
Cách ChatGPT và các công cụ AI mới 
khác đang được sử dụng bởi các luật 
sư, kiến trúc sư và lập trình viên 

https://www.abc.net.au/news/science/2023-01-25/chatgpt-midjourney-

generative-ai-and-future-of-work/101882580 

Trong khi các trường học đang cấm ChatGPT, các nơi làm việc của Úc đã 

triển khai nó và các loại công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới khác. 

Đối với các công ty công nghệ, công ty luật và thực tiễn kiến trúc này, AI 

không chỉ là tương lai của công việc - nó đã ở đây. 

Ra mắt vào cuối tháng 11 năm ngoái, ChatGPT được biết đến như một AI 

tạo ra hoặc một thuật toán có thể được sử dụng để tạo nội dung. Nó tạo ra 

phản hồi văn bản cho lời nhắc văn bản, giống như một chatbot rất tiên tiến. 

Các công cụ AI tạo khác tạo ra các loại nội dung khác, như âm thanh, hình 

ảnh và video. Nhiều công cụ tạo nội dung đã ra mắt chỉ trong sáu tháng qua. 

Đối với các trường học, đại học và các tổ chức giáo dục khác, sự xuất hiện 

gần đây của các chương trình này gây ra nguy cơ sinh viên sẽ yêu cầu 

một cỗ máy viết bài luận hoặc hoàn thành các câu hỏi bài tập của họ, thay 

vì tự mình làm công việc. 

Một số đã quyết định cấm ChatGPT. Nhưng các chuyên gia cho rằng đây 

là cách tiếp cận sai lầm và sinh viên cần học cách sử dụng hiệu quả các 

công cụ này để trở thành sinh viên tốt nghiệp có thể tuyển dụng. 

Giữa cuộc tranh luận này, các nơi làm việc ở Úc đã âm thầm thử nghiệm 

với AI tạo nội dung. 

Nhiều người đã nói chuyện với ABC nói rằng trong vòng vài năm - vào thời 

điểm sinh viên ngày nay tốt nghiệp - những công cụ mới này sẽ là những 

phần thiết yếu của nơi làm việc cho nhân viên văn phòng, cũng như một 

tính năng của văn phòng như bàn phím bụi bặm, máy làm mát nước và 

xương rồng nhỏ trong chậu. 

Đây là cách họ đang sử dụng chúng. 

https://www.abc.net.au/news/science/2023-01-25/chatgpt-midjourney-generative-ai-and-future-of-work/101882580
https://www.abc.net.au/news/science/2023-01-25/chatgpt-midjourney-generative-ai-and-future-of-work/101882580


Thực hành kiến trúc 

Các kiến trúc sư tại thực hành thiết kế lớn ở Melbourne, Gray Puksand sử 

dụng một công cụ AI có tên Midjourney, tạo ra những hình ảnh phức tạp từ 

các mô tả văn bản, sử dụng công nghệ tương tự như ChatGPT. 

Những hình ảnh như thế này: 

 

Các kiến trúc sư đang sử dụng những hình ảnh như thế này để khơi dậy trí 

tưởng tượng của họ. (Người cung cấp: Midjourney/Gray Puksand) 

Midjourney đã tạo ra điều này từ lời nhắc văn bản: "bảng tham chiếu sinh 

học xây dựng tham số thấp tầng 3d kế hoạch các phần độ cao chi tiết xây 

dựng chú thích chú thích kích thước trục mã hóa trực quan" - low rise 

parametric building biophilic reference sheet 3d plans sections elevations 

construction details annotations callouts axis dimensions visual coding. 



Jeames Hanley, giám đốc công nghệ kỹ thuật số của thực hành, cho biết 

hàng chục kiến trúc sư đang sử dụng công cụ này để nhanh chóng hiện 

thực hóa và khám phá các ý tưởng trực quan. 

Ông nói: "Chúng tôi có đăng ký trả phí cho Midjourney - chúng tôi có 40 

nhân viên sử dụng nó trong một chủ đề được chia sẻ." 

"Chúng tôi đang thấy trí tưởng tượng của các kiến trúc sư được mở rộng vì 

họ có thể dễ dàng hình dung ra thiết kế mà họ đang nghĩ đến hơn rất nhiều." 

Được yêu cầu tạo một kế hoạch cho một không gian văn phòng 100 người 

với bàn làm việc, phòng tập trung, phòng họp và phòng họp, cùng với cây 

cối và nhiều ánh sáng, Midjourney đã tạo ra những biến thể sau: 

 

Chúng không ở đâu gần với kế hoạch kiến trúc đã hoàn thành, nhưng 

những hình ảnh này giúp ích cho quá trình thiết kế. (Người cung cấp: 

Midjourney/Gray Puksand) 



Mặc dù Midjourney cũ hơn ChatGPT, nhưng nó vẫn còn tương đối mới. 

Một công ty khởi nghiệp cùng tên ở San Francisco đã ra mắt nó vào giữa 

năm 2022, và đã thử nghiệm beta và cập nhật nó kể từ đó. 

"Tôi không nghĩ nó sẽ thay thế bất kỳ ai, nhưng về mặt hiệu quả, nó sẽ 

thay đổi ngành công nghiệp của chúng tôi," ông Hanley nói. 

"Một số nhân viên của chúng tôi sẽ được giải phóng để làm việc nhiều hơn 

cho công việc khiến họ phấn khích, đó là thiết kế." 

Công ty luật 

Tuần trước, Người khởi kiện Kyle Kimball của Sunshine Coast đã chuyển 

sang một chương trình AI để được giúp đỡ. 

"Mọi người gọi điện và nói, 'điều này đã xảy ra. Tôi đã có một trường hợp 

chưa? Tôi phải giải thích, 'nó không đơn giản như vậy. Chúng tôi không 

biết tất cả các bằng chứng.'" 

Vì vậy, ông đã yêu cầu ChatGPT viết một lời giải thích, sử dụng sự tương tự 

của một bác sĩ yêu cầu MRI và xét nghiệm máu để chẩn đoán bệnh nhân. 

Kết quả là đủ tốt để sử dụng, ông nói. 

Như một thử nghiệm, gần đây ông cũng đã yêu cầu ChatGPT soạn thảo 

một tuyên bố yêu cầu bồi thường dựa trên trường hợp Mabo năm 1992, và 

rất ấn tượng. 

"Nếu tôi yêu cầu một luật sư năm nhất làm điều đó, nó sẽ không ở đâu tốt 

như vậy," anh nói. 

Ông Kimball quản lý một công ty gồm chín luật sư có trụ sở tại Sunshine 

Coast và Sydney. 

Công việc của ChatGPT có những sai sót thực tế và phải được kiểm tra cẩn 

thận, nhưng sau đó công việc của các luật sư cấp dưới cũng vậy, ông nói. 

"Hãy tìm cho tôi một người mà bạn đang trả tiền để làm một công việc thực 

hiện công việc chính xác 100% mọi lúc, và trong thời gian cỗ máy này thực 

hiện nó," anh nói. 

"Tôi nghĩ nó rất thú vị." 



 

Được tạo ra từ lời nhắc: "một không gian kiến trúc nhỏ hẻo lánh làm bằng 

kính phản chiếu xung quanh của một khu rừng được chiếu sáng nhẹ với tán 

cây trên cao và lá rơi rạp chiếu phim." (Cung cấp: Midjourney/Gray Puksand) 

Tại công ty luật Piper Alderman, giám đốc điều hành Chris McLean cũng 

đã thử nghiệm với ChatGPT. 

Ông nói: "Có rất nhiều thứ trong luật mà nó không sẵn sàng cho bất cứ nơi 

nào. " 



Ví dụ, nó chưa sẵn sàng để đưa ra lời khuyên phức tạp cho khách hàng, 

ông nói, nhưng có thể được sử dụng để viết tóm tắt vụ án cho luật sư. 

Ông nói: "Đối với những thứ có khối lượng lớn như soạn thảo di chúc và 

truyền đạt, nó sẽ vô cùng hữu ích. " 

Công ty khởi nghiệp Clausebase của Bỉ đã phát triển phần mềm soạn thảo 

hợp đồng và gần đây đã thử nghiệm beta một mô-đun hỗ trợ ChatGPT. 

Sự đồng thuận của phản hồi là công cụ này hữu ích, nhưng không hoàn 

hảo, Senne Mennes, người đồng sáng lập công ty cho biết. 

Các luật sư cần phải làm rất nhiều việc để kiểm tra và "dọn dẹp" công việc, 

nhưng cuối cùng đã tiết kiệm được thời gian. 

"Một người đã diễn đạt nó rất đẹp. Anh ấy nói, 'Tôi đã có cái đục và GPT 

đưa cho bạn viên bi khi bạn không có.' 

Nền tảng sự kiện 

Trong vài tuần qua, công ty khởi nghiệp Muso ở Melbourne đã sử dụng 

ChatGPT để tô điểm cho văn xuôi trên nền tảng đặt phòng giải trí trực tiếp 

của mình. 

Mỗi tháng, nền tảng này lưu trữ hàng nghìn quảng cáo cho các hợp đồng 

biểu diễn: đối với mỗi hợp đồng biểu diễn, địa điểm phải viết một mô tả 

ngắn gọn về sự kiện. 

Thông thường, mô tả này thật khủng khiếp, Simon Raik-Allen, giám đốc 

công nghệ của Muso cho biết. 

"Họ viết một cái gì đó như, 'anh chàng cover tuyệt vời sắp tới.' Họ không 

có thời gian để làm nhiều việc khác," anh nói.  

Khối lượng đặt phòng cao đến mức bất kỳ người viết bản sao nào được 

giao nhiệm vụ sửa chữa văn xuôi sẽ bị ngập ngay lập tức. 

Giờ đây, một công cụ hỗ trợ ChatGPT được nhúng trong nền tảng đặt 

phòng sẽ tạo ra bản sao, dựa trên bất kỳ dữ kiện nào mà địa điểm chọn 

cung cấp. 



 

Được tạo ra từ lời nhắc: "cấu trúc mặt tiền bộ xương ngoài kiểu đồng tự do 

chảy nhiều lớp trên một con phố Sydney đông đúc với ô tô và mọi người 

đổ xô qua rạp chiếu phim - copper style exoskeleton facade structure free 

flowing layered in a busy Sydney street with cars and people rushing past 

cinematic". (Người cung cấp: Midjourney/Gray Puksand) 

Từ đầu vào "câu đố hàng tuần tại khách sạn đường sắt", nó đã đưa ra mô 

tả này: 



"Hãy đến tham gia với chúng tôi mỗi tuần tại khách sạn đường sắt cho một 

đêm đố vui! Đưa kiến thức của bạn vào thử nghiệm trong khi nhấm nháp 

đồ uống và tận hưởng công ty tốt. Cho dù bạn là một cựu chiến binh đố vui 

hay một tân binh, mọi người đều được chào đón. Chúng tôi sẽ cung cấp 

các câu hỏi và bạn mang đến sự dí dỏm sắc sảo nhất và những câu trả lời 

khó khăn nhất. Vì vậy, hãy đến tham gia với chúng tôi trong một bầu không 

khí thư giãn và thân thiện, và xem ai có thể đứng đầu! 

Nó không phải là thơ, nhưng nó đủ tốt cho một danh sách sự kiện. 

"Nó tiết kiệm thời gian [địa điểm] và khuyến khích nhiều người đến với buổi 

biểu diễn hơn," ông Raik-Allen nói. 

Nhà phát triển phần mềm 

Tại Melbourne, sinh viên khoa học máy tính Riley Underwood đã sử dụng 

ChatGPT để viết mã và giúp thiết kế phần mềm. 

Trước đây, khi phải đối mặt với một vấn đề mã hóa, anh ấy sẽ truy cập 

Google và tìm các liên kết đến các giải pháp tiềm năng. 

"Bây giờ tôi không truy cập Google. Tôi sẽ đi thẳng đến GPT," anh nói. 

Ông Underwood yêu cầu ChatGPT viết mã và sử dụng câu trả lời của nó 

làm hướng dẫn. 

"Bạn phải có một chút kinh nghiệm để nói rằng điều này là chính xác 90%, 

và tôi phải điều chỉnh nó." 

Tuy nhiên, cũng như soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, quá trình 

chỉnh sửa này vẫn hiệu quả hơn so với viết code từ đầu. 

"Tôi có thể nói rằng có lẽ năng suất tăng 30–40%", ông nói. 

Ông Underwood và đối tác kinh doanh của mình, Vance Chao, gần đây đã 

tạo ra một công cụ hỗ trợ ChatGPT tạo danh sách bất động sản 250 từ từ 

thực tế bất động sản để sử dụng trong ngành bất động sản. 

Trong một số trường hợp, ChatGPT có thể biến nửa ngày viết mã thành 

công việc hai phút, ông Chao nói. 



"Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều để đọc một cái gì đó mà ai đó đã cho bạn và nói 

rằng nó sai hoặc nói rằng nó đúng hơn là tự mình nghĩ ra," anh nói. 

Steve Nouri, một nhà khoa học dữ liệu ở Sydney có chức danh bao gồm 

"nhà truyền bá dữ liệu chính" cho một công ty công nghệ Israel, hoàn toàn 

đồng ý với đánh giá này. 

Ông nói: "Tôi hiểu những hạn chế trước khi giới thiệu nó vào một đường 

ống phát triển phần mềm." 

Nhưng ông lưu ý rằng nhiều "nhà phát triển có kinh nghiệm" đã sử dụng nó. 

"Nó nhanh hơn 100% so với viết mã từ đầu." 

Sự len lỏi của AI vào các sản phẩm hàng ngày 

Hiện tại, các công cụ AI tạo ra có xu hướng bị hạn chế đối với các sản 

phẩm rời rạc, như ChatGPT hoặc Midjourney. 

Nhưng ngày càng có nhiều sản phẩm này sẽ hợp nhất với các phần khác 

của công nghệ hiện có, và khó tháo gỡ hơn. 

Microsoft và OpenAI, nhà sản xuất ChatGPT có trụ sở tại San Francisco, 

đang làm việc trên công cụ tìm kiếm Bing hỗ trợ ChatGPT, trong khi 

Google được cho là đang tìm cách ra mắt chatbot tìm kiếm AI. 

Trong khi đó, việc sử dụng các công cụ AI tạo ra có thể sẽ trở nên đắt đỏ 

hơn. Hiện tại, ChatGPT có thể được sử dụng miễn phí, nhưng OpenAI có 

kế hoạch khiến người dùng trả tiền. 

Hiện tại có thể trở thành một kỷ nguyên vàng của việc truy cập miễn phí 

vào AI tạo ra mạnh mẽ, tiếp theo là giai đoạn mà các công ty khởi nghiệp 

cố gắng kiếm tiền từ sản phẩm của họ. 

"Tôi nghĩ rằng một khi họ thoát khỏi phiên tòa, họ sẽ tăng giá một cách triệt 

để, "Simon Raik-Allen của Muso nói." 

"Nó sẽ là một con quay tiền khổng lồ và có lẽ sẽ không có sẵn cho mọi 

người bình thường vì chi phí." 



Mặc dù vậy, với sự nhiệt tình của những người áp dụng sớm và sự gia 

tăng rõ ràng cho năng suất, thật dễ dàng để tưởng tượng nơi làm việc sẽ 

trả tiền để tiếp cận. 

Và nếu họ làm vậy, họ sẽ yêu cầu những sinh viên tốt nghiệp biết cách sử 

dụng những công cụ này. 

Tại công ty kiến trúc Gray Puksand ở Melbourne, Jeames Hanley đã lặp lại 

một câu nói mà anh ấy đã đọc ở đâu đó trên Twitter. 

"Nó đi theo dòng: Chúng tôi sẽ không bị thay thế bởi AI, nhưng chúng tôi 

sẽ được thay thế bởi những người sử dụng thông thạo AI." 


