
Văn bản được hỗ trợ bởi AI từ chương 
trình này (GPT-3) có thể đánh lừa chính phủ 
Các tình nguyện viên không thể phân biệt những bình luận do AI tạo ra từ 

những bình luận được viết bởi con người. 

Vào tháng 10 năm 2019, Idaho đã đề xuất thay đổi chương trình Medicaid 

của mình. Tiểu bang cần sự chấp thuận của chính phủ liên bang, nơi thu 

hút phản hồi của công chúng thông qua Medicaid.gov. 

Khoảng 1.000 bình luận đã được chuyển đến. Nhưng một nửa không đến từ 

các công dân quan tâm hoặc thậm chí từ nhữngngười đăng những thông 

điệp mang tính kích động, thiếu chân thành, lạc đề, không liên quan hoặc 

lạc đề trong cộng đồng trực tuyến, với mục đích kích động người đọc thể 

hiện phản ứng cảm xúc hoặc thao túng nhận thức của người khác. Chúng 

được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo. Và một nghiên cứu cho thấy mọi người 

không thể phân biệt các bình luận thực sự với những bình luận giả mạo. 

Dự án là tác phẩm của Max Weiss, một sinh viên y khoa am hiểu công 

nghệ tại Harvard, nhưng nó nhận được rất ít sự chú ý vào thời điểm đó. 

Bây giờ, với các hệ thống ngôn ngữ AI đang phát triển nhanh chóng, một 

số người nói rằng chính phủ và các công ty Internet cần phải suy nghĩ lại 

về cách họ thu hút và sàng lọc phản hồi để bảo vệ chống lại thao túng văn 

bản deepfake và sự can thiệp hỗ trợ AI khác. 

"Sự dễ dàng mà một bot có thể tạo ra và gửi văn bản có liên quan mạo 

danh bài phát biểu của con người trên các trang web của chính phủ là 

đáng ngạc nhiên và thực sự quan trọng cần biết", Latanya Sweeney,giáo 
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sư tại Trường Kennedy của Harvard, người đã tư vấn cho Weiss về cách 

điều hành thí nghiệm một cách đạo đức. 

Sweeney nói rằng các vấn đề vượt ra ngoài các dịch vụ của chính phủ, 

nhưng điều bắt buộc là các cơ quan công cộng phải tìm ra giải pháp. "AI có 

thể nhấn chìm lời nói từ con người thực sự", cô nói. "Các trang web của 

chính phủ phải thay đổi." 

Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid cho biết họ đã bổ sung các biện 

pháp bảo vệ mới cho hệ thống bình luận công khai để đáp lại nghiên cứu 

của Weiss, mặc dù họ từ chối thảo luận về các chi tiết cụ thể. Weiss cho 

biết ông đã được Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp Hoa Kỳ liên lạc, nơi đang phát 

triển một phiên bản mới của trang web chính phủ liên bang để xuất bản các 

quy định và bình luận, về cách bảo vệ tốt hơn khỏi các bình luận giả mạo. 

Các hệ thống chính phủ đã từng là mục tiêu của các chiến dịch ảnh hưởng 

tự động trước đây. Năm 2017, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hơn 

một triệu ý kiến được gửi đến Ủy ban Truyền thông Liên bang về kế hoạch 

đẩy lùi các quy tắc trung lập ròng  đã được tự động tạo ra, với một số cụm 

từ nhất định được sao chép và dán thành các thông điệp khác nhau. 

"Tôi hơi sốc khi tôi thấy không có gì hơn là một nút gửi đứng cản 
trở bình luận của bạn trở thành một phần của hồ sơ công khai." 

Dự án của Weiss nhấn mạnh một mối đe dọa nghiêm trọng hơn. Đã có 

những tiến bộ đáng kể trong việc áp dụng AI vào ngôn ngữ trong vài năm 

qua. Khi  các thuật toán học máy mạnh mẽ được cung cấp một lượng lớn 

dữ liệu đào tạo - dưới dạng sách và văn bản được cạo từ Web - chúng có 

thể tạo ra các chương trình có khả năng tạo ra văn bản thuyết phục. Bên 
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cạnh vô số ứng dụng hữu ích, điều này làm tăng triển vọng rằng tất cả các 

loại tin nhắn, nhận xét và bài đăng trên Internet có thể bị giả mạo dễ dàng 

và ít phát hiện hơn. 

"Khi công nghệ trở nên tốt hơn," Sweeney nói, "các địa điểm phát biểu của 

con người trở thành đối tượng bị thao túng mà con người không biết rằng 

nó đã xảy ra." Weiss đang làm việc tại một tổ chức vận động người tiêu 

dùng chăm sóc sức khỏe vào mùa hè năm 2019 khi anh biết về quy trình 

phản hồi của công chúng cần thiết để thực hiện các thay đổi Medicaid. Biết 

rằng những bình luận công khai này đã ảnh hưởng đến những nỗ lực 

trước đây để thay đổi các chương trình Medicaid của tiểu bang, Weiss đã 

tìm kiếm các công cụ có thể tự động tạo ra nhận xét. 

"Tôi đã hơi sốc khi tôi thấy không có gì hơn là một nút gửi đứng cản trở 

bình luận của bạn trở thành một phần của hồ sơ công khai," ông nói. 

Weiss đã phát hiện ra GPT-2, một chương trình được phát hành vào đầu 

năm đó bởi OpenAI, một công ty AI ở San Francisco, và nhận ra rằng anh 

ta có thể tạo ra những bình luận giả mạo để mô phỏng một dư luận. "Tôi 

cũng bị sốc khi tinh chỉnh GPT-2 để thực sự nhổ ra các bình luận dễ dàng 

như thế nào", Weiss nói. "Nó tương đối liên quan đến một số mặt trận." 

Bên cạnh công cụ tạo bình luận, Weiss đã xây dựng phần mềm để tự động 

gửi nhận xét. Ông cũng tiến hành một thí nghiệm trong đó các tình nguyện 

viên được yêu cầu phân biệt giữa các bình luận do AI tạo ra và những bình 

luận được viết bởi con người. Các tình nguyện viên không làm gì tốt hơn là 

đoán ngẫu nhiên. 

Sau khi gửi ý kiến, Weiss đã thông báo cho Trung tâm Dịch vụ Medicare và 

Medicaid. Ông đã thêm một vài nhân vật để dễ dàng xác định từng bình 
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luận giả mạo. Mặc dù vậy, ông nói, phản hồi AI vẫn được đăng trực tuyến 

trong vài tháng. 

GPT-3 
OpenAI đã phát hành một phiên bản có khả năng hơn của chương trình tạo 

văn bản của mình, được gọi là GPT-3, vào tháng 6 năm ngoái. Cho đến 

nay, nó chỉ được cung cấp cho một vài nhà nghiên cứu và công ty AI, với 

một số người xây dựng các ứng dụng hữu ích như các chương trình tạo ra 

email từ gạch đầu dòng. Khi GPT-3 được phát hành, OpenAI cho biết trong  

một bài báo nghiên cứu rằng họ không thấy dấu hiệu GPT-2 được sử dụng 

độc hại, mặc dù họ đã biết về nghiên cứu của Weiss. 

OpenAI và các nhà nghiên cứu khác đã phát hành một vài công cụ có khả 

năng xác định văn bản do AI tạo ra. Chúng sử dụng các thuật toán AI tương 

tự để phát hiện các dấu hiệu nhận biết trong văn bản. Không rõ liệu có ai 

đang sử dụng chúng để bảo vệ các nền tảng bình luận trực tuyến hay 

không. Facebook từ chối cho biết liệu họ có đang sử dụng các công cụ như 

vậy hay không; Google và Twitter đã không trả lời các yêu cầu bình luận. 

Cũng không rõ liệu các công cụ AI tinh vi vẫn chưa được sử dụng để tạo nội 

dung giả mạo hay không. Vào tháng 8, các nhà nghiên cứu tại Google đã 

đăng chi tiết về một thí nghiệm sử dụng các công cụ phát hiện văn bản 

deepfake để phân tích hơn 500 triệu trang web. Họ phát hiện ra rằng các 

công cụ có thể xác định các trang lưu trữ văn bản tự động tạo và thư rác. 

Nhưng không rõ liệu có bất kỳ nội dung nào được thực hiện bằng cách sử 

dụng một công cụ AI như GPT-2 hay không. 

Renée DiResta, giám đốc nghiên cứu tại Đài quan sát Internet Stanford,chuyên 

theo dõi lạm dụng trựctuyến, cho biết cô hy vọng nhiều trang web của chính 
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phủ sẽ bị nhắm mục tiêu bởi văn bản giả mạo. "Bất cứ khi nào bạn có công 

nghệ mới, đó là một công cụ trong tay của một số người và một vũ khí trong tay 

của những người khác", cô nói. 

Thông tin sai lệch về mặt chính trị đã trở thành một vấn đề quan trọng trong 

chính trị Mỹ. Joan Donovan,giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Truyền thông, 

Chính trị và Chính sách công Shorenstein  tại Trường Harvard Kennedy, cảnh 

báo rằng AI tinh vi có thể không cần thiết để làm xói mòn ý thức của mọi người 

về những gì là sự thật. "Cảm xúc của mọi người bị sờn, và điều đó khiến họ 

rất dễ bị tổn thương trước những lời giải thích thuận tiện hơn là những sự thật 

khó khăn", Donovan nói. 

 

https://www.hks.harvard.edu/faculty/joan-donovan
https://shorensteincenter.org/
https://shorensteincenter.org/

