
Trí tuệ nhân tạo có thể làm gì và không 

thể làm gì 

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét những lợi ích của AI , bao 

gồm khả năng đưa ra dự đoán, bảo vệ chống lại các cuộc tấn công 

mạng và viết các bài báo có thể xuất bản. Ngược lại, có một số 

hạn chế quan trọng. Hiện tại, AI không thể đưa ra các quyết định 

về đạo đức. Trong tương lai, nó có thể thực hiện một số nh iệm vụ 

con người  tốt hơn. Tuy nhiên, hiện tại, giá trị lớn nhất của AI sẽ là 

công cụ giúp con người thực hiện các công việc hàng ngày.  

Trí tuệ nhân tạo có thể đưa ra dự đoán 
AI là một công nghệ mạnh mẽ đưa ra dự đoán về những gì sẽ xảy 

ra trong tương lai. Nó có thể phân tích một lượng lớn dữ liệu và 

kết nối các biến, chẳng hạn như nhiệt độ và vị trí, để dự đoán các 

sự kiện trong tương lai. Khi AI hoạt động nhiều hơn, các dự đoán 

của nó sẽ chính xác hơn. Ví dụ, AI có thể dự báo liệu một công cụ 

có bị hỏng hay không, dựa trên thông tin về nhiệt độ. AI càng có 

nhiều dữ liệu thì khả năng dự đoán tương lai càng tốt.  

Đối với một chủ doanh nghiệp, việc sử dụng AI không chỉ thú vị; nó 

cũng có thể giúp mở rộng khả năng và giúp dễ dàng tập trung hơn 

vào các phần của công việc quan trọng nhất đối với doanh nghiệp. 

Ví dụ: AI có thể giúp bạn tập trung vào việc phát triển mối quan hệ 

sâu sắc hơn với khách hàng hoặc cố vấn cho một thành viên trong 

nhóm. Nhưng, còn những lúc bạn không có thời gian hoặc kiến 

thức để thực hiện những công việc này thì sao? Công nghệ này 

không chỉ hữu ích cho các chủ doanh nghiệp lớn mà còn hữu ích 

cho các doanh nghiệp nhỏ. 

Trong một số trường hợp, AI có thể đưa ra dự đoán về các đặc 

điểm chủ quan cá nhân dựa trên hình ảnh của con người. Ví dụ, 

một AI có thể dự đoán giới tính của một người dựa trên cách một 

người nhất định cư xử khi tương tác với nó. Tuy nhiên, một số 

nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tập dữ liệu được sử dụng cho đào 



tạo không đầy đủ, dẫn đến các dự đoán sai lệch. Một ví dụ khác là 

khi AI có thể phát hiện sự tồn tại của đồng tính luyến ái dựa trên 

ngoại hình. Mặc dù công nghệ này là khả thi, nhưng nó đang gây 

tranh cãi vì nó ngụ ý rằng có rất nhiều "đặc điểm đồng tính".  

Trong các nghiên cứu khác, AI đã được sử dụng trong y học để 

phân tích dữ liệu y tế. Chẩn đoán y tế có thể phức tạp, nhưng AI 

có thể cảnh báo các chuyên gia y tế về một số vấn đề nhất định. 

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford đã phát triển một hệ 

thống AI được xếp hạng ngang bằng với các bác sĩ da liễu ở người 

trong việc dự đoán ung thư da trong một nghiên cứu. Một nghiên 

cứu khác của Giáo sư Rima Arnaut ở UC San Francisco đã sử 

dụng AI để phân tích siêu âm tim. Kết quả thật ấn tượng. Mặc dù 

vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn các chuyên gia con người, nhưng 

AI sẽ giúp các chuyên gia y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất 

cho bệnh nhân của họ. 

AI có thể bảo vệ khỏi các cuộc tấn công mạng  
Câu hỏi đặt ra là liệu AI có thể bảo vệ các công ty khỏi các cuộc 

tấn công mạng hay không và ở mức độ nào. Có một số yếu tố cần 

xem xét, bao gồm sự phức tạp của hệ thống AI, khả năng tin tặc 

tạo ra các kịch bản khiến họ nghi ngờ một cá nhân và nguy cơ bị 

kẻ tấn công thao túng dữ liệu. Tin tặc có thể sử dụng dữ liệu giả 

mạo và kỹ thuật đảo ngược AI để đầu độc các hệ thống AI và tiết 

lộ tập dữ liệu được sử dụng để đào tạo chúng. Kỹ thuật đảo ngược 

có thể cung cấp cho tin tặc thông tin chi tiết về dữ liệu được sử 

dụng để đào tạo hệ thống AI, cho phép chúng tái tạo hệ thống và 

thao túng đầu ra của nó. 

Đầu tiên, Trí tuệ nhân tạo có thể xác định các lỗ hổng trong hệ 

thống máy tính và mạng doanh nghiệp. Điều này có thể cho phép 

các doanh nghiệp tập trung nguồn lực của họ vào các nhiệm vụ 

bảo mật quan trọng như vá lỗi và bảo mật hệ thống trong thời gian 

thực. Khi tin tặc tiếp tục phát triển các phương pháp mới của  tội 

phạm mạng, chiến lược tốt nhất là bắt kịp những phát triển mới 

nhất của công nghệ, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo. Nhưng có thể 



khó theo dõi các mối đe dọa mới nhất vì các mối đe dọa thay đổi 

rất thường xuyên. Trí tuệ nhân tạo có thể thực hiện công việc này 

cho các doanh nghiệp với một phần nhỏ chi phí và nỗ lực.  

Một tính năng chính khác của AI là khả năng tương quan với các 

sự kiện khác nhau, cho phép nó phân biệt tín hiệu khỏi nhiễu và 

phát hiện các cuộc tấn công trước khi chúng có cơ hội ảnh hưởng 

đến hoạt động của công ty. Khi số lượng các cuộc tấn công mạng 

tăng lên, các chuyên gia SOC phải được cảnh báo về các vi phạm 

tiềm ẩn nhanh hơn trước. Tuy nhiên, nó cũng có thể hữu ích cho 

các công ty sử dụng dịch vụ đám mây doanh nghiệp, nơi việc bảo 

mật các hệ thống này dễ dàng hơn so với các môi trường kế thừa.  

Tội phạm mạng có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo để tìm các mục tiêu 

dễ bị tấn công. Bằng cách phân tích các mẫu trong hành vi và thói 

quen văn bản của người dùng, AI có thể giúp các công ty bảo vệ 

thông tin của họ khỏi các mối đe dọa tiên tiến như lừa đảo trực 

tuyến. Các công cụ được hỗ trợ bởi AI có thể xác định và chặn các 

email lừa đảo và bảo vệ chống lại các loại tấn công mạng khác. 

Công nghệ này thậm chí có thể giúp nhân viên chọn mật khẩu mạnh. 

Nếu được triển khai đúng cách, AI có thể bảo vệ khỏi các cuộc tấn 

công mạng bằng cách ngăn chặn những cuộc tấn công này.  

AI có thể viết các bài báo có thể xuất bản  
Khi công nghệ tiếp tục phát triển, người ta hy vọng rằng AI sẽ đóng 

một vai trò quan trọng hơn trong việc xuất  bản học thuật. Để tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng AI, điều quan trọng là phải 

phát triển khả năng hiểu biết về AI. Chúng tôi đã xem xét khả năng 

sử dụng của nó trên bảy lĩnh vực chính của xuất bản học thuật. 

Các lĩnh vực này bao gồm tìm kiếm và truy xuất tài liệu, số liệu 

trích dẫn, đánh giá hệ thống tự động, khai thác dữ liệu và thông tin 

bổ sung. Bài viết này nhằm mục đích thông báo cho lĩnh vực đang 

phát triển này về cách các công cụ AI có thể tác động đến các lĩnh 

vực này. 

 



Khi áp dụng vào các bài viết học thuật, AI có nhiều lợi thế hơn con 

người. Ví dụ, nó có thể tự động cải thiện tác phẩm của con người 

bằng cách sửa ngữ pháp và luồng câu chuyện. Các công cụ AI 

cũng có thể được lập trình để tạo văn bản mới và nguyên bản. 

Điều này có lợi vì nhiều lý do, bao gồm cả các cân nhắc về đạo 

đức và khả năng tái sản xuất. Văn bản do AI viết cũng có thể là 

nguồn thông tin cho cộng đồng khoa học. Trong một số trường 

hợp, AI có thể thay thế con người và cải thiện công việc của họ.  

Ngoài việc giúp các nghiên cứu khoa học trở nên dễ tiếp cận hơn, 

AI còn trao quyền cho các nhà văn trẻ. Ví dụ, Manuscript Writer có 

thể bao gồm phần giới thiệu ngắn gọn về chủ đề, đồng thời tạo các 

đoạn văn thú vị cho phần nội dung. Nó cũng có thể tạo ra các bài 

viết thú vị cho phần thảo luận, nhưng không thể viết các phần này. 

Điều này phần lớn phụ thuộc vào văn phong của tác giả. Về lâu 

dài, AI có thể làm cho nghiên cứu khoa học dễ tiếp cận và phù hợp 

với ngữ cảnh hơn. 

AI có nhiều lợi ích cho việc xuất bản học thuật. Khối lượng ngày 

càng tăng của nội dung học thuật truy cập mở cung cấp dữ liệu 

đào tạo phong phú, có thể giúp AI phát triển các công cụ tốt hơn. 

Với dữ liệu này, AI có thể phát hiện dữ liệu gian lận, xác định  đạo 

văn và cải tiến phương pháp nghiên cứu. AI thậm chí có thể tiết lộ 

các xu hướng nghiên cứu. Bằng cách phân tích tiêu đề và nội dung 

của các bài báo, AI có thể tự động xác định các xu hướng. Với sự 

trợ giúp của AI, các nhà nghiên cứu có thể tiết kiệm thời gian để 

tập trung vào các khía cạnh khác trong công việc của họ.  

AI cũng có thể giúp các nhà khoa học đưa ra các giả thuyết cho 

nghiên cứu y học và giúp phát triển các hướng mới cho nghiên cứu 

trong tương lai. Nghiên cứu đang được thực hiện với việc sử dụng 

máy học và nó đã giúp mọi người chẩn đoán bệnh. Điều quan trọng 

là phải hiểu rằng AI dựa trên quan điểm rằng các hệ thống máy 

tính có thể học hỏi từ dữ liệu và xác định các mẫu. Để tạo ra một 

bài báo có thể xuất bản, các nhà nghiên cứu đánh giá mỗi tiêu đề 

theo ba tiêu chí: giá trị khoa học, giá trị giải trí và tính xác đáng.  



AI không thể đưa ra quyết định đạo đức  
AI là một công cụ mạnh mẽ để đưa ra các quyết định quan trọng. 

Nó có thể đưa ra quyết định về các khoản vay, nhập học đại học, 

việc làm được quảng cáo và hành vi phạm tội. Tuy nhiên, AI không 

thể giải thích các phán đoán đạo đức của chính nó. Sự mờ đục 

(opacity) này đặc biệt có vấn đề trong bối cảnh pháp lý, quân sự và 

y tế. Do đó, các quyết định đạo đức được đưa ra bởi AI phải được 

giải thích rõ ràng. Bài viết này xem xét các tình huống khó xử về 

luân lý và đạo đức mà AI phải đối mặt. Bài viết kết luận rằng AI 

không thể đưa ra các quyết định về mặt đạo đức.  

Vấn đề liệu AI có thể đưa ra các quyết định về đạo đức rất phức tạp 

và nhiều khía cạnh. Một số chuyên gia về AI tin rằng AI phải kết hợp 

đạo đức và mối quan tâm của con người mà không giả định các giá 

trị phổ quát. Họ cho rằng điều này là cần thiết để AI đưa ra quyết 

định tốt. Mặc dù có những vấn đề đạo đức với các hệ thống AI, 

nhưng công nghệ này có tiềm năng to lớn để mang lại lợi ích cho 

nhân loại. Nhưng những thách thức này sẽ vẫn là những trở ngại 

trên con đường hướng tới sự tương tác giữa người và máy. Hiện 

tại, vấn đề đạo đức trong AI không phải là một mối quan tâm lớn.  

AI không thể đưa ra các quyết định về mặt đạo đức. Nhưng điều đó 

không có nghĩa là AI không thể đưa ra quyết định dựa trên đạo 

đức. Nó có thể được sử dụng để theo dõi dữ liệu và cảnh báo khi 

phát hiện ra một quyết định có vấn đề về đạo đức. Nó cũng có khả 

năng lưu trữ nhiều thông tin hơn con người và không bị nhầm lẫn 

khi trình bày với những thông tin phức tạp. Mặc dù AI không thể 

đưa ra các quyết định về mặt đạo đức, nhưng nó có thể giúp giảm 

bớt sự thiên vị. Về vấn đề đạo đức, AI không thể đưa ra quyết định 

dựa trên đạo đức như con người. 

Một khó khăn khác là đạo đức không nhất quán trong nội bộ. Ngay 

cả khi AI hoàn toàn lý trí và hiểu được động cơ của chúng ta, nó có 

thể đưa ra những quyết định mà chúng ta không hiểu. Vấn đề này 

được gọi là "độ mờ". 



Để tránh những vấn đề đạo đức này, AI nên được phát triển với sự 

giúp đỡ của con người. Con người nên tham gia trong suốt quá 

trình và nên đóng vai trò như một kiểm tra đạo đức. Nếu không, AI 

sẽ bị sai lệch khi được cung cấp dữ liệu được chọn từ cherry-

picked data (cherry-picked data = hành động lựa chọn bằng chứng 

hoặc nghiên cứu hỗ trợ một vị trí nhất định, thường là một điều gây 

tranh cãi, trong khi hoàn toàn bỏ qua bằng chứng có liên quan 

ngược lại.) Ví dụ, một robot giết người sẽ nhắm mục tiêu vào trẻ 

em. Nếu con người không tham gia vào sự phát triển của AI, hệ 

thống có thể trở nên thiên lệch vì lợi ích của chính nó. Vấn đề này 

có thể dẫn đến thất bại trong việc cu nhân loại. 


