
Sự gia tăng sử dụng AI cho giám sát 

Đại dịch đã mở ra cánh cửa cho việc thu thập và theo dõi dữ liệu 

ở quy mô không thể tưởng tượng được. 

Chào mừng bạn đến với mặt tối của trí tuệ nhân tạo. 

Là một công nghệ, AI đã được quảng cáo là viên đạn bạc cho nhiều tệ nạn 

của xã hội. Nó có tiềm năng giúp các bác sĩ phát hiện ung thư, hỗ trợ thiết 

kế vắc xin mới, giúp dự đoán thời tiết, cung cấp cho các đội bóng đá 

những hiểu biết sâu sắc về chiến lược của họ và tự động hóa các nhiệm 

vụ nhàm chán như lái xe hoặc công việc hành chính.  

Và tất nhiên, nó có thể được sử dụng để giám sát. 

Có một trường hợp cần được đưa ra rằng không có cái gọi là AI mà không 

có giám sát. Các ứng dụng AI dựa vào hàng núi dữ liệu để đào tạo các 

thuật toán nhận ra các mẫu và đưa ra quyết định. Phần lớn trong số đó 

được thu hoạch từ người tiêu dùng mà họ không biết trước. Các công ty 

Internet theo dõi các nhấp chuột của chúng ta để làm sáng tỏ sở thích của 

chúng ta đối với các sản phẩm, tin tức hoặc quảng cáo. Công ty nhận dạng 

khuôn mặt Clearview AI loại bỏ hình ảnh khỏi các trang web như Facebook 

và YouTube để đào tạo mô hình của mình. Facebook gần đây đã thông 

báo họ sẽ bắt đầu đào tạo các mô hình AI với các video công khai mà 

người dùng đã tải lên trên nền tảng này. 

Tuy nhiên, càng ngày, các thuật toán không chỉ được hỗ trợ việc giám sát. 

Chúng đang được triển khai trong dịch vụ của nó. 

Đại dịch coronavirus - và nhu cầu về dữ liệu nhanh chóng về sức khỏe 

cộng đồng - đã mở ra cánh cửa cho việc thu thập và theo dõi dữ liệu trên 

quy mô gần như không thể tưởng tượng được cách đây hơn một năm. 

Các chính phủ đã sử dụng thông tin điện thoại di động để theo dõi sự di 

chuyển trong Liên minh châu Âu. Các công ty đã thiết lập camera được 

trang bị AI để kiểm tra xem công nhân và khách hàng có tuân thủ các quy 

tắc giãn cách xã hội hay không. Pháp đã triển khai công nghệ nhận dạng 

khuôn mặt trong giao thông công cộng để theo dõi việc đeo khẩu trang. 



"Bình thường hóa giám sát sinh trắc học là khá rõ ràng với [COVID-19]," 

Fabio Chiusi, giám đốc dự án tại AlgorithmWatch, một nhóm vận động 

giám sát việc ra quyết định tự động cho biết. 

Tất nhiên, việc sử dụng AI để giám sát đã có trước khi có coronavirus. Hầu 

hết các quốc gia châu Âu đều sử dụng một số phiên bản công nghệ nhận 

dạng khuôn mặt. Cảnh sát Hà Lan sử dụng nó để khớp hình ảnh của các 

nghi phạm với cơ sở dữ liệu tội phạm. Cảnh sát Thủ đô London sử dụng 

nhận dạng khuôn mặt trực tiếp để ghép khuôn mặt với tội phạm trong cơ 

sở dữ liệu. Chính phủ Pháp là một fan hâm mộ của việc sử dụng AI để 

theo dõi "hành vi đáng ngờ". 

Việc áp dụng nhanh chóng các công nghệ giám sát đã đặt ra câu hỏi làm 

thế nào chúng phù hợp với các giá trị của xã hội. Đặc biệt, nhận dạng 

khuôn mặt làm nổi bật sự đánh đổi giữa quyền riêng tư và nhu cầu chính 

đáng để theo dõi và theo dõi. Những người ủng hộ công nghệ này nói rằng 

đây là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp các quan chức nhập cư quét 

khách du lịch tại biên giới, hoặc giúp cảnh sát bắt tội phạm. 

Các thuật toán tương tự cũng đang được phát triển cho cái gọi là nhận 

dạng sinh trắc học, xác định mọi người dựa trên cách nhìn thấy họ, âm 

thanh họ nghe hoặc họ đi bộ. Có một "sự thúc đẩy ngày càng tăng trong 

các lĩnh vực sinh trắc học để xác định cảm xúc của mọi người và các trạng 

thái khác dựa trên hình thức bên ngoài", Ella Jakubowska thuộc nhóm 

quyền kỹ thuật số EDRi, người đã vận động cấm công nghệ này, cho biết. 

Bà nói thêm rằng việc sử dụng công nghệ này "thực sự không dựa trên bất 

kỳ khoa học đáng tin cậy nào". 

Tại Hoa Kỳ, những lo ngại về công nghệ này đã khiến một số bang và 

thành phố phải vạch ra những ranh giới nghiêm ngặt hơn. Thành phố 

Portland, Oregon, đã thông qua lệnh cấm toàn diện đối với việc sử dụng 

công nghệ nhận dạng khuôn mặt cho các phòng ban thành phố cũng như 

các cửa hàng, nhà hàng và khách sạn. Thành phố New York đã cấm nhận 

dạng khuôn mặt trong các trường học của mình và các nhà hoạt động 

đang kêu gọi mở rộng lệnh cấm ra đường phố của thành phố. 

Các nhà hoạt động cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác hại mà 

các hệ thống này có thể gây ra cho các nhóm bị thiệt thòi. Jakubowska nói: 



"Khá rõ ràng trong các mô hình mà chúng ta thấy trên khắp châu Âu, việc 

sử dụng các hệ thống này đang cố chấp tuân thủ các khuôn mẫu và ý 

tưởng phân biệt đối xử về việc ai có nhiều khả năng là tội phạm hơn và ai 

không thể tin tưởng được, theo cách nhìn thực sự nguy hiểm." 

Các hệ thống nhận dạng sinh trắc học nổi tiếng là đấu tranh để nhận dạng 

chính xác khuôn mặt của phụ nữ và người da màu. Các vụ bố ráp không 

có bằng chứng rõ ràng đã dẫn đến việc những người vô tội bị bỏ tù. 

Tuy nhiên, cho đến nay, các hệ thống này hầu như đã thoát khỏi quy định. 

Châu Âu hiện đang tranh luận về các quy tắc xung quanh nhận dạng 

khuôn mặt trực tiếp, điều này sẽ cho phép các nhà chức trách sử dụng 

công nghệ này để khớp khuôn mặt từ một buổi phát trực tiếp. Các nhà phê 

bình - bao gồm cả giám sát viên bảo vệ dữ liệu của châu Âu - nói rằng điều 

này có thể dẫn đến giám sát hàng loạt. 

Vào tháng Tư, Ủy ban châu Âu đã trình bày đề xuất của mình để điều 

chỉnh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm tránh rủi ro. Đề xuất cấm nhận 

dạng khuôn mặt từ xa ở những nơi công cộng để thực thi pháp luật "về 

nguyên tắc", nhưng để lại một số kẻ hở cho các cơ quan thực thi pháp luật 

quốc gia sử dụng công nghệ này. 

Một trong những huyền thoại lớn nhất về trí tuệ nhân tạo: AI là một công cụ 

khách quan hoặc trung lập. Nó không phải là.AI được định hình bởi những 

định kiến, ưu tiên và quyết định của những người tạo ra nó và những 

người triển khai nó. 

Đối với các chính phủ đang vật lộn với công nghệ gây tranh cãi này, câu 

hỏi đặt ra là khi nào nó được triển khai để phục vụ các giá trị của xã hội - 

và khi nào nó hoạt động chống lại các giá trị đó. 

 


