
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. 

Cũng trong tuần trước, Microsoft đã tích hợp công nghệ dựa trên ChatGPT 

vào kết quả tìm kiếm Bing. Sarah Bird, người đứng đầu bộ phận AI chịu 

trách nhiệm của Microsoft, thừa nhận rằng bot vẫn có thể “gây ảo giác” về 

thông tin không đúng sự thật nhưng cho biết công nghệ này đã được cải 

tiến đáng tin cậy hơn. Trong những ngày sau đó, Bing tuyên bố rằng việc 

chạy bộ được phát minh vào những năm 1700 và  cố gắng thuyết phục 

một người dùng rằng năm đó là năm 2022. 

Alex Hanna nhận thấy một mô hình quen thuộc trong các sự kiện này - các 

khuyến khích tài chính để nhanh chóng thương mại hóa AI vượt qua 

những lo ngại về an toàn hoặc đạo đức. Hanna, người trước đây làm việc 

trong nhóm Ethical AI của Google và hiện là trưởng bộ phận nghiên cứu 

của tổ chức phi lợi nhuận Distributed AI Research, cho biết không có nhiều 

tiền cho trách nhiệm hoặc sự an toàn, nhưng có rất nhiều thứ trong việc 

cường điệu hóa công nghệ. 

Cuộc đua tạo ra các mô hình ngôn ngữ lớn—các hệ thống AI được đào tạo 

dựa trên lượng dữ liệu khổng lồ từ web để hoạt động với văn bản—và 

phong trào biến đạo đức trở thành một phần cốt lõi của quy trình thiết kế AI 

bắt đầu vào cùng thời điểm. Vào năm 2018, Google đã ra mắt mô hình 

ngôn ngữ BERT và không lâu sau đó, Meta, Microsoft và Nvidia đã phát 

hành các dự án tương tự dựa trên AI hiện là một phần trong kết quả tìm 

kiếm của Google. Cũng trong năm 2018, Google đã áp dụng các nguyên 

tắc đạo đức AI được cho là hạn chế các dự án trong tương lai.  



Kể từ đó, các nhà nghiên cứu đã cảnh báo rằng các mô hình ngôn ngữ lớn 

mang rủi ro đạo đức cao và có thể đưa ra hoặc thậm chí tăng cường lời 

nói độc hại, thù địch. Những mô hình này cũng có xu hướng làm cho mọi 

thứ trở nên đáng nghi ngờ. 

Khi các công ty khởi nghiệp và  gã khổng lồ công nghệ cố gắng xây dựng 

các đối thủ cạnh tranh với ChatGPT, một số người trong ngành tự hỏi liệu 

bot có thay đổi nhận thức về thời điểm triển khai AI đủ mạnh để tạo ra văn 

bản và hình ảnh chân thực hay không. 

Quy trình phát hành mô hình của OpenAI đã thay đổi trong vài năm qua. 

Các nhà điều hành cho biết trình tạo văn bản GPT-2 đã được phát hành 

theo từng giai đoạn trong nhiều tháng vào năm 2019 do lo ngại bị lạm dụng 

và tác động của nó đối với xã hội (chiến lược đó bị một số người chỉ trích là  

chiêu trò quảng cáo ). Vào năm 2020, quy trình đào tạo cho người kế nhiệm 

mạnh mẽ hơn của nó, GPT-3, đã được ghi lại công khai, nhưng chưa đầy 

hai tháng sau, OpenAI đã bắt đầu thương mại hóa công nghệ này thông qua 

API dành cho nhà phát triển. Đến tháng 11 năm 2022, quy trình phát hành 

ChatGPT không bao gồm bài báo kỹ thuật hay ấn phẩm nghiên cứu nào, chỉ 

có một bài đăng trên blog, bản trình diễn và sắp tới là gói đăng ký. 

Irene Solaiman, giám đốc chính sách của công ty khởi nghiệp AI mã nguồn 

mở Hugging Face, tin rằng áp lực từ bên ngoài có thể giúp buộc các hệ 

thống AI như ChatGPT phải chịu trách nhiệm. Cô ấy đang làm việc với 

những người trong giới học thuật và ngành công nghiệp để tạo ra những 

cách thức cho những người không phải là chuyên gia thực hiện các bài 

kiểm tra trên trình tạo văn bản và hình ảnh để đánh giá sự thiên vị và các 

vấn đề khác. Solaiman, người trước đây từng làm việc tại OpenAI về giảm 

độc tính của hệ thống, cho biết nếu người ngoài có thể thăm dò hệ thống 

AI, các công ty sẽ không còn lý do gì để tránh thử nghiệm những thứ như 

đầu ra sai lệch hoặc tác động của khí hậu.  

Solaiman nói, mỗi đánh giá là một cửa sổ dẫn vào một mô hình AI, không 

phải là một bản đọc hoàn hảo về cách nó sẽ luôn hoạt động. Nhưng cô ấy 

hy vọng có thể xác định và ngăn chặn những tác hại mà AI có thể gây ra vì 

những trường hợp đáng báo động đã phát sinh, bao gồm cả những người 

chơi trò chơi AI Dungeon sử dụng GPT-3 để tạo văn bản mô tả cảnh quan 

hệ tình dục liên quan đến trẻ em. “Đó là một trường hợp cực đoan mà 

chúng ta không thể để xảy ra,” Solaiman nói. 



Nghiên cứu mới nhất của Solaiman tại Hugging Face cho thấy các công ty 

công nghệ lớn đã thực hiện một cách tiếp cận ngày càng khép kín đối với các 

mô hình tổng quát mà họ đã phát hành từ năm 2018 đến năm 2022. Xu hướng 

đó đã tăng tốc với các nhóm AI của Alphabet tại Google và DeepMind, cũng 

như rộng rãi hơn ở các công ty làm việc về AI sau sự kiện phát hành theo giai 

đoạn của GPT-2. Solaiman cho biết, các công ty bảo vệ những đột phá của họ 

dưới dạng bí mật thương mại cũng có thể khiến các nhà nghiên cứu bị thiệt 

thòi với ít nguồn lực khó tiếp cận được vị trí hàng đầu về AI. 

Khi nhiều tiền hơn được đổ vào các mô hình ngôn ngữ lớn, các bản phát 

hành kín đang đảo ngược xu hướng được thấy trong suốt lịch sử của lĩnh 

vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Theo truyền thống, các nhà nghiên cứu đã 

chia sẻ thông tin chi tiết về tập dữ liệu huấn luyện, trọng số tham số và mã 

để thúc đẩy khả năng tái tạo kết quả. 

Alex Tamkin, một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Stanford, người có 

công việc tập trung vào các mô hình ngôn ngữ lớn, cho biết: “Chúng tôi 

ngày càng có ít kiến thức về hệ thống cơ sở dữ liệu nào được đào tạo 

hoặc cách chúng được đánh giá, đặc biệt là đối với các hệ thống mạnh 

nhất được phát hành dưới dạng sản phẩm. 

Ông ghi nhận những người trong lĩnh vực đạo đức AI trong việc nâng cao ý 

thức cộng đồng về lý do tại sao việc di chuyển nhanh và phá vỡ mọi thứ lại 

nguy hiểm khi công nghệ được triển khai cho hàng tỷ người. Nếu không có 

công việc đó trong những năm gần đây, mọi thứ có thể tồi tệ hơn rất nhiều. 

Vào mùa thu năm 2020, Tamkin  đồng chủ trì một hội nghị chuyên đề với 

giám đốc chính sách của OpenAI, Miles Brundage, về tác động xã hội của 

các mô hình ngôn ngữ lớn. Nhóm liên ngành nhấn mạnh sự cần thiết của 

các nhà lãnh đạo ngành trong việc thiết lập các tiêu chuẩn đạo đức và thực 

hiện các bước như tiến hành đánh giá sai lệch trước khi triển khai và tránh 

một số trường hợp sử dụng nhất định. 

Tamkin tin rằng  các dịch vụ đánh giá AI bên ngoài cần phải phát triển cùng 

với các công ty xây dựng dựa trên AI vì các đánh giá nội bộ có xu hướng 

thiếu sót. Ông tin rằng các phương pháp đánh giá có sự tham gia bao gồm 

các thành viên cộng đồng và các bên liên quan khác có tiềm năng lớn để 

tăng cường sự tham gia dân chủ trong việc tạo ra các mô hình AI. 



Merve Hickok, giám đốc nghiên cứu tại trung tâm chính sách và đạo đức AI 

tại Đại học Michigan, cho biết cố gắng thuyết phục các công ty gạt sang 

một bên hoặc phá bỏ sự cường điệu về AI, tự điều chỉnh và áp dụng các 

nguyên tắc đạo đức là chưa đủ. Cô ấy nói, bảo vệ nhân quyền có nghĩa là 

chuyển những cuộc trò chuyện trước đây về những gì là đạo đức sang 

những cuộc trò chuyện về những gì hợp pháp. 

Hickok và Hanna của DAIR đều đang xem Liên minh Châu Âu hoàn thiện 

Đạo luật AI trong năm nay để xem cách họ xử lý các mô hình tạo văn bản và 

hình ảnh. Hickok cho biết cô đặc biệt quan tâm đến việc xem các nhà lập 

pháp châu Âu xử lý trách nhiệm pháp lý như thế nào đối với tác hại liên quan 

đến các mô hình do các công ty như Google, Microsoft và OpenAI tạo ra. 

Hickok nói: “Một số điều cần phải được bắt buộc bởi vì chúng tôi đã nhiều 

lần thấy rằng nếu không bị bắt buộc, các công ty này sẽ tiếp tục phá vỡ 

mọi thứ và tiếp tục thúc đẩy lợi nhuận đối với các quyền cũng như lợi 

nhuận đối với cộng đồng. 

Trong khi chính sách được đưa ra ở Brussels, cổ phần vẫn còn cao. Một 

ngày sau sai lầm trong bản demo của Bard, giá cổ phiếu của Alphabet 

giảm khoảng 100 tỷ đô la vốn hóa thị trường. Hanna nói: “Đây là lần đầu 

tiên tôi chứng kiến sự tàn phá tài sản này do lỗi mô hình ngôn ngữ lớn ở 

quy mô lớn như vậy. Tuy nhiên, cô ấy không lạc quan rằng điều này sẽ 

thuyết phục công ty giảm tốc độ ra mắt sản phẩm mới. "Tôi đoán là nó sẽ 

không thực sự là một cảnh báo." 


