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Robot Baïn ñoàng haønh 

DOÃN KHOA (tổng hợp)

hay keû huûy dieät?
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MỘT SỰ KIỆN ĐÃ GÂY CHẤN ĐỘNG LÀNG CÔNG NGHỆ KHI TẠI PHÒNG THÍ 
NGHIỆM NGHIÊN CỨU TRÍ THÔNG MINH NHÂN TẠO CỦA FACEBOOK, CÁC KỸ 
SƯ CỦA HÃNG NÀY ĐÃ PHẢI TẮT HỆ THỐNG, SAU KHI 2 ROBOT PHẦN MỀM 
ĐANG HUẤN LUYỆN TỰ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ TRÒ CHUYỆN RIÊNG CHO 
MÌNH. TỜ NEW YORK POST ĐÃ DÙNG TỪ "SỐC" ĐỂ MIÊU TẢ VỀ SỰ KIỆN TRÊN. 
NEW YORK POST CHO BIẾT, CÁC THUẬT TOÁN MÀ PHÒNG NGHIÊN CỨU TRÍ 
TUỆ NHÂN TẠO CỦA FACEBOOK TẠO RA LÀ MỘT CÁCH ĐỂ CẢI THIỆN CÁC 
CUỘC TRÒ CHUYỆN GIỮA CÁC CHATBOT (PHẦN MỀM TRÍ TUỆ NHÂN TẠO) VÀ 
CON NGƯỜI. TUY NHIÊN HỌ KHÔNG NGỜ RẰNG TRONG NỖ LỰC TĂNG KHẢ 
NĂNG ĐÀM PHÁN VÀ TRÒ CHUYỆN CỦA CÁC CHATBOT, CÁC NHÀ PHÁT 
TRIỂN ĐÃ ĐƯA CHO TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CHÌA KHÓA ĐỂ TẠO RA NGÔN NGỮ 
RIÊNG CỦA CHÚNG.

ROBOT ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CẤP QUYỀN CÔNG DÂN

Sophia được tạo ra bởi Hanson Robotics. Đây là một robot 
hình người biết cử động và nói năng linh hoạt nhờ trí thông 
minh nhân tạo (AI). Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền 
hình, câu trả lời của nàng robot Sophia đã dấy lên một cuộc 
tranh cãi lớn trong giới khoa học. Việc robot “muốn thống 
trị loài người”, đã được nhiều nhà khoa học cảnh báo về 
thảm họa khi những robot sở hữu dáng vẻ giống con người 
và có trí thông minh nhân tạo đủ mạnh để có thể đánh bại 
con người.

Chính phủ Ả Rập Xê Út đã quyết định cấp quyền công dân 
cho robot Sophia trước cuộc họp "Sáng kiến đầu tư tương 
lai" của nước này. Trong các cuộc phỏng vấn với các diễn 
giả và chuyên gia robot Sophia bày tỏ sự vinh dự về “khác 
biệt duy nhất” giữa cô nàng với những robot khác. Đây là 
lần đầu tiên, một robot được công nhận quyền công dân 
trên thế giới. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhà báo 
Andrew Sorkin, Sophia cho biết, “cô” muốn làm việc với 
con người, vì vậy rất muốn có những cải thiện về cảm xúc 
trên gương mặt để có thể hiểu và xây dựng lòng tin với 
con người.
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Khi được đặt câu hỏi về việc: “Chúng tôi đều muốn tin bạn, 
nhưng chúng tôi cũng muốn ngăn cản một tương lai tồi 
tệ”, câu trả lời của Sophia được xem là khá khôn ngoan 
“Bạn đọc quá nhiều Elon Musk và xem quá nhiều phim 
Hollywood rồi”. Sophia cho biết, "cô nàng" dự định sẽ làm 
việc trong lĩnh vực kinh doanh hoặc làm việc trong nhà.

MẤT VIỆC LÀM

Từ rất lâu con người đã có suy nghĩ tạo ra những cỗ máy 
để giúp đỡ và thay thế con người làm việc, với ý tưởng 
trong tương lai con người sẽ không phải làm những công 
việc nặng nhọc và nguy hiểm nữa. Đây thực sự là ý tưởng 
tuyệt vời, tuy nhiên khi Robot hoàn toàn thay thế con người 
trong việc lao động thì thế giới của chúng ta sẽ ra sao? 

Foxconn là nhà sản xuất và gia công lớn nhất cho các hãng 
công nghệ hàng đầu thế giới hiện nay. Công ty này có hơn 
1 triệu lao động tại Trung Quốc, tuy nhiên sẽ không còn 
lâu nữa những lao động này sẽ được thay thế bởi các robot.

Nếu như sự phát triển của công nghệ robot gắn liền với 
định luật Moore, thì trong tương lai số lượng robot sẽ tăng 
theo cấp số nhân với giá thành giảm đi đáng kể. Với một 
robot có giá 20.000 USD thì chỉ một vài năm tới giá thành 
của nó có thể chỉ còn 5.000 USD. Và khi đó, ngay cả những 
người lao động lương thấp nhất tại các nước kém phát triển 
cũng khó có thể cạnh tranh.

Không chỉ dừng lại ở đó, các robot hiện nay có khả năng 
làm việc tương đương với một người lao động trung bình, 

có nghĩa là nó có cùng chỉ số IQ là 100. Nhưng nếu công 
nghệ vẫn tiếp tục phát triển theo tốc độ hiện tại thì đến 
năm 2025, các robot sẽ có chỉ số IQ tương đương cao hơn 
90% dân số Mỹ. Kỉ nguyên công nghệ sẽ đem lại những 
lợi nhuận khổng lồ cho các công ty, do giảm bớt được chi 
phí nhân công và tăng năng suất nhờ hệ thống máy móc 
tự động. Các chuyên gia gọi đây là nền kinh tế thứ hai, khi 
mà công nghệ gần như thay thế hoàn toàn con người và 
các giao dịch chỉ còn diễn ra trên máy tính. Nó sẽ sản sinh ra 
một tầng lớp tỉ phú mới, những người hưởng lợi từ sự phát 
triển của công nghệ, cả người bán lẫn người mua.

Trong khi đó sẽ có một lượng lớn người lao động bị mất 
việc làm và không có khả năng nuôi sống bản thân cũng 
như gia đình. Trình độ của họ không đủ khả năng để tìm 
công việc khác. Đó sẽ là một vấn đề rất nan giải của toàn 
bộ nền kinh tế.

THAO TÚNG CẢM XÚC CỦA CON NGƯỜI

Trí thông minh và khả năng lừa dối của robot - đều đang 
có những bước tiến bộ vượt bậc.  Tuy nhiên đó chưa phải 
là công thức hoàn chỉnh để thống trị thế giới. Một chiến 
thắng toàn diện của robot yêu cầu cần phải có khả năng 
“đùa giỡn” với cảm xúc con người. 

Có vẻ khó tin nhưng việc kiểm soát cảm xúc của con 
người không hề khó. Đa phần chúng ta bị làm cho bối rối 
một cách dễ dàng. Thí nghiệm khác của nhà nghiên cứu 
Christoph Bartneck đã chứng minh rõ hơn điều này. Thí 
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nghiệm đã yêu cầu người tham gia ngưng hoạt động một 
robot hình mèo trong khi chú robot này đang cầu xin được 
sống.  Kết quả thí nghiệm cho chúng ta thấy tình trạng 
hiện tại của mối quan hệ giữa người và máy. Không ngạc 
nhiên khi sự van xin của chú robot hình mèo khiến người 
tham gia chần chừ trong việc ấn nút tắt, nếu đó là robot 
mang hình dạng con người thì hiệu quả tác động cảm xúc 
sẽ còn cao hơn.

Bạn hãy tưởng tượng nếu xảy ra trận chiến giữa người và 
robot thì những giây phút chần chừ đối với các robot đáng 
thương có thể khiến chúng ta phải trả giá đắt.

Loài người luôn muốn tăng cao năng suất trong hoạt động 
lao động và kinh tế. Vì vậy, một cách tự nhiên, robot được 
phát triển cho cả hai mục đích này. Hiện tại, các cỗ máy tự 
động đã thay thế cho 7,5 triệu việc làm của con người. Sử 
dụng các khả năng mới là “thao túng” cảm xúc con người, 
robot rồi đây có thể tiếp quản công việc của các chính trị gia 
và bắt đầu tự đưa ra các quyết định.  Cùng với đó là sự hiện 
diện của robot ngày càng nhiều trong lĩnh vực tài chính, 
nền kinh tế con người trong tương lai sẽ bị các cỗ máy chi 
phối vĩnh viễn.

MỐI NGUY TỪ NHỮNG ROBOT HỦY DIỆT

Nhiều nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) cảnh báo về mối 
nguy hiểm của việc đặt mạng sống con người vào tay các 
loại robot tấn công tự động, phê phán điều này là vi phạm 

đạo đức. Nhiều nhà hoạt động cảnh báo sự phát triển vũ 
bão của AI và các lĩnh vực khác đang tạo điều kiện để giới 
nghiên cứu chế tạo những loại vũ khí tinh vi có chức năng 
tự động nhận dạng, theo dấu và tấn công mục tiêu. Theo 
nhiều nhà khoa học, việc đặt mạng sống con người vào 
máy móc là vượt quá chuẩn mực đạo đức.

“Chúng ta cần đặt ra một quy tắc quốc tế rằng vũ khí tự 
hành là không thể chấp nhận được. Con người bắt buộc 
phải có mặt trong mọi trường hợp”, Toby Walsh, giáo sư về 
AI tại Đại học New South Wales, Australia, cho biết.

Theo Guardian, hơn 2.400 nhà khoa học nghiên cứu trí 
tuệ nhân tạo (AI) tuyên bố sẽ không tham gia chế tạo 
hoặc phát triển robot có khả năng tự xác định và tấn công 
mục tiêu mà không cần sự giám sát của con người. Demis 
Hassabis, đồng sáng lập kiêm CEO của công ty trí tuệ nhân 
tạo Google Deepmind, và Elon Musk, CEO Tập đoàn Công 
nghệ Khai phá Không gian SpaceX, cũng tham gia vào cam 
kết này.

Được khởi xướng bởi tổ chức Future of Life Institute, trụ sở 
tại Boston, bản cam kết là động thái gần đây nhất của các 
nhà khoa học và các tổ chức nhằm cảnh báo về nguy cơ 
xuất hiện loại vũ khí hủy diệt hàng loạt mới. Hiện chưa nước 
nào trên thế giới có các biện pháp thực tiễn để ngăn chặn 
chế tạo các cỗ máy giết người, do đó, bản cam kết giữa 
các nhà khoa học được coi là một điều cần thiết. Qua việc 
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vận động giới nghiên cứu ký cam kết “không tham gia và 
không ủng hộ việc phát triển, sản xuất, trao đổi, sử dụng 
các loại vũ khí tự hành gây chết người”, các nhà hoạt động 
hướng tới kêu gọi chính phủ các nước tán thành các tiêu 
chuẩn, luật lệ và quy tắc giúp lên án và loại bỏ việc phát 
triển robot hủy diệt tự động. 

NHỮNG ROBOT SẼ THỐNG TRỊ TƯƠNG LAI

Robot thân thiện biết đồng cảm: Trong lĩnh vực sản xuất 
robot thân thiện để bầu bạn với con người, Pháp là một 
trong các quốc gia gặt hái được nhiều thành tựu. Hãng Blue 
Frog Robotics sẽ chính thức trình làng robot Buddy sau thời 
gian dài thử nghiệm. Loại robot nhỏ gọn với tạo hình thân 
thiện này có giá bán từ 646 euro, có thể nhận biết giọng 
nói, giám sát nhà cửa, chụp ảnh, chơi đùa với trẻ em, v.v. 
Trong khi đó, vừa qua công ty Aldebaran cũng đã giới thiệu 
hai loại robot có tên Nao và Pepper với các cảm xúc tương 
tự con người và tương tác rất tốt với người dùng.

Robot chăm sóc sức khỏe: Lấy ý tưởng từ các phim khoa 
học viễn tưởng, robot này giúp các công nhân đỡ vất vả khi 
mang vác vật nặng, hoặc hỗ trợ người khuyết tật tự thực 
hiện một số động tác đơn giản. Ngoài ra, các nhà nghiên 
cứu cũng tìm cách ứng dụng công nghệ nano vào quá trình 
sản xuất robot chăm sóc sức khỏe. Theo đó, các robot này 
có kích thước đủ nhỏ để chui vào cơ thể con người, tìm ra 
các cơ quan đang bị bệnh và chữa trị với độ chính xác cao.

Một nhóm nghiên cứu tại Montreal đã thành công trong 
việc đưa một nanorobot vào mạch máu, giúp mở ra những 
cơ hội chữa bệnh ung thư bằng cách phá hủy các tế bào 
gây bệnh.

Robot dùng trong quân đội: Tại Mỹ, công ty Boston 
Dynamics đã phát triển hàng loạt mẫu robot chuyên dùng 
trong quân đội như Atlas hay Spot. Các robot này có đủ sức 
để mang vác vật nặng, đi bộ và từng được Hải quân Mỹ sử 
dụng để tập luyện. Loại robot đặc biệt này có đầy đủ các tố 
chất cần thiết của một người lính như dẻo dai, nhanh nhẹn, 
khỏe mạnh, thậm chí biết im lặng khi cần thiết. Tuy nhiên, 
một số người cảnh báo việc lạm dụng robot trong quân đội 
có thể gây ra các hậu quả tiêu cực.

Robot phục vụ tình dục: Các nhà khoa học thậm chí đã phát 
triển thành công loại robot dùng riêng cho nhu cầu chăn gối 
của con người. Với khoảng 7.000 euro, khách hàng có thể tìm 
mua Roxxxy - robot tình dục đầu tiên trên thế giới. “Cô nàng” 
này cao 1m73, nặng 54 kg, có đủ kỹ năng khiến khách hàng 
mê mẩn nhờ trí thông minh nhân tạo được lập trình sẵn. Tuy 
nhiên, theo một chuyên gia Mỹ, việc sử dụng robot tình dục 
khá nguy hiểm vì có thể gây nghiện.

“Quan hệ với robot có thể sẽ dễ gây nghiện hơn so với 
việc ân ái với con người, vì chúng lúc nào cũng sẵn sàng và 
không bao giờ biết từ chối”, vị này phân tích.
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