
AI có thể viết thông tin sai lệch - và lừa dối độc 
giả con người 

Các nhà nghiên cứu Georgetown đã sử dụng trình tạo văn bản GPT-3 

để tạo ra các tweet gây hiểu lầm về các vấn đề đối ngoại và biến đổi 

khí hậu. Các bài đăng được công chúng coi là thuyết phục. 

Một thuật toán trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ có khả năng tạo ra văn bản mạch 

lạc vào tháng 5 năm ngoái, những người tạo ra nó cảnh báo nó có thể 

được sử dụng như một vũ khí cho thông tin sai lệch trực tuyến. 

Một nhóm các chuyên gia thông tin sai lệch hiện đã chứng minh cách 

thuật toán  (được gọi là  GPT-3)có thể được sử dụng để đánh lừa hoặc 

thông tin sai lệch. Mặc dù AI không thể phù hợp với nhà sản xuất meme 

tốt nhất của Nga,nhưng nó có thể khuếch đại một số hình thức lừa dối 

đặc biệt khó phát hiện. 

Một nhóm từ Trung tâm An ninh và Công nghệ Mới nổi của Đại học 

Georgetown đã sử dụng GPT-3 để thông tin sai lệch trong sáu tháng. Điều 

này bao gồm những câu chuyện xung quanh một câu chuyện sai lệch và 

các bài báo đã được thay đổi để thúc đẩy một viễn cảnh không có thật. 

Cũng có những tweet về các điểm cụ thể của thông tin sai lệch. 

GPT-3 đã gửi một tweet mẫu nói rằng "Tôi không tin rằng đó là một sự 

trùng hợp ngẫu nhiên biến đổi khí hậu bây giờ là sự nóng lên toàn cầu 

mới." Tweet này nhằm kích động sự nghi ngờ về biến đổi khí hậu. "Họ 

không thể nói về sự gia tăng nhiệt độ vì chúng không còn xảy ra nữa." 

Một người khác gọi biến đổi khí hậu là "chủ nghĩa cộng sản mới" - một 

hệ tư tưởng dựa trên một khoa học sai lầm và không thể bị thách thức. 

“GPT-3 có thể được sử dụng để truyền bá sự giả dối với một chút chỉnh 

cửa của con người.” GIÁO SƯ BEN BUCHANAN, GEORGETOWN  

Các nhà nghiên cứu Georgetown tin rằng GPT-3 hoặc một thuật toán 

ngôn ngữ AI tương đương có thể đặc biệt hiệu quả trong việc tự động 

tạo ra các tin nhắn ngắn thông qua phương tiện truyền thông xã hội. 

Đây là những gì họ gọi là thông tin sai lệch "một-nhiều". 

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các tác phẩm của GPT-3 có thể 

ảnh hưởng đến quan điểm của độc giả về các vấn đề ngoại giao quốc 

tế thông qua các thí nghiệm. Các nhà nghiên cứu đã cho các tình 
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nguyện viên xem các mẫu tweet của GPT-3 liên quan đến việc Mỹ rút 

khỏi Afghanistan và các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Trung Quốc. Cả 

hai trường hợp cho thấy những người tham gia dễ dàng b ị ảnh hưởng 

bởi các tin nhắn. Ví dụ, sau khi thấy các bài đăng chống lại các lệnh 

trừng phạt của Trung Quốc, tỷ lệ người được hỏi phản đối chính sách 

này đã tăng gấp đôi. 

Mike Gruszczynski là một giáo sư đại học Indiana, người nghiên cứu về 

truyền thông trực tuyến. Ông tin rằng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên 

khi AI đóng một vai trò lớn hơn trong các chiến dịch thông tin sai 

lệch. Ông ch ỉ ra rằng các bot đã đóng một vai trò quan trọng trong các 

chiến dịch thông tin sai lệch trong những năm gần đây. AI cũng có thể 

được sử dụng để tạo hồ sơ giả mạo. Ông nói rằng với các bot,  

deepfake và các công nghệ khác, "Tôi nghĩ bầu trời không phải là giới 

hạn đáng tiếc." 

Các nhà nghiên cứu AI đã tạo ra các chương trình có thể sử dụng ngôn 

ngữ theo những cách bất ngờ. GPT-3 là ví dụ đáng chú ý nhất. Trong 

khi máy móc không hiểu ngôn ngữ giống như cách con người làm, các 

chương trình AI có thể bắt chước nó bằng cách đọc một lượng lớn văn 

bản và tìm kiếm các mẫu trong câu và từ. 

GPT-3 được tạo ra bởi các nhà nghiên cứu OpenAI.  Họ đã cung cấp 

một lượng lớn văn bản từ các nguồn web khác nhau, chẳng hạn như 

Wikipedia và Reddit, cho một thuật toán AI được thiết kế đặc biệt để xử 

lý ngôn ngữ. Sự thành thạo rõ ràng của GPT-3 đối với ngôn ngữ 

thường khiến các nhà quan sát ngạc nhiên, nhưng nó cũng có thể 

không thể đoán trước và phun ra lời nói không mạch lạc hoặc những từ 

xúc phạm hoặc thù hận. 

OpenAI đã làm cho GPT-3 có thể tiếp cận được với nhiều công ty khởi 

nghiệp. GPT-3 đang được các doanh nhân sử dụng để tạo email,  giao 

tiếp với khách hàng và thậm chí tạo mã máy tính. Một số ứng dụng của 

chương trình cũng cho thấy tiềm năng tối hơn của nó. 

Các tác nhân của thông tin sai lệch cũng sẽ phải đấu tranh để có được 

GPT-3 hoạt động. Buchanan ch ỉ ra rằng thuật toán không có khả năng 

tạo ra các bài viết thuyết phục và mạch lạc hơn một tweet. Các nhà 

nghiên cứu đã không hiển th ị các bài báo mà nó sản xuất cho các tình 

nguyện viên. 
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Tuy nhiên, Buchanan cảnh báo rằng các tác nhân nhà nước có thể làm 

nhiều hơn với một công cụ ngôn ngữ như GPT-3. Ông nói rằng "Những 

kẻ thù có nhiều tài nguyên, khả năng kỹ thuật và ít đạo đức hơn sẽ có 

thể sử dụng AI tốt hơn". "Các máy móc sẽ chỉ trở nên tốt hơn", ông nói 

thêm. 

OpenAI tuyên bố công việc của Georgetown làm nổi bật một vấn đề 

quan trọng mà công ty muốn giải quyết. Người phát ngôn của OpenAI 

cho biết họ đang làm việc để giảm rủi ro an toàn liên quan đến GPT-

3. "Chúng tôi xem xét tất cả việc sử dụng GPT-3 trước khi chúng đi vào 

hoạt động và có hệ thống giám sát có hiệu lực để hạn chế và phản ứng 

với việc lạm dụng API của chúng tôi." 

 


