
Microsoft có kế hoạch loại bỏ các công cụ phân 

tích khuôn mặt để thúc đẩy 'AI có trách nhiệm'. 

Gã khổng lồ công nghệ sẽ ngừng cung cấp các công cụ tự động dự đoán 

giới tính, tuổi tác và trạng thái cảm xúc của một người và sẽ hạn chế việc 

sử dụng công cụ nhận dạng khuôn mặt của Microsoft. 

Trong nhiều năm, các nhà hoạt động và học giả đã nêu lên mối lo ngại 

rằng phần mềm phân tích khuôn mặt tuyên bố có thể xác định tuổi, giới 

tính và trạng thái cảm xúc của một người có thể bị thiên vị, không đáng tin 

cậy hoặc xâm lấn - và không nên bán. 

Thừa nhận một số trong những lời chỉ trích đó, Microsoft cho biết hôm thứ 

Ba rằng họ có kế hoạch loại bỏ các tính năng đó khỏi dịch vụ trí tuệ nhân 

tạo của mình để phát hiện, phân tích và nhận dạng khuôn mặt. Chúng sẽ 

ngừng có sẵn cho người dùng mới trong tuần này và sẽ bị loại bỏ cho 

người dùng hiện tại trong năm nay. 

Những thay đổi này là một phần trong nỗ lực của Microsoft nhằm kiểm soát 

chặt chẽ hơn các sản phẩm trí tuệ nhân tạo của mình. Sau hai năm xem 

xét, một nhóm nghiên cứu tại Microsoft đã phát triển một "Tiêu chuẩn AI có 

trách nhiệm", một tài liệu dài 27 trang đưa ra các yêu cầu cho các hệ thống 

AI để đảm bảo chúng sẽ không có tác động có hại đến xã hội. 

Các yêu cầu bao gồm đảm bảo rằng các hệ thống cung cấp "các giải pháp 

hợp lệ cho các vấn đề mà chúng được thiết kế để giải quyết" và "chất 

lượng dịch vụ tương tự cho các nhóm nhân khẩu học được xác định, bao 

gồm các nhóm bị thiệt thòi". 

Trước khi chúng được phát hành, các công nghệ sẽ được sử dụng để đưa 

ra quyết định quan trọng về khả năng tiếp cận việc làm, giáo dục, chăm 

sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính hoặc cơ hội cuộc sống của một người phải 

được xem xét bởi một nhóm do Natasha Crampton, giám đốc điều hành 

A.I. của Microsoft. 

Đã có những lo ngại gia tăng tại Microsoft xung quanh công cụ nhận dạng 

cảm xúc, trong đó dán nhãn biểu hiện của ai đó là tức giận, khinh miệt, ghê 

tởm, sợ hãi, hạnh phúc, trung lập, buồn bã hoặc ngạc nhiên. 



"Có một số lượng lớn các biến thể văn hóa, địa lý và cá nhân trong cách 

chúng ta thể hiện bản thân", bà Crampton nói. Điều đó dẫn đến những lo 

ngại về độ tin cậy, cùng với những câu hỏi lớn hơn về việc liệu "biểu hiện 

trên khuôn mặt có phải là một chỉ số đáng tin cậy về trạng thái cảm xúc 

bên trong của bạn hay không", cô nói. 

Các công cụ phân tích tuổi tác và giới tính bị loại bỏ - cùng với các công cụ 

khác để phát hiện các thuộc tính trên khuôn mặt như tóc và nụ cười - có 

thể hữu ích để giải thích hình ảnh trực quan cho người mù hoặc thị lực 

thấp, nhưng công ty quyết định có vấn đề khi làm cho các công cụ hồ sơ 

thường có sẵn cho công chúng, bà Crampton nói. 

Đặc biệt, bà nói thêm, cái gọi là phân loại giới tính của hệ thống là nhị 

phân, "và điều đó không phù hợp với các giá trị của chúng tôi." 

Microsoft cũng sẽ đặt các điều khiển mới trên tính năng nhận dạng khuôn 

mặt của mình, có thể được sử dụng để thực hiện kiểm tra danh tính hoặc 

tìm kiếm một người cụ thể. Ví dụ, Uber sử dụng phần mềm trong ứng dụng 

của mình để xác minh rằng khuôn mặt của tài xế khớp với ID trong hồ sơ 

cho tài khoản của tài xế đó. Các nhà phát triển phần mềm muốn sử dụng 

công cụ nhận dạng khuôn mặt của Microsoft sẽ cần phải đăng ký quyền 

truy cập và giải thích cách họ dự định triển khai nó. 


