
Mô hình ngôn ngữ lớn có thể là con dao hai lưỡi  

Các phát minh do AI nghĩ ra đã gây ra sự suy nghĩ lại cơ bản về luật bằng 

sáng chế và các vụ kiện đã được đệ trình về bản quyền của mã và hình 

ảnh được sử dụng để đào tạo AI, cũng như những phát minh được tạo ra 

bởi AI. Trong trường hợp các bản thảo do AI viết hoặc hỗ trợ, cộng đồng 

nghiên cứu và pháp lý cũng sẽ cần phải tìm ra ai nắm giữ quyền đối với 

các văn bản. Đó có phải là cá nhân đã viết văn bản mà hệ thống AI được 

đào tạo cùng, các tập đoàn sản xuất AI hay các nhà khoa học đã sử dụng 

hệ thống để hướng dẫn bài viết của họ? Một lần nữa, các định nghĩa về 

quyền tác giả phải được xem xét và xác định. 

Đầu tư vào mô hình ngôn ngữ lớn thực sự mở rộng 

Hiện tại, gần như tất cả các công nghệ AI đàm thoại hiện đại đều là sản 

phẩm độc quyền của một số ít các công ty công nghệ lớn có nguồn lực để 

phát triển AI. OpenAI được tài trợ phần lớn bởi Microsoft và các công ty 

công nghệ lớn khác đang chạy đua để phát hành các công cụ tương tự. 

Với sự gần như độc quyền trong tìm kiếm, xử lý văn bản và truy cập thông 

tin của một số công ty công nghệ, điều này làm dấy lên những lo ngại đáng 

kể về đạo đức. 

Một trong những vấn đề trực tiếp nhất đối với cộng đồng nghiên cứu là sự 

thiếu minh bạch. Các bộ đào tạo cơ bản và mô hình ngôn ngữ lớn cho 

ChatGPT và những người tiền nhiệm của nó không được công bố công khai 

và các công ty công nghệ có thể che giấu hoạt động bên trong của các AI 

đàm thoại của họ. Điều này đi ngược lại động thái hướng tới sự minh bạch 

và khoa học mở, đồng thời khiến việc khám phá nguồn gốc hoặc lỗ hổng 

trong kiến thức của chatbot trở nên khó khăn Ví dụ: chúng tôi đã nhắc 

ChatGPT giải thích công việc của một số nhà nghiên cứu. Trong một số 

trường hợp, nó tạo ra các tài khoản chi tiết của các nhà khoa học, những 

người có thể được coi là ít ảnh hưởng hơn trên cơ sở chỉ số h của họ (một 

cách đo lường tác động của công việc của họ). Mặc dù nó đã thành công 

đối với một nhóm các nhà nghiên cứu có chỉ số h khoảng 20, nhưng nó 

không tạo ra bất kỳ thông tin nào về công trình của một số nhà khoa học nổi 

tiếng và được trích dẫn cao - ngay cả những người có chỉ số lớn hơn 80. 



Để chống lại sự mờ đục này, việc phát triển và triển khai công nghệ AI mã 

nguồn mở nên được ưu tiên. Các tổ chức phi thương mại như các trường 

đại học thường thiếu các nguồn lực tính toán và tài chính cần thiết để theo 

kịp tốc độ phát triển mô hình ngôn ngữ lớn nhanh chóng. Do đó, chúng tôi 

ủng hộ rằng các tổ chức tài trợ khoa học, trường đại học, tổ chức phi chính 

phủ, cơ sở nghiên cứu của chính phủ và các tổ chức như Liên Hợp Quốc - 

cũng như những gã khổng lồ công nghệ - đầu tư đáng kể vào các dự án 

phi lợi nhuận độc lập. Điều này sẽ giúp phát triển các công nghệ AI mã 

nguồn mở, minh bạch và được kiểm soát dân chủ tiên tiến. 

Các nhà phê bình có thể nói rằng sự hợp tác như vậy sẽ không thể cạnh 

tranh với công nghệ lớn, nhưng ít nhất một sự hợp tác chủ yếu là học thuật, 

BigScience, đã xây dựng một mô hình ngôn ngữ mã nguồn mở, được gọi là 

BLOOM. Các công ty công nghệ có thể được hưởng lợi từ một chương trình 

như vậy bằng cách tìm nguồn cung ứng mở các phần có liên quan trong mô 

hình và tập đoàn của họ với hy vọng tạo ra sự tham gia của cộng đồng lớn 

hơn, tạo điều kiện cho sự đổi mới và độ tin cậy. Các nhà xuất bản học thuật 

nên đảm bảo mô hình ngôn ngữ lớn có quyền truy cập vào kho lưu trữ đầy 

đủ của họ để các mô hình tạo ra kết quả chính xác và toàn diện. 

Nắm bắt lợi ích của AI 
Khi khối lượng công việc và sự cạnh tranh trong học thuật tăng lên, áp lực 

sử dụng AI đàm thoại cũng tăng theo. Chatbots cung cấp cơ hội để hoàn 

thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng, từ tiến sĩ đến sinh viên cố gắng 

hoàn thiện luận án của họ cho các nhà nghiên cứu cần xem xét tài liệu 

nhanh chóng cho đề xuất tài trợ của họ hoặc những người đánh giá ngang 

hàng dưới áp lực thời gian để gửi phân tích của họ. 

Nếu chatbot AI có thể hỗ trợ tác vụ này, kết quả được công bố nhanh hơn, 

giúp các học giả tập trung vào các thiết kế thử nghiệm mới. Điều này có thể 

thúc đẩy đáng kể sự đổi mới và có khả năng dẫn đến những đột phá trên 

nhiều lĩnh vực. Chúng tôi nghĩ rằng công nghệ này có tiềm năng lớn, miễn 

là các vấn đề hiện tại liên quan đến sự thiên vị, xuất xứ và không chính xác 

được giải quyết. Điều quan trọng là phải kiểm tra và nâng cao tính hợp lệ và 

độ tin cậy của mô hình ngôn ngữ lớn để các nhà nghiên cứu biết cách sử 

dụng công nghệ một cách thận trọng cho các thực tiễn nghiên cứu cụ thể. 



Một số người cho rằng vì chatbot chỉ đơn thuần học các mối liên hệ thống 

kê giữa các từ trong bộ đào tạo của chúng, thay vì hiểu ý nghĩa của chúng, 

llm sẽ chỉ có thể nhớ lại và tổng hợp những gì mọi người đã làm và không 

thể hiện khía cạnh con người của quá trình khoa học, chẳng hạn như tư 

duy sáng tạo và khái niệm. Chúng tôi lập luận rằng đây là một giả định 

sớm và các công cụ AI trong tương lai có thể làm chủ các khía cạnh của 

quy trình khoa học dường như nằm ngoài tầm với ngày nay. Trong một bài 

báo năm 1991, các nhà nghiên cứu đã viết rằng "quan hệ đối tác thông 

minh" giữa con người và công nghệ thông minh có thể vượt trội hơn khả 

năng trí tuệ của một mình con người. Những mối quan hệ đối tác thông 

minh này có thể vượt quá khả năng của con người và đẩy nhanh sự đổi 

mới đến mức không thể tưởng tượng được trước đây. Câu hỏi đặt ra là tự 

động hóa có thể và nên đi bao xa? 

Công nghệ AI có thể cân bằng lại bộ kỹ năng học tập. Một mặt, AI có thể 

tối ưu hóa việc đào tạo học thuật - ví dụ, bằng cách cung cấp phản hồi để 

cải thiện kỹ năng viết và lập luận của học sinh. Mặt khác, nó có thể làm 

giảm nhu cầu về một số kỹ năng nhất định, chẳng hạn như khả năng thực 

hiện tìm kiếm tài liệu. Nó cũng có thể giới thiệu các kỹ năng mới, chẳng 

hạn như kỹ thuật nhắc nhở (quá trình thiết kế và chế tạo văn bản được sử 

dụng để nhắc nhở các mô hình AI đàm thoại). Việc mất một số kỹ năng 

nhất định có thể không nhất thiết là vấn đề (ví dụ, hầu hết các nhà nghiên 

cứu không thực hiện phân tích thống kê bằng tay nữa), nhưng với tư cách 

là một cộng đồng, chúng ta cần xem xét cẩn thận những kỹ năng và đặc 

điểm học thuật nào vẫn cần thiết cho các nhà nghiên cứu. 

Nếu chúng ta chỉ quan tâm đến hiệu suất, đóng góp của mọi người có thể 

trở nên hạn chế và tối nghĩa hơn khi công nghệ AI tiến bộ. Trong tương lai, 

chatbot AI có thể tạo ra các giả thuyết, phát triển phương pháp luận, tạo thí 

nghiệm, phân tích và diễn giải dữ liệu và viết bản thảo. Thay cho các biên 

tập viên và người đánh giá là con người, chatbot AI cũng có thể đánh giá 

và xem xét các bài báo. Mặc dù chúng ta vẫn còn một số cách từ kịch bản 

này, nhưng chắc chắn rằng công nghệ AI đàm thoại sẽ ngày càng ảnh 

hưởng đến tất cả các giai đoạn của quá trình xuất bản khoa học. 



Do đó, điều bắt buộc là các học giả, bao gồm cả các nhà đạo đức học, 

phải tranh luận về sự đánh đổi giữa việc sử dụng AI tạo ra sự tăng tốc tiềm 

năng trong việc tạo ra tri thức và mất tiềm năng và quyền tự chủ của con 

người trong quá trình nghiên cứu. Sự sáng tạo và độc đáo của mọi người, 

giáo dục, đào tạo và tương tác hiệu quả với những người khác có thể sẽ 

vẫn cần thiết để thực hiện các nghiên cứu có liên quan và sáng tạo. 

Mở rộng cuộc tranh luận 

Với tiềm năng đột phá của mô hình ngôn ngữ lớn, cộng đồng nghiên cứu 

cần tổ chức một cuộc tranh luận khẩn cấp và trên diện rộng. Đầu tiên, 

chúng tôi khuyên mọi nhóm nghiên cứu nên có một buổi họp ngay lập 

tứcng để thảo luận và thử ChatGPT cho chính họ (nếu họ chưa có). Các 

nhà giáo dục nên nói về việc sử dụng và đạo đức của nó với sinh viên đại 

học. Trong giai đoạn đầu này, trong trường hợp không có bất kỳ quy tắc 

bên ngoài nào, điều quan trọng là các trưởng nhóm và giáo viên có trách 

nhiệm phải xác định cách sử dụng nó với sự trung thực, liêm chính và 

minh bạch, đồng thời đồng ý về một số quy tắc tham gia. Tất cả những 

người đóng góp cho nghiên cứu nên được nhắc nhở rằng họ sẽ phải chịu 

trách nhiệm về công việc của mình, cho dù nó có được tạo bằng ChatGPT 

hay không. Mỗi tác giả phải có trách nhiệm kiểm tra thực tế cẩn thận văn 

bản, kết quả, dữ liệu, mã và tài liệu tham khảo của họ. 

Thứ hai, chúng tôi kêu gọi một diễn đàn quốc tế ngay lập tức, liên tục về 

phát triển và sử dụng llm có trách nhiệm cho nghiên cứu. Bước đầu tiên, 

chúng tôi đề xuất một hội nghị thượng đỉnh cho các bên liên quan, bao 

gồm các nhà khoa học thuộc các ngành khác nhau, các công ty công nghệ, 

nhà tài trợ nghiên cứu lớn, học viện khoa học, nhà xuất bản, tổ chức phi 

chính phủ và các chuyên gia pháp lý và quyền riêng tư. Các hội nghị 

thượng đỉnh tương tự đã được tổ chức để thảo luận và phát triển các 

hướng dẫn nhằm ứng phó với các công nghệ đột phá khác, chẳng hạn 

như chỉnh sửa gen người. Tốt nhất, cuộc thảo luận này sẽ dẫn đến các 

khuyến nghị và chính sách nhanh chóng, cụ thể cho tất cả các bên liên 

quan. Chúng tôi trình bày một danh sách không đầy đủ các câu hỏi có thể 

được thảo luận tại diễn đàn này. 



Một vấn đề quan trọng cần giải quyết là ý nghĩa đối với sự đa dạng và bất 

bình đẳng trong nghiên cứu. Mô hình ngôn ngữ lớn có thể là con dao hai 

lưỡi. Họ có thể giúp san bằng sân chơi, ví dụ bằng cách loại bỏ rào cản 

ngôn ngữ và cho phép nhiều người hơn viết văn bản chất lượng cao. 

Nhưng khả năng là, như với hầu hết các đổi mới, các quốc gia có thu nhập 

cao và các nhà nghiên cứu đặc quyền sẽ nhanh chóng tìm cách khai thác 

llm theo những cách đẩy nhanh nghiên cứu của chính họ và mở rộng sự 

bất bình đẳng. Do đó, điều quan trọng là các cuộc tranh luận bao gồm 

những người từ các nhóm ít được đại diện trong nghiên cứu và từ các 

cộng đồng bị ảnh hưởng bởi nghiên cứu, để sử dụng kinh nghiệm sống 

của mọi người như một nguồn lực quan trọng. 

Khoa học, tương tự như nhiều lĩnh vực khác của xã hội, hiện đang phải 

đối mặt với một sự tính toán gây ra bởi công nghệ AI vi phạm các giá trị, 

thực tiễn và tiêu chuẩn được nắm giữ nghiêm ngặt nhất của nó. Cần tập 

trung vào việc nắm bắt cơ hội và quản lý rủi ro. Chúng tôi tự tin rằng 

khoa học sẽ tìm ra cách để hưởng lợi từ AI đàm thoại mà không làm mất 

đi nhiều khía cạnh quan trọng khiến công trình khoa học trở thành một 

trong những doanh nghiệp sâu sắc và hài lòng nhất: tò mò, trí tưởng 

tượng và khám phá.  

Làm thế nào cộng đồng khoa học có thể khuyến khích sự phát triển của 

mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở và thúc đẩy hợp tác với ngành công 

nghiệp? 

Ý nghĩa đối với khả năng tái tạo nghiên cứu khi mô hình ngôn ngữ lớn tạo 

ra các giả thuyết hoặc lập luận hỗ trợ mới là gì? 

Ý nghĩa đối với tính toàn vẹn khoa học khi mô hình ngôn ngữ lớn tạo ra kết 

quả sai lệch hoặc gây hiểu lầm là gì? 

Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo rằng mô hình ngôn ngữ lớn không 

tuyên truyền những thành kiến hiện có hoặc giới thiệu những thành kiến 

mới? 

Làm thế nào cộng đồng khoa học có thể đảm bảo rằng mô hình ngôn ngữ 

lớn minh bạch và hoạt động bên trong của các hệ thống này được mở để 

xem xét kỹ lưỡng? 



Ý nghĩa của việc sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để xuất bản khoa học là 

gì? Cộng đồng khoa học có nên xem xét việc phát triển các hướng dẫn 

hoặc tiêu chuẩn cho việc sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn trong quá trình 

chuẩn bị bản thảo, đánh giá ngang hàng và biên tập không? 

Ý nghĩa đạo đức và pháp lý của việc sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn trong 

nghiên cứu và xuất bản khoa học là gì? Làm thế nào chúng ta có thể đảm 

bảo rằng quyền và lợi ích của tất cả các bên liên quan được tôn trọng và 

bảo vệ? 

Làm thế nào cộng đồng khoa học có thể đảm bảo rằng mô hình ngôn ngữ 

lớn được sử dụng một cách thận trọng và không làm suy yếu sự sáng tạo, 

quyền tự chủ và tiềm năng của con người? 

Làm thế nào cộng đồng khoa học có thể đảm bảo rằng mô hình ngôn ngữ 

lớn được sử dụng theo những cách thúc đẩy tiến bộ khoa học và mang lại 

lợi ích cho toàn xã hội? 

Kết thúc 

Tóm lại, chúng tôi tin rằng AI đàm thoại có tiềm năng chuyển đổi nghiên 

cứu khoa học và tăng tốc đổi mới trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, việc áp 

dụng mô hình ngôn ngữ lớn cũng đặt ra một loạt các vấn đề đạo đức, pháp 

lý và xã hội cần được xem xét và giải quyết cẩn thận. Điều bắt buộc là 

cộng đồng khoa học phải tham gia vào một cuộc tranh luận khẩn cấp và 

rộng rãi về việc phát triển và sử dụng llm có trách nhiệm, và tất cả các bên 

liên quan làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng các công nghệ này được 

sử dụng theo cách thúc đẩy tiến bộ khoa học, mang lại lợi ích cho xã hội 

và bảo vệ quyền và lợi ích của tất cả các bên liên quan. 


