
AI có thể giúp bạn viết bài báo tiếp theo không? 

Các mô hình ngôn ngữ lớn có thể soạn thảo tóm tắt hoặc đề xuất 

hướng nghiên cứu, nhưng những công cụ trí tuệ nhân tạo này là một 

công việc đang được tiến hành. 

Bạn có biết rằng chức năng tự động hoàn thành văn bản làm cho điện 

thoại thông minh của bạn rất tiện lợi - và đôi khi gây khó chịu - khi sử dụng 

không? Nhưng bây giờ các công cụ dựa trên cùng một ý tưởng đã tiến 

triển đến mức chúng đang giúp các nhà nghiên cứu phân tích và viết các 

bài báo khoa học, tạo mã và động não ý tưởng. 

Các công cụ này đến từ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), một lĩnh vực trí tuệ 

nhân tạo nhằm giúp máy tính 'hiểu' và thậm chí tạo ra văn bản mà con 

người có thể đọc được. Được gọi là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), những 

công cụ này đã phát triển để không chỉ trở thành đối tượng nghiên cứu mà 

còn là trợ lý trong nghiên cứu. 

Mô hình ngôn ngữ lớn là mạng nơ-ron đã được đào tạo trên các khối văn bản 

khổng lồ để xử lý và đặc biệt là tạo ra ngôn ngữ. OpenAI, một phòng thí 

nghiệm nghiên cứu ở San Francisco, California, đã tạo ra mô hình ngôn ngữ 

lớn nổi tiếng nhất, GPT-3, vào năm 2020, bằng cách đào tạo một mạng lưới 

để dự đoán đoạn văn bản tiếp theo dựa trên những gì đến trước. Trên 

Twitter và các nơi khác, các nhà nghiên cứu đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước 

cách viết giống con người ma quái của nó. Và bây giờ bất kỳ ai cũng có thể 

sử dụng nó, thông qua giao diện lập trình OpenAI, để tạo văn bản dựa trên 

lời nhắc. (Giá bắt đầu từ khoảng 0,0004 đô la Mỹ cho mỗi 750 từ được xử lý - 

một biện pháp kết hợp đọc lời nhắc và viết phản hồi.) 

"Tôi nghĩ rằng tôi sử dụng GPT-3 gần như mỗi ngày," nhà khoa học máy 

tính Hafsteinn Einarsson tại Đại học Iceland, Reykjavik nói. Ông ấy sử dụng 

nó để tạo ra phản hồi về tóm tắt các bài báo của mình. Trong một ví dụ mà 

Einarsson đã chia sẻ tại một hội nghị vào tháng 6, một số đề xuất của thuật 

toán là vô ích, khuyên anh ta nên thêm thông tin đã được đưa vào văn bản 

của mình. Nhưng những người khác hữu ích hơn, chẳng hạn như "làm cho 

câu hỏi nghiên cứu rõ ràng hơn ở phần đầu của bản tóm tắt".  



Có thể khó nhìn thấy các sai sót trong bản thảo của chính bạn, Einarsson 

nói. "Hoặc bạn phải ngủ trên đó trong hai tuần, hoặc bạn có thể nhờ người 

khác nhìn vào nó. Và 'người khác' đó có thể là GPT-3. 

Tư duy có tổ chức 

Một số nhà nghiên cứu sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để tạo tiêu đề bản 

thảo hoặc để làm cho văn bản dễ đọc hơn. Mina Lee, một nghiên cứu sinh 

tiến sĩ về khoa học máy tính tại Đại học Stanford, California, đưa ra lời nhắc 

GPT-3 như "sử dụng các từ khóa này, tạo tiêu đề của một bài báo". Để viết 

lại những phần rắc rối, cô sử dụng một trợ lý viết được hỗ trợ bởi AI có tên 

Wordtune bởi AI21 Labs ở Tel Aviv, Israel. "Tôi viết một đoạn văn, và về cơ 

bản nó giống như một bãi rác não đang làm," cô nói. "Tôi chỉ cần nhấp vào 

'Viết lại' cho đến khi tìm thấy một phiên bản sạch hơn mà tôi thích." 

Nhà khoa học máy tính Domenic Rosati tại công ty khởi nghiệp công nghệ 

Scite ở Brooklyn, New York, sử dụng một mô hình ngôn ngữ lớn có tên 

Generate để tổ chức tư duy của mình. Được phát triển bởi Cohere, một 

công ty NLP ở Toronto, Canada, Generate hoạt động giống như GPT-3. 

Rosati nói: "Tôi đã ghi chú, hoặc chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc và suy 

nghĩ, và tôi nói 'tóm tắt điều này', hoặc 'biến điều này thành một bản tóm 

tắt'. "Nó thực sự hữu ích cho tôi như một công cụ tổng hợp." 

Các mô hình ngôn ngữ thậm chí có thể giúp thiết kế thử nghiệm. Đối với 

một dự án, Einarsson đã sử dụng trò chơi Pictionary như một cách để thu 

thập dữ liệu ngôn ngữ từ những người tham gia. Đưa ra một mô tả về trò 

chơi, GPT-3 đề xuất các biến thể trò chơi mà anh ta có thể thử. Về mặt lý 

thuyết, các nhà nghiên cứu cũng có thể yêu cầu các giao thức thử nghiệm 

mới. Về phần Lee, cô đã yêu cầu GPT-3 động não những việc cần làm khi 

giới thiệu bạn trai với bố mẹ. Nó đề nghị đi đến một nhà hàng bên bãi biển. 

Mã hóa mã hóa 

Các nhà nghiên cứu OpenAI đã đào tạo GPT-3 về một loạt các văn bản, 

bao gồm sách, câu chuyện tin tức, mục Wikipedia và mã phần mềm. Sau 

đó, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng GPT-3 có thể hoàn thành các đoạn 

mã, giống như nó có thể với các văn bản khác.  



Các nhà nghiên cứu đã tạo ra một phiên bản tinh chỉnh của thuật toán có 

tên Codex, đào tạo nó trên hơn 150 gigabyte văn bản từ nền tảng chia sẻ 

mã GitHub. GitHub hiện đã tích hợp Codex vào một dịch vụ có tên Copilot 

đề xuất mã theo kiểu con người. 

Nhà khoa học máy tính Luca Soldaini tại Viện Allen về AI (còn được gọi là 

AI2) ở Seattle, Washington, cho biết ít nhất một nửa văn phòng của họ sử 

dụng Copilot.  

Nó hoạt động tốt nhất cho lập trình lặp đi lặp lại, Soldaini nói, trích dẫn một 

dự án liên quan đến việc viết mã mẫu để xử lý các tệp PDF. "Nó chỉ buột 

miệng nói ra điều gì đó, và nó giống như, 'Tôi hy vọng đây là những gì bạn 

muốn'." Đôi khi nó không phải là như vậy. Do đó, Soldaini nói rằng họ cẩn 

thận chỉ sử dụng Copilot cho các ngôn ngữ và thư viện mà họ quen thuộc, 

vì vậy họ có thể phát hiện ra vấn đề. 

Tìm kiếm văn học 

Có lẽ ứng dụng được ổn định nhất của các mô hình ngôn ngữ liên quan 

đến việc tìm kiếm và tóm tắt tài liệu. Công cụ tìm kiếm Semantic Scholar 

của AI2 - bao gồm khoảng 200 triệu bài báo, chủ yếu từ y sinh và khoa học 

máy tính - cung cấp các mô tả dài tweet về các bài báo bằng cách sử dụng 

một mô hình ngôn ngữ được gọi là TLDR (ngắn cho quá dài; không đọc). 

TLDR có nguồn gốc từ một mô hình trước đó được gọi là BART, bởi các 

nhà nghiên cứu tại nền tảng truyền thông xã hội Facebook, đã được tinh 

chỉnh trên các bản tóm tắt do con người viết. (Theo tiêu chuẩn ngày nay, 

TLDR không phải là một mô hình ngôn ngữ lớn, bởi vì nó chỉ chứa khoảng 

400 triệu tham số. Phiên bản lớn nhất của GPT-3 chứa 175 tỷ.) 

TLDR cũng xuất hiện trong Semantic Reader của AI2, một ứng dụng tăng 

cường các bài báo khoa học. Khi người dùng nhấp vào trích dẫn trong văn 

bản trong Semantic Reader, một hộp sẽ bật lên với thông tin bao gồm tóm 

tắt TLDR. "Ý tưởng là lấy trí tuệ nhân tạo và đưa nó vào trải nghiệm đọc," 

Dan Weld, nhà khoa học trưởng của Semantic Scholar cho biết. 

Khi các mô hình ngôn ngữ tạo ra các bản tóm tắt văn bản, thường là "có 

vấn đề với cái mà mọi người gọi là ảo giác một cách từ thiện", Weld nói, 

"nhưng thực sự là mô hình ngôn ngữ chỉ hoàn toàn tạo ra hoặc nói dối." 



TLDR làm tương đối tốt trong các thử nghiệm về tính trung thực - tác giả 

của các bài báo TLDR được yêu cầu mô tả độ chính xác được đánh giá 

của nó là 2.5 trên 3. Weld cho biết điều này một phần là do các bản tóm tắt 

chỉ dài khoảng 20 từ và một phần vì thuật toán từ chối các bản tóm tắt giới 

thiệu các từ không phổ biến không xuất hiện trong toàn bộ văn bản. 

Về các công cụ tìm kiếm, Elicit ra mắt vào năm 2021 từ tổ chức phi lợi 

nhuận học máy Ought ở San Francisco, California.  

Hỏi Elicit một câu hỏi, chẳng hạn như, "Tác động của chánh niệm đối với 

việc ra quyết định là gì?" và nó xuất ra một bảng gồm mười bài báo. Người 

dùng có thể yêu cầu phần mềm điền vào các cột với nội dung như tóm tắt 

trừu tượng và siêu dữ liệu, cũng như thông tin về những người tham gia 

nghiên cứu, phương pháp luận và kết quả. Elicit sử dụng các công cụ bao 

gồm GPT-3 để trích xuất hoặc tạo thông tin này từ các bài báo. 

Joel Chan tại Đại học Maryland ở College Park, người nghiên cứu các 

tương tác giữa người và máy tính, sử dụng Elicit bất cứ khi nào anh bắt 

đầu một dự án. "Nó hoạt động thực sự tốt khi tôi không biết ngôn ngữ phù 

hợp để sử dụng khi tìm kiếm," anh nói. Nhà thần kinh học Gustav Nilsonne 

tại Viện Karolinska, Stockholm, sử dụng Elicit để tìm các bài báo có dữ liệu 

mà ông có thể thêm vào các phân tích tổng hợp. Công cụ này đã gợi ý các 

giấy tờ mà anh ta chưa tìm thấy trong các tìm kiếm khác, anh ta nói. 

Phát triển mô hình 

Các nguyên mẫu tại AI2 mang lại cảm giác về tương lai cho mô hình ngôn 

ngữ lớn. Đôi khi các nhà nghiên cứu có câu hỏi sau khi đọc một bản tóm tắt 

khoa học nhưng không có thời gian để đọc toàn bộ bài báo. Một nhóm tại 

AI2 đã phát triển một công cụ có thể trả lời những câu hỏi như vậy, ít nhất là 

trong lĩnh vực NLP. Nó bắt đầu bằng cách yêu cầu nhà nghiên cứu đọc tóm 

tắt của các bài báo NLP và sau đó đặt câu hỏi về chúng (chẳng hạn như 

"năm thuộc tính đối thoại nào đã được phân tích?"). Sau đó, nhóm nghiên 

cứu đã yêu cầu các nhà nghiên cứu khác trả lời những câu hỏi đó sau khi 

họ đã đọc toàn bộ bài báo. AI2 đã đào tạo một phiên bản của mô hình ngôn 

ngữ Longformer của nó - có thể cần một bài báo hoàn chỉnh, không chỉ vài 

trăm từ mà các mô hình khác tham gia - trên tập dữ liệu kết quả để tạo ra 

câu trả lời cho các câu hỏi khác nhau về các bài báo khác. 



Một mô hình được gọi là ACCoRD có thể tạo định nghĩa và tương tự cho 

150 khái niệm khoa học liên quan đến NLP, trong khi MS^2, một bộ dữ liệu 

gồm 470,000 tài liệu y tế và 20,000 bản tóm tắt đa tài liệu, đã được sử 

dụng để tinh chỉnh BART,cho phép các nhà nghiên cứu đưa ra một câu hỏi 

và một bộ tài liệu và tạo ra một bản tóm tắt phân tích tổng hợp ngắn gọn. 

Và sau đó là những ứng dụng ngoài việc tạo văn bản. Vào năm 2019, AI2 

đã tinh chỉnh BERT, một mô hình ngôn ngữ do Google tạo ra vào năm 

2018, trên các bài báo của Semantic Scholar để tạo ra SciBERT, có 110 

triệu tham số. Scite, đã sử dụng AI để tạo ra một công cụ tìm kiếm khoa 

học, đã tinh chỉnh thêm SciBERT để khi công cụ tìm kiếm của nó liệt kê 

các bài báo trích dẫn một bài báo mục tiêu, nó phân loại chúng là hỗ trợ, 

đối chiếu hoặc đề cập đến bài báo đó. Rosati nói rằng sắc thái đó giúp mọi 

người xác định những hạn chế hoặc khoảng trống trong tài liệu. 

Mô hình SPECTER của AI2, cũng dựa trên SciBERT, giảm các bài báo 

thành các biểu diễn toán học nhỏ gọn. Weld cho biết, các nhà tổ chức hội 

nghị sử dụng SPECTER để khớp các bài báo đã gửi với những người 

đánh giá ngang hàng và Semantic Scholar sử dụng nó để đề xuất các bài 

báo dựa trên thư viện của người dùng. 

Nhà khoa học máy tính Tom Hope, tại Đại học Hebrew Jerusalem và AI2, 

nói rằng các dự án nghiên cứu khác tại AI2 có các mô hình ngôn ngữ được 

tinh chỉnh để xác định sự kết hợp thuốc hiệu quả, mối liên hệ giữa gen và 

bệnh tật, cũng như những thách thức và hướng đi khoa học trong nghiên 

cứu COVID-19. 

Nhưng các mô hình ngôn ngữ có thể cho phép cái nhìn sâu sắc hơn hoặc 

thậm chí khám phá không? Vào tháng 5, Hope and Weld, đồng tác giả của 

một bài đánh giá với Eric Horvitz, giám đốc khoa học tại Microsoft và những 

người khác liệt kê những thách thức để đạt được điều này, bao gồm việc 

giảng dạy các mô hình" kết quả của việc kết hợp lại hai khái niệm". "Đó là 

một điều để tạo ra một bức tranh về một con mèo bay vào vũ trụ," Hope nói, 

đề cập đến DALL của OpenAI (Mô hình thế hệ hình ảnh E 2). Nhưng "làm 

thế nào chúng ta đi từ đó để kết hợp các khái niệm khoa học trừu tượng, rất 

phức tạp?" 



Đó là một câu hỏi mở. Nhưng ô hình ngôn ngữ lớn đã tạo ra tác động hữu 

hình đến nghiên cứu. "Đến một lúc nào đó," Einarsson nói, "mọi người sẽ 

bỏ lỡ nếu họ không sử dụng những mô hình ngôn ngữ lớn này." 


