
Amazon Alexa sẽ có thể bắt chước giọng nói 
của những người thân yêu đã qua đời 

Lần lặp lại mới nhất của trợ lý giọng nói Alexa của Amazon có thể nghe 

quen thuộc một cách kỳ lạ. 

Công ty đã thông báo vào thứ Tư trong hội nghị MARS hàng năm, tập 

trung vào đổi mới trí tuệ nhân tạo, rằng họ đang làm việc trên một bản cập 

nhật cho hệ thống Alexa của mình cho phép công nghệ bắt chước bất kỳ 

giọng nói nào, ngay cả một thành viên gia đình đã qua đời. 

Trong một video được chiếu trên sân khấu, Amazon (AMZN) đã chứng 

minh rằng, thay vì giọng nói đặc trưng của Alexa đang đọc một câu chuyện 

cho một cậu bé, đó là giọng nói của bà cậu. 

Rohit Prasad, phó chủ tịch cấp cao của Amazon, cho biết hệ thống cập 

nhật sẽ có thể thu thập đủ dữ liệu giọng nói từ ít hơn một phút âm thanh để 

có thể cá nhân hóa như thế này, thay vì để ai đó dành hàng giờ trong 

phòng thu âm như cách nó được thực hiện trong quá khứ. Prasad không 

nói rõ khi nào tính năng này có thể ra mắt. Amazon từ chối bình luận về 

dòng thời gian. 

Khái niệm này bắt nguồn từ việc Amazon xem xét những cách thức mới để 

thêm nhiều "thuộc tính con người" hơn vào trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là 

"trong những thời điểm đại dịch đang diễn ra, khi rất nhiều người trong 

chúng ta đã mất đi người mình yêu thương," Prasad nói. "Mặc dù AI không 

thể loại bỏ nỗi đau mất mát đó, nhưng nó chắc chắn có thể khiến ký ức của 

họ tồn tại lâu dài." 

Amazon từ lâu đã sử dụng những giọng nói dễ nhận biết, chẳng hạn như 

giọng nói thật của Samuel L. Jackson, Melissa McCarthy và Shaquille 

O'Neal, để lồng tiếng cho Alexa. Nhưng AI tái tạo giọng nói của mọi người 

cũng ngày càng được cải thiện trong vài năm qua, đặc biệt là với việc sử 

dụng AI và công nghệ deepfake. Ví dụ, ba dòng trong bộ phim tài liệu 

"Roadrunner" của Anthony Bourdain được tạo ra bởi AI, mặc dù nghe có 

vẻ như chúng được nói bởi nhân vật truyền thông quá cố. (Trường hợp cụ 

thể này đã gây xôn xao vì không được làm rõ trong phim rằng hộp thoại là 



AI được tạo ra và không được tài sản của Bourdain chấp thuận). "Chúng ta 

có thể có một hội đồng tài liệu-đạo đức về nó sau này," đạo diễn Morgan 

Neville nói với The New Yorker khi bộ phim ra mắt vào năm ngoái. 

Gần đây hơn, nam diễn viên Val Kilmer, người bị mất giọng vì ung thư vòm 

họng, đã hợp tác với công ty khởi nghiệp Sonantic để tạo ra giọng nói do 

AI điều khiển cho anh ấy trong bộ phim "Top Gun: Maverick" mới. Công ty 

đã sử dụng cảnh quay âm thanh lưu trữ của Kilmer để dạy một thuật toán 

cách nói như diễn viên, theo Variety. 

Adam Wright, một nhà phân tích cấp cao tại IDC Research, cho biết ông 

nhìn thấy giá trị trong nỗ lực của Amazon. 

Wright nói: "Tôi nghĩ Amazon quan tâm đến việc này vì họ có khả năng và 

công nghệ, và họ luôn tìm cách nâng cao trợ lý thông minh và trải nghiệm 

nhà thông minh. "Cho dù nó thúc đẩy một kết nối sâu sắc hơn với Alexa, 

hay chỉ trở thành một kỹ năng mà một số người thỉnh thoảng sử dụng vẫn 

còn phải xem xét." 

Bước đột phá của Amazon vào giọng nói Alexa được cá nhân hóa có thể 

phải vật lộn nhiều nhất với hiệu ứng thung lũng kỳ lạ - tái tạo một giọng nói 

rất giống với giọng nói của người thân nhưng không hoàn toàn đúng, dẫn 

đến sự từ chối của con người thật. 

"Chắc chắn có một số rủi ro, chẳng hạn như nếu giọng nói và kết quả 

tương tác AI không phù hợp với ký ức của những người thân yêu về cá 

nhân đó," Micheal Inouye của ABI Research cho biết. "Đối với một số 

người, họ sẽ coi điều này là rùng rợn hoặc hoàn toàn khủng khiếp, nhưng 

đối với những người khác, nó có thể được xem theo cách sâu sắc hơn, 

chẳng hạn như ví dụ được đưa ra bằng cách cho phép một đứa trẻ nghe 

thấy giọng nói của ông bà chúng, có lẽ là lần đầu tiên và theo cách không 

phải là một bản ghi âm nghiêm ngặt từ quá khứ." 

Tuy nhiên, ông tin rằng những phản ứng khác nhau đối với những thông 

báo như thế này nói lên cách xã hội sẽ phải điều chỉnh theo lời hứa về 

những đổi mới và thực tế cuối cùng của chúng trong những năm tới. 

Ông nói: "Chúng ta chắc chắn sẽ thấy nhiều loại thử nghiệm và thử nghiệm 

này hơn - và ít nhất là cho đến khi chúng ta có được mức độ thoải mái cao 



hơn hoặc những điều này trở nên phổ biến hơn, vẫn sẽ có một loạt các 

phản ứng. " 


