vài ứng dụng kinh doanh này sẽ làm rõ rằng chúng ta mới chỉ bắt đầu 

thấy tiềm năng của AI sáng tạo cho các doanh nghiệp và nhân viên của họ. 

Ví dụ: nó có thể trở thành một thông lệ tiêu chuẩn cho các hệ thống này để 

tạo ra hầu hết hoặc tất cả nội dung dựa trên hình ảnh và văn bản của 

chúng tôi. Họ có thể cung cấp bản nháp đầu tiên cho email, thư hoặc bài 

báo, báo cáo chương trình máy tính, bài đăng trên blog, bản trình bày, 

video, báo cáo, báo cáo, báo cáo, báo cáo, báo cáo, bài đăng trên blog, 

bản trình bày, video, v.v. liên quan đến sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu nội 

dung. Tuy nhiên, chúng cũng sẽ cách mạng hóa kiến thức và sự sáng tạo. 

Nếu các mô hình AI này tiếp tục phát triển như hiện tại, thật khó để tưởng 

tượng những cơ hội và ý nghĩa tiềm năng mà chúng có thể mang lại. 


