
Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta ngày càng phụ thuộc vào mạng xã 

hội và web để tìm kiếm gần như tất cả thông tin của mình? Chúng 

ta thấy những thông tin nào, và bỏ lỡ những thông tin nào? Làm 

thế nào để biết một hình ảnh hoặc một tweet là thật hay giả? Và 

nếu không chắc chắn thì chúng ta có thể làm gì?

Thông tin truyền đi nhanh chóng và dễ dàng, nếu không muốn 

nói là quá dễ dàng, và được truyền đi rất xa. Chúng ta vẫn chưa 

phân tích hoặc nắm bắt đầy đủ về mức độ tác động của tốc độ lan 

truyền siêu thanh và mức độ khuếch đại này trên các khía cạnh xã 

hội, chính trị và văn hóa.

Chúng ta không chỉ có thêm nhiều kênh để tiếp nhận và chia 

sẻ nội dung, cách thức nội dung tiếp cận với chúng ta cũng có 

nhiều thay đổi: từ newsfeed cho đến những người có tầm ảnh 

hưởng, con người và phương pháp liên quan đến quy trình sản 

xuất, chuyển giao và lưu trữ thông tin và dữ liệu đã nhân lên gấp 

bội, chưa kể đến số lượng các công ty tham gia vào ngành kinh 

doanh này. Tất cả những yếu tố này kết hợp với nhau có thể gây 

khó khăn để phân biệt thật và giả, nguồn nào đáng tin cậy và 

nguồn nào cần thận trọng.

Thiết kế bắt mắt, tự học dựa trên dữ liệu và 
quyền riêng tư, giúp bạn có thể dễ dàng thiết 
lập và tổ chức sự kiện, sắp xếp hoặc dành 
không gian cho riêng mình.

Cho dù thông qua bot Twitter hay deepfake, tất cả chúng ta đều 

bị bao quanh bởi các xung thông tin tần số cao mà chúng ta 

thường không nhìn thấy được. Với tư cách là người dùng và người 

tiêu dùng nội dung trực tuyến, chúng ta không còn là người nhận 

thông tin trung lập hoặc thụ động nữa. Chúng ta cũng có thể 

đóng vai trò là kênh phân phối chính và nhân rộng thông tin.

Ở lứa tuổi nào chúng ta cũng cần phải nhận thức được cách mà 

những thông tin không chính xác và đôi khi gây hiểu lầm có thể 

được chia sẻ và khuếch đại bằng các công cụ mà chúng ta đang 

sử dụng. Đặc biệt, đối với những người trẻ tuổi, các ứng dụng và 

mạng xã hội đều đã trở nên quá quen thuộc, và nhiều người thậm 

chí không dừng lại để kiểm tra trước khi chia sẻ với bạn bè điều gì 

đó trên mạng. Tuy nhiên,  nghiên cứu gần đây cho thấy rằng ngay 

cả những người lớn tuổi cũng gặp khó khăn khi phân biệt giữa 

thông tin xác thực và thông tin đáng ngờ - và chia sẻ nhiều hơn 

bất kỳ nhóm tuổi nào khác.



Triển lãm Glass Room là tập hợp các áp phích và vật thể kỹ thuật 

số có thể được thiết lập trong bất kỳ không gian nào, chẳng hạn 

như thư viện, trường học, tổ chức hoặc tại một sự kiện. Triển lãm 

gây ấn tượng về mặt thị giác và có thể thích ứng với hầu hết các 

không gian. Thông thường, khách tham quan chỉ mất từ 5 đến 15 

phút để xem toàn bộ triển lãm. 

Việc thiết lập rất dễ dàng và thú vị vì vậy bất cứ ai cũng có thể tổ 

chức triển lãm của họ và bắt đầu cuộc trò chuyện về dữ liệu, 

quyền riêng tư và thông tin.

Misinformation Edition của Glass Room có hai phiên bản: một 

phiên bản dành cho người lớn và một phiên bản dành riêng cho 

thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi. Các phiên bản được cung cấp 

bằng tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Ý – các phiên bản ngôn 

ngữ khác sẽ sớm được bổ sung. 

Quảng bá Misinformation Edition của Glass Room

Trong triển lãm này, bạn có thể khám phá xem mạng xã hội và web đã thay đổi cách 

chúng ta đọc thông tin và phản ứng với thông tin như thế nào. Tìm hiểu về các nhóm 

người có tầm ảnh hưởng mới, các chiến thuật mới và cũ mà họ sử dụng cũng như vai trò 

của chúng ta với tư cách là người dùng và người tiêu dùng trong dòng chảy thông tin 

cũng như những thay đổi trong dòng chảy đó. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về mối quan 

hệ giữa dữ liệu cá nhân, mục tiêu và ý kiến, quan điểm và hành vi của chúng ta, cũng như 

các mô hình kinh doanh đằng sau nó.

Cho đến thời điểm này, đã có hơn 150 sự kiện Glass Room Community Edition được tổ 

chức trên khắp thế giới, tiếp cận hơn 120.000 người - với nhiều sự kiện dự kiến được tổ 

chức trong năm 2021. Vì vậy, khi bạn tổ chức sự kiện Glass Room Community Edition, bạn 

sẽ tham gia cuộc trò chuyện toàn cầu về dữ liệu và quyền riêng tư.

Bạn có thể xem các sự kiện khác đang diễn ra tại www.theglassroom.org.

Trong triển lãm hướng đến giới trẻ cũng như khán giả trưởng thành này, bạn có thể 

khám phá xem mạng xã hội và web đã thay đổi cách chúng ta đọc thông tin và phản ứng 

với thông tin như thế nào; tìm hiểu lý do tại sao việc tìm kiếm “tin giả” không dễ dàng 

như chũng ta tưởng và thuật ngữ “tin giả” cũng phức tạp như tin tức mà nó mô tả; đi sâu 

vào thế giới của deepfake mà hiện giờ đã trở nên thực tế đến mức chúng ta hầu như 

không thể phát hiện ra; và tìm hiểu lý do tại sao các nền tảng mạng xã hội được thiết 

kế để khiến chúng ta bị thu hút và cách người ta sử dụng nền tảng này để thay đổi suy 

nghĩ của chúng ta.

Hãy đọc Giải pháp Detox Dữ liệu miễn phí, trong đó chia sẻ với bạn cách để phân biệt 

thật và giả, và lý do tại sao việc chúng ta quan tâm hơn một chút đến những gì chúng ta 

chia sẻ lại có thể mang lại lợi ích cho mọi người xung quanh.

Các triển lãm được cài đặt độc lập và đều có thuyết minh đơn giản.

Nhưng triển lãm sẽ còn hiệu quả hơn nữa nếu có một hoặc nhiều 

người có mặt với tư cách là “Chuyên gia Detox Dữ liệu” để thuyết 

minh về triển lãm hoặc đưa ra các mẹo và lời khuyên về quyền 

riêng tư trực tuyến.

Để tổ chức sự kiện Glass Room Community Edition thì chỉ cần một 

không gian có diện tích khoảng 20 mét vuông, có tường và một 

vài chiếc bàn để trưng bày triển lãm. Sự kiện Glass Room có thể 

diễn ra trong một ngày hoặc có thể kéo dài hai tuần hoặc 

hơn – ban tổ chức sẽ quyết định thời lượng như thế nào là phù 

hợp nhất.



6 áp phích lớn

• Áp phích Giới thiệu Triển lãm (75 cm x 75 cm)

• Tương lai của chúng ta với Deepfake – cách công nghệ 

“deepfake” có thể thay đổi cuộc sống của bạn.

(Áp phích dọc 75 cm x 150 cm)

• Chứng nghiện điện thoại – tài liệu bằng hình ảnh khám phá 

thời lượng chúng ta dành cho thiết bị di động của mình.

(Áp phích ngang 150 cm x 75 cm)

• Bạn có nghiện điện thoại không? – tài liệu bằng hình ảnh trong 

đó khách truy cập có thể tìm hiểu thời lượng họ sử dụng thiết bị 

của mình và thêm dữ liệu của riêng họ vào biểu đồ. 

(Áp phích ngang 150 cm x 75 cm)

• Điện thoại của bạn được thiết kế để thu hút sự chú ý của bạn 

như thế nào – tài liệu bằng hình ảnh khám phá các thủ thuật và 

kỹ thuật được sử dụng bởi các ứng dụng và công cụ trực tuyến 

để khiến chúng ta trở nên nghiện điện thoại di động của mình. 

(Áp phích dọc 75 cm x 150 cm)

• Áp phích các ứng dụng máy tính bảng “bao quanh” chúng 

ta – áp phích này được đặt trên bàn và giới thiệu các ứng dụng 

trên máy tính bảng đặt trên đó. (Áp phích ngang 150 cm x 75 cm) 

Có gì tại Misinformation Edition của Glass Room?

Các ứng dụng cho máy tính bảng

•  Phiên bản Tin Giả hoặc Thật – tự tìm hiểu những cách dễ dàng 

để phân biệt thật giả trong tin tức trực tuyến. 

• Mô hình Ocean – thực hiện một bài kiểm tra tương tự như bài 

kiểm tra mà Cambridge Analytica đã sử dụng để thu thập từ 

Facebook hàng triệu hồ sơ tính cách và tìm ra loại quảng cáo 

nào sẽ được hiển thị với bạn.

• Kiểm tra kỹ lưỡng – chơi trò chơi này để xem ảnh nào đã được 

thay đổi để thu hút bạn.

• Deepfake - Lab – khám phá chuyên sâu về cách công nghệ 

deepfake được lập trình để đánh lừa chúng ta.

Misinformation Edition của Glass Room đi kèm với tài liệu hướng 

dẫn thiết lập hoàn chỉnh và bao gồm: 



Tổ chức Trình bày

Co-funded by the 
European Union

Đơn vị phối hợp Thiết kế triển lãm

Tài liệu hướng dẫn dễ hiểu của chúng tôi về quyền riêng tư và 

sức khỏe trực tuyến mà khách thăm có thể dễ dàng mang đi.   

Ấn bản mới có bốn chương – Kiểm soát, Chuyển đổi, Thoát ra và 

với một chương đặc biệt mới về Thông tin Sai lệch – và có thể được 

in hai mặt trên bốn tờ giấy A4.

Chúng tôi sẽ gửi các tệp PDF dễ dàng để in ra.

Cùng với nội dung triển lãm, chúng tôi sẽ gửi cho bạn tài liệu 

hướng dẫn thiết lập đầy đủ và các tài liệu để tổ chức sự kiện của 

riêng bạn.

Chúng tôi cũng sẽ gửi cho bạn phiếu khảo sát đánh giá để gửi lại 

cho chúng tôi sau sự kiện – cho chúng tôi biết sự kiện diễn ra như 

thế nào, số người đã tham dự và kinh nghiệm của bạn khi tổ chức 

sự kiện để chúng tôi có thể chia sẻ với những người khác.

Nếu bạn muốn tổ chức sự kiện Glass Room của riêng mình, vui 

lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ events@tacticaltech.org, 

và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn với đầy đủ thông tin chi tiết.

Giải pháp Detox Dữ liệu

Bên cạnh các áp phích, chúng tôi cũng cung cấp bộ hình ảnh 

động trên USB có thể phát trên hai màn hình hoặc TV:

• Sống cùng các thuật toán

• Dữ liệu cá nhân, nghệ thuật thuyết phục của chính trị gia

• Lập hồ sơ nghiêm túc

• Ai đang theo dõi chúng ta

Là người tổ chức, bạn cần cung cấp:

• Ba máy tính bảng  

có kết nối internet (Android hoặc iPad) cài sẵn các ứng dụng. 

(Nếu sự kiện được tổ chức ở châu Âu, chúng tôi có thể cho 

mượn một bộ máy tính bảng, nếu có sẵn).

• Không gian rộng 20 mét vuông hoặc 20 feet vuông 

có tường và hai đến bốn cái bàn.

• Hai người  

để bố trí không gian sự kiện – thường mất từ một đến hai giờ.

• Hai TV lớn  

để chiếu các hình ảnh động (có thì tốt nhưng không bắt buộc).


