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Chatbots Got Big—and Their Ethical Red Flags Got Bigger 
Researchers have spent years warning that text-generation algorithms can spew bias and 

falsehoods. Tech giants are rushing them into products anyway. 

In the weeks following the release of OpenAI’s viral chatbot ChatGPT late last year, Google AI 

chief Jeff Dean expressed concern that deploying a conversational search engine too quickly 

might pose a reputational risk for Alphabet. But last week Google announced its own chatbot, 

Bard, which in its first demo made a factual error about the James Webb Space Telescope. 

Chatbots trở nên lớn hơn — và những quan ngại về đạo đức của nó 

cũng trở nên lớn hơn 

Các nhà nghiên cứu đã dành nhiều năm để cảnh báo rằng các thuật toán tạo văn bản có thể tạo 

ra sự thiên vị và sai lầm. Dù sao thì những gã khổng lồ công nghệ cũng đang đổ xô đưa chúng 

vào các sản phẩm. 

Trong nhiều tuần sau khi phát hành, ChatGPT của OpenAI vào cuối năm ngoái,  Giám đốc AI của 

Google Jeff Dean đã bày tỏ lo ngại rằng việc triển khai một công cụ tìm kiếm đàm thoại quá 

nhanh có thể gây rủi ro về uy tín cho Alphabet. Nhưng tuần trước, Google đã công bố chatbot 

của riêng mình, Bard, trong  bản demo đầu tiên đã mắc lỗi thực tế về Kính viễn vọng Không gian 

James Webb. 

account - trách nhiệm, tài khoản 

adopt - áp dụng, ant định 

AI - trí tuệ nhân tạo 

API - giao diện lập trình ứng dụng 

artificial intelligence - trí tuệ nhân tạo 

bias - thiên vị 

breakthrough - đột phá 

chatbot - trò chuyện trên máy tính 

climate impact - tác động đến khí hậu 

commercialize - thương mại hóa 

community members - thành viên cộng 

đồng 

concern - quan tâm 

core - cốt lõi 

database - cơ sở dữ liệu 

deploy - triển khai 

documented - được ghi lại 

ethical - đạo đức 

evaluation - đánh giá 

external - bên ngoài 

factual error - sai sót về sự thật 

generative models - mô hình sinh ra 

guard - bảo vệ 

hallucinate - tưởng tượng 

harm - tổn hại 

heightened - nâng cao 

hype - xúc phạm, quảng cáo 

incentive - động cơ 

industry - ngành công nghiệp 

invented - được phát minh 

knowledge - kiến thức 

large language models - mô hình ngôn ngữ 

lớn 

liability - trách nhiệm pháp lý 

marginalized - bị đẩy ra lề 

misuse - lạm dụng 

movement - chuyển động 


