
Các trường học ở Thành phố New York đã 
chặn ChatGPT 

Đầu tuần này, có thông báo rằng các trường học ở Thành phố New York 

đã chặn một loại trò chơi máy tính mới có tên là ChatGPT. Theo một bài 

báo, nó được thiết kế để khiến học sinh "suy nghĩ theo những cách mà họ 

sẽ không làm." Đây là một vấn đề lớn, bởi vì AI là một ngành kinh doanh 

khổng lồ và có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, cuối cùng, loại trò 

chơi này sẽ không có lợi cho học sinh về lâu dài. 

AI là nghiệp vụ lớn 
Trí tuệ nhân tạo (AI) là tên gọi của một công nghệ giúp máy tính học, hiểu 

và giải quyết vấn đề. Đó là một công nghệ đang phát triển và cũng là một 

ngành kinh doanh lớn. 

Việc sử dụng AI đã tăng lên nhanh chóng trong vài năm qua. Ngày nay, có 

rất nhiều ứng dụng, chẳng hạn như ô tô tự lái và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. 

Chúng thường được sử dụng để cải thiện quy trình và tăng năng suất. 

Rất nhiều người đang nói về tiềm năng của AI, nhưng có một số lo ngại về 

việc sử dụng nó. Chúng bao gồm an ninh mạng, quyền riêng tư và việc làm. 

Nhiều người tiêu dùng lo ngại rằng dữ liệu cá nhân của họ có thể gặp rủi 

ro. Trên thực tế, 46% người tiêu dùng cảm thấy rằng họ đã mất quyền 

kiểm soát thông tin cá nhân của mình. Đây là một mối quan tâm lớn vì nó 

ảnh hưởng đến chúng ta nhiều như thế nào. 

Bất chấp mối lo ngại này, việc sử dụng AI vẫn đang được mở rộng. Trên 

thực tế, nó sẽ tăng trưởng đáng kể trong 5 năm tới. Một lĩnh vực tăng 

trưởng chính sẽ là ngành bán lẻ. Chi tiêu bán lẻ cho AI dự kiến sẽ đạt 7,3 

tỷ USD vào năm 2022. 

Mặc dù những lĩnh vực tăng trưởng này rất ấn tượng nhưng vẫn còn rất 

nhiều câu hỏi chưa được trả lời. Người tiêu dùng đang đặt câu hỏi liệu 

chúng ta có thể tin tưởng vào AI hay không và liệu nó có ảnh hưởng đến 

cuộc sống hàng ngày của chúng ta hay không. 



Các công ty dược phẩm đang tìm cách sử dụng AI để khám phá thuốc. 

Tuy nhiên, họ cũng cần quyết định nên đầu tư bao nhiêu. 

Cũng có những lo ngại về sự an toàn của việc sử dụng AI. Một số ứng 

dụng đã bị chỉ trích vì sự thiên vị tích hợp sẵn. Tuy nhiên, nhiều công ty 

dược phẩm đang nắm bắt công nghệ này. Cụ thể, họ đang sử dụng nó để 

tăng tốc độ phát triển các loại thuốc mới và nâng cao hiệu quả trong chuỗi 

cung ứng của họ. 

Nhiều công ty đã sử dụng chatbot, mô phỏng giao tiếp của con người. Các 

công ty như Starbucks, Sephora và Whole Foods sử dụng chatbot để giao 

tiếp với khách hàng. Một ứng dụng khác của AI là dịch thời gian thực. 

Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường AI, có một số nhà cung cấp 

dịch vụ cung cấp. Đáng chú ý nhất là Amazon Web Services, Microsoft 

Azure và Google Cloud Platform. Sử dụng các dịch vụ này cho phép các 

công ty mở rộng quy mô kỹ thuật AI của họ. 

Chatgpt có thể giúp sinh viên "suy nghĩ theo cách mà 

họ hiện không làm" 
ChatGPT là một trong những cải tiến AI chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm 

của bất kỳ nhà giáo dục am hiểu công nghệ nào. Mức độ tự động hóa cao 

và khả năng học tập của nó đã làm cho nó trở thành một công cụ hỗ trợ vô 

giá cho việc kiểm tra tiêu chuẩn hóa và quản lý lớp học. Mặc dù có các tính 

năng ấn tượng nhưng nó cũng bị cáo buộc là lừa đảo. Nhiều hệ thống 

trường học, đặc biệt là ở Thành phố New York, đã từ chối quyền truy cập 

vào ChatGPT và các tài nguyên trực tuyến khác nhằm nỗ lực tránh gian 

lận và các hành vi mờ ám. Điều này đã dẫn đến một số cuộc tranh luận về 

việc liệu có thực sự là một ý kiến hay khi để máy thực hiện công việc nặng 

nhọc hay không. Tùy thuộc vào các ưu tiên của bạn, bạn có thể thấy nó 

hữu ích hoặc không. 

Điều quan trọng nhất cần lưu ý là công ty kiên quyết tuyên bố là công ty 

đầu tiên tạo ra trí thông minh nhân tạo có khả năng làm nhiều việc mà con 

người vẫn làm, như viết, đọc và học. May mắn thay cho chúng ta, điều này 

không có nghĩa là chúng ta phải chịu đựng cơn thịnh nộ của nó. Ví dụ, 

Microsoft và OpenAI đã làm việc cùng nhau hơn một năm.  



Trong thời gian này, hai công ty đã đặt nền móng cho sự phát triển trong 

tương lai trong lĩnh vực siêu máy tính AI. 

May mắn cho các sinh viên và giáo viên, các kế hoạch cho tương lai của 

công ty dường như không quá tệ. Trên thực tế, công ty đã công bố kế 

hoạch mở rộng bản beta cho nhiều người hơn so với những nghi ngờ 

thông thường. Người ta chỉ có thể hy vọng rằng một kỳ tích như vậy sẽ tạo 

ra một sản phẩm không chỉ là một bộ sưu tập mã và một trang web. Nếu 

không, ít nhất chúng ta sẽ có thế hệ bot thông minh tiếp theo để chơi cùng. 

Về một chủ đề liên quan, công ty cũng đã thông báo rằng họ đang triển 

khai một số công nghệ đổi mới và hứa hẹn nhất trên thế giới, đó là API 

Dịch vụ Nhận thức của Microsoft. Chúng bao gồm Azure AI và ngăn xếp 

máy học, cùng với một số sáng kiến mới khác nhằm cải thiện trải nghiệm 

người dùng và bảo mật dữ liệu. Trong số những thứ sau, một hệ thống 

thủy ấn, cho phép người dùng mã hóa tài liệu bằng hình ảnh ba chiều, là 

một yếu tố thay đổi cuộc chơi. 

Chatgpt không có lợi cho học sinh về lâu dài 
Chatgpt đã là một chủ đề nóng trong lĩnh vực giáo dục. Đặc biệt, việc sử 

dụng ChatGPT trong việc viết bài ở trường đã gây ra một số lo lắng. Một 

số nhà giáo dục hoài nghi về tiềm năng sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo 

để chuyển đổi học viện. Những người khác chỉ đơn giản là không biết phải 

làm gì với những hệ thống như vậy. 

Công cụ ChatGPT có phải là một giải pháp khả thi cho nhiều tổ chức giáo 

dục của quốc gia hay không vẫn chưa được xác định. Đây là một trong 

những công nghệ gây tranh cãi nhiều hơn thuộc loại này, và có một số khu 

học chánh và trường đại học vẫn đang cố gắng tìm ra các quy tắc tương 

tác tương ứng của họ. 

Ví dụ: Bộ Giáo dục Thành phố New York (DOE) đã thông báo sẽ hạn chế 

học sinh sử dụng công cụ ChatGPT. Quyết định này có khả năng lan rộng 

ra bên ngoài và có thể có tác động tiêu cực đối với các trường học trên 

toàn tiểu bang. Nhưng những lo ngại của bộ dựa trên ý tưởng rằng sinh 

viên không nên tiếp cận với công nghệ có thể được sử dụng để tham gia 

vào các hoạt động đáng ngờ. 



Mặc dù ChatGPT có thể tạo ra văn xuôi thuyết phục, nhưng nó không phải 

là một mánh lới quảng cáo hoài nghi phù hợp với bất kỳ số lượng ứng 

dụng nào. Thay vào đó, hệ thống là một phần mềm phức tạp cố gắng tạo 

ra tài liệu văn bản dựa trên ý định của người dùng. Kết quả là, đầu ra là 

công thức trong nội dung của nó. 

Hơn nữa, khả năng của ChatGPT bị hạn chế ở chỗ không thể truy cập 

Internet. Vì nó chưa được chứng minh là đưa ra câu trả lời chính xác, nên 

nó không hẳn là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất. 

Cuối cùng, ChatGPT chỉ là một trong số các hệ thống AI và máy học khác 

nhau mà Google và các tập đoàn khác đang thử nghiệm. Một số trong số 

họ, chẳng hạn như Watson của IBM, đã trêu chọc công chúng bằng một 

vài mánh lới quảng cáo mới lạ với hy vọng tạo ra một vài tiếng cười khúc 

khích và một vài câu chuyện. 

Vấn đề lớn nhất với ChatGPT là những người tạo ra nó không thực sự biết 

cách sử dụng nó. Họ đã do dự khi phát hành nó vào tự nhiên và nghiên 

cứu của họ hơi quá trừu tượng đối với hầu hết chúng ta. 

Có thể sẽ bị cấm trong thời gian tới 
Thành phố New York sắp cấm ChatGPT, một chatbot mạnh mẽ được hỗ 

trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Các nhà giáo dục lo ngại rằng loại công nghệ này 

sẽ dẫn đến gian lận và đạo văn. 

Công cụ AI đã được sử dụng để tạo các bài luận đại học giả và một số 

người thậm chí còn sử dụng nó để phát biểu trong đám cưới và sáng tác 

nhạc. Nó đã bị cấm tại Hội nghị quốc tế về học máy và nhiều diễn đàn trực 

tuyến cũng đã cấm các bài đăng của nó. Nhưng các chuyên gia đã đặt câu 

hỏi liệu lệnh cấm có hiệu quả hay không. 

Một giáo viên lịch sử ở trường trung học, Adam Stevens, tin rằng lệnh cấm 

sẽ không ngăn được học sinh sử dụng ChatGPT để gian lận. Ông so sánh 

nó với công cụ tìm kiếm nổi tiếng nhất thế giới. Trong khi một số nhà giáo 

dục nói rằng có thể chặn trang web, thì những người khác cho rằng tốt hơn 

là nên thảo luận về những nguy cơ tiềm ẩn của một công cụ như vậy. 



Một sinh viên tại Đại học Princeton đã phát triển một ứng dụng để xác định 

ChatGPT trong các bài luận. Ứng dụng có thể phát hiện các yếu tố như độ 

phức tạp, tính ngẫu nhiên và mức độ chi tiết cao. Điều này cho phép giáo 

viên xác định xem AI có đang lạm dụng khả năng của nó hay không. 

Quy tắc mới, dự kiến có hiệu lực vào tháng 6, sẽ hạn chế quyền truy cập 

vào trang web. Tuy nhiên, học sinh vẫn có thể sử dụng công cụ này trên 

thiết bị cá nhân của mình. Họ cũng có thể yêu cầu quyền truy cập vào 

phần mềm cho mục đích giáo dục. 

Tuy nhiên, các chuyên gia đang đặt câu hỏi tại sao các khu học chánh lại 

quyết định cấm công cụ phổ biến này. Một số người nói rằng nó có thể 

khuyến khích học sinh gian lận, trong khi những người khác tin rằng nó 

thực sự có thể giúp họ viết hiệu quả hơn. 

Quy tắc mới sẽ chỉ ảnh hưởng đến một số cài đặt. Nhưng các quan chức 

nhà trường cho biết quyết định này được đưa ra vì lo ngại về cách học 

sinh học tập và liệu họ có thể nộp bài do máy viết hay không. 

Một lo ngại khác về lệnh cấm là nó sẽ khiến công cụ ChatGPT không thể 

đánh giá các kỹ năng viết luận bên ngoài trường học. Điều đó có nghĩa là 

học sinh sẽ phải tìm cách vượt qua hạn chế. 


