
Vụ kiện bản quyền này có thể định hình 
tương lai của AI sáng tạo 

Các thuật toán tạo ra tác phẩm nghệ thuật, văn bản và mã đang 

lan rộng nhanh chóng—nhưng những thách thức pháp lý có thể 

cản trở quá trình hoạt động. 

 

Ngành công nghệ có thể đang quay cuồng với làn sóng sa thải nhân viên, 

sự sụp đổ tiền điện tử kịch tính và tình trạng hỗn loạn đang diễn ra tại 

Twitter, nhưng bất chấp những đám mây đó, một số nhà đầu tư và doanh 

nhân đã để mắt đến một sự bùng nổ mới —được xây dựng trên trí tuệ 

nhân tạo có thể tạo ra văn bản mạch lạc, hình ảnh hấp dẫn và mã máy tính 

chức năng. Nhưng biên giới mới đó có một đám mây lờ mờ của riêng nó. 

Một vụ kiện tập thể được đệ trình lên tòa án liên bang ở California trong 

tháng này nhằm vào GitHub Copilot, một công cụ mạnh mẽ tự động viết 

mã làm việc khi lập trình viên bắt đầu nhập. Lập trình viên đằng sau vụ 

kiện lập luận rằng GitHub đang vi phạm bản quyền vì nó không cung cấp 

quyền ghi công khi Copilot sao chép mã nguồn mở được cấp phép theo 

yêu cầu. 



Vụ kiện đang ở giai đoạn đầu và triển vọng của nó chưa rõ ràng vì công 

nghệ cơ bản là mới và chưa phải đối mặt với nhiều sự giám sát pháp lý. 

Nhưng các chuyên gia pháp lý nói rằng nó có thể ảnh hưởng đến xu 

hướng rộng lớn hơn của các công cụ AI tổng quát. Các chương trình AI 

tạo tranh, ảnh và hình minh họa từ lời nhắc, cũng như văn bản để sao 

chép tiếp thị, tất cả đều được xây dựng bằng thuật toán được đào tạo dựa 

trên tác phẩm trước đây do con người tạo ra. 

Các nghệ sĩ thị giác là những người đầu tiên đặt câu hỏi về tính hợp pháp 

và đạo đức của AI kết hợp với tác phẩm hiện có. Một số người kiếm sống 

từ khả năng sáng tạo hình ảnh của họ cảm thấy khó chịu khi các công cụ 

nghệ thuật AI được đào tạo trên tác phẩm của họ sau đó có thể tạo ra 

những hình ảnh mới theo cùng một phong cách. Hiệp hội Công nghiệp Ghi 

âm Hoa Kỳ, một nhóm ngành công nghiệp âm nhạc, đã báo hiệu rằng việc 

tạo và phối lại âm nhạc do AI cung cấp có thể là một lĩnh vực mới cần 

quan tâm về bản quyền. 

“Toàn bộ vòng cung này mà chúng ta đang thấy hiện nay—không gian AI 

sáng tạo này—việc các sản phẩm mới này đang thu hút công việc của 

những người sáng tạo này có ý nghĩa gì?” Matthew Butterick, một nhà thiết 

kế, lập trình viên và luật sư, người đã khởi kiện GitHub cho biết. 

Copilot là một ví dụ điển hình về tiềm năng sáng tạo và thương mại của 

công nghệ AI tổng quát. Công cụ này được tạo bởi GitHub, một công ty 

con của Microsoft lưu trữ mã cho hàng trăm triệu dự án phần mềm. GitHub 

đã tạo ra nó bằng cách đào tạo một thuật toán được thiết kế để tạo mã từ 

công ty khởi nghiệp AI OpenAI trên bộ sưu tập mã khổng lồ mà nó lưu trữ, 

tạo ra một hệ thống có thể hoàn thành trước các đoạn mã lớn sau khi lập 

trình viên thực hiện một vài lần nhấn phím. Một nghiên cứu gần đây của 

GitHub gợi ý rằng các lập trình viên có thể hoàn thành một số tác vụ trong 

thời gian chưa đến một nửa thời gian cần thiết thông thường khi sử dụng 

Copilot làm công cụ hỗ trợ.  

Nhưng như một số lập trình viên đã nhanh chóng nhận thấy, Copilot thỉnh 

thoảng sẽ sao chép các đoạn mã có thể nhận biết được lấy từ hàng triệu 

dòng trong kho lưu trữ mã công khai. Vụ kiện do Butterick và những người 

khác đệ trình cáo buộc Microsoft, GitHub và OpenAI vi phạm bản quyền vì 



mã này không bao gồm ghi công theo yêu cầu của giấy phép nguồn mở 

bao gồm mã đó. 

Tất nhiên, các lập trình viên luôn nghiên cứu, học hỏi và sao chép mã của 

nhau. Nhưng không phải ai cũng chắc chắn rằng AI làm điều tương tự là 

công bằng, đặc biệt nếu sau đó AI có thể tự tạo ra hàng tấn mã có giá trị mà 

không cần tôn trọng các yêu cầu cấp phép của tài liệu nguồn. Butterick nói: 

“Là một nhà công nghệ, tôi rất hâm mộ AI. “Tôi đang mong đợi tất cả các khả 

năng của những công cụ này. Nhưng họ phải công bằng với mọi người.” 

Thomas Dohmke, Giám đốc điều hành của GitHub, nói rằng Copilot hiện 

có một tính năng được thiết kế để ngăn việc sao chép từ mã hiện có. “Khi 

bạn kích hoạt tính năng này và gợi ý rằng Copilot sẽ tạo mã phù hợp được 

xuất bản trên GitHub—thậm chí không cần xem giấy phép—nó sẽ không 

đưa ra gợi ý đó,” anh ấy nói 

Liệu điều này có cung cấp đủ sự bảo vệ pháp lý hay không vẫn còn phải 

xem và vụ kiện sắp tới có thể có ý nghĩa rộng hơn. “Giả sử nó không giải 

quyết được, nó chắc chắn sẽ là một trường hợp mang tính bước ngoặt,” 

Luis Villa, một lập trình viên đã trở thành luật sư chuyên về các trường hợp 

liên quan đến nguồn mở, nói.  

Villa, người biết cá nhân người đồng sáng lập GitHub, Nat Friedman, 

không tin rằng rõ ràng là các công cụ như Copilot đi ngược lại các đặc tính 

của phần mềm nguồn mở và miễn phí. “Phong trào phần mềm tự do trong 

những năm 80 và 90 đã nói rất nhiều về việc giảm sức mạnh của bản 

quyền để tăng khả năng viết mã của mọi người,” ông nói. “Tôi thấy hơi bực 

bội khi chúng ta đang ở vị trí mà một số người đang nói rằng chúng ta cần 

bản quyền tối đa để bảo vệ các cộng đồng này.” 

Dù kết quả của vụ Copilot ra sao, Villa nói rằng nó có thể định hình vận 

mệnh của các lĩnh vực khác của AI tổng quát. Nếu kết quả của trường 

hợp Copilot xoay quanh mức độ tương tự của mã do AI tạo ra đối với 

tài liệu đào tạo của nó, thì có thể có những tác động đối với các hệ 

thống tái tạo hình ảnh hoặc âm nhạc phù hợp với kiểu tài liệu trong dữ 

liệu đào tạo của chúng.  



Anil Dash, Giám đốc điều hành của Glitch và là thành viên hội đồng quản 

trị của Electronic Frontier Foundation, nói rằng cuộc tranh luận pháp lý chỉ 

là một phần của sự điều chỉnh lớn hơn được thiết lập bởi AI tổng 

quát. “Khi mọi người thấy AI sáng tạo nghệ thuật, sáng tạo văn bản và 

tạo mã, họ nghĩ 'Tất cả những thứ này là gì, nó có ý nghĩa gì đối với 

doanh nghiệp của tôi và nó có ý nghĩa gì đối với xã hội?'” anh ấy nói. “Tôi 

không nghĩ rằng mọi tổ chức đã suy nghĩ sâu sắc về nó và tôi nghĩ đó là 

một loại biên giới tiếp theo.” Khi nhiều người bắt đầu suy ngẫm và thử 

nghiệm với AI tổng quát, có lẽ cũng sẽ có nhiều vụ kiện hơn. 
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