
Công cụ AI mới này của Google có thể thay 
đổi cách chúng ta tìm kiếm trực tuyến 

Trong hơn hai thập kỷ, Google đã lập chỉ mục web. Giờ đây, 
nó đang cố gắng hiểu các sắc thái trong ngôn ngữ của con 

người để có thể mang lại trải nghiệm tìm kiếm tốt hơn. 

Tương lai của tìm kiếm trên internet trông như thế nào? Google hình dung 

nó giống như một cuộc trò chuyện bình thường với một người bạn.  

Mặc dù công cụ tìm kiếm của Google đã hoạt động trực tuyến hơn hai thập 

kỷ, nhưng công nghệ cung cấp sức mạnh cho nó vẫn không ngừng phát 

triển. Gần đây, công ty đã công bố một hệ thống trí tuệ nhân tạo mới có tên 

MUM, viết tắt của Multitask Unified Model. MUM được thiết kế để thu thập 

những nét tinh tế và sắc thái của ngôn ngữ con người ở quy mô toàn cầu, 

điều này có thể giúp người dùng tìm thấy thông tin họ tìm kiếm dễ dàng 

hơn hoặc cho phép họ đặt những câu hỏi trừu tượng hơn.  

Google đã sử dụng MUM trong một nhiệm vụ độc lập để tìm hiểu thêm về 

các cách khác nhau mà mọi người đề cập đến vắc-xin COVID, nhưng nói 

rằng công nghệ mới này chưa phải là toàn bộ của hệ thống tìm kiếm của 

họ. Mặc dù hiện tại không có lịch trình nào được thiết lập về thời điểm tính 

năng này sẽ triển khai trong tìm kiếm trực tiếp, nhưng nhóm đang tích cực 

làm việc để phát triển các nhiệm vụ khác để hoàn thành MUM.  

Dưới đây là những điều cần biết về MUM là gì, nó khác với những gì trước 

đây và hơn thế nữa. 

Giải quyết trò chơi tên vắc xin COVID 

Khi vắc-xin có sẵn vào đầu năm nay, Pandu Nayak, Phó Giám đốc tìm 

kiếm của Google và các đồng nghiệp đã thiết kế một “trải nghiệm” cung 

cấp cho mọi người thông tin về vắc-xin COVID - nơi để mua, cách chúng 

hoạt động và chúng có sẵn ở đâu – khi nào người dùng đã tìm kiếm nó. 

Trải nghiệm đã chắp vá tất cả thông tin cần thiết và có liên quan này lại với 

nhau và ghim nó lên đầu trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm. Nhưng trước 

tiên, nhóm nghiên cứu cần phải lập trình nó để nó chỉ xuất hiện khi có các 



câu hỏi về vắc xin COVID. Điều đó có thể trở thành một vấn đề vì mọi 

người trên khắp thế giới có thể đề cập đến vắc-xin COVID theo nhiều cách 

khác nhau và bằng các tên khác nhau.  

Năm ngoái, nhóm nghiên cứu đã dành hàng trăm giờ tìm hiểu các nguồn 

lực để xác định tất cả các tên khác nhau cho chính COVID. Nhưng năm 

nay, họ đã có MUM. Nayak cho biết: “Chúng tôi đã có thể thiết lập một thí 

nghiệm rất đơn giản với MUM mà chỉ trong vài giây đã có thể tạo ra hơn 

800 tên cho 17 loại vắc xin khác nhau bằng 50 ngôn ngữ khác nhau. 

“Chúng tôi có rất nhiều nhiệm vụ ngôn ngữ cần được giải quyết, cho dù đó 

là phân loại, xếp hạng, trích xuất thông tin và toàn bộ các nhiệm vụ khác. 

Trong ngắn hạn, chúng tôi dự kiến sẽ sử dụng MUM để cải thiện từng điều 

đó. Không phải là nó sẽ dẫn đến một tính năng mới hay trải nghiệm mới, 

mà đúng hơn, các tính năng hiện có và trải nghiệm hiện có sẽ hoạt động 

tốt hơn nhiều."  

Gặp MUM tại Google I/O 

Lần đầu tiên chúng tôi nghe nói về MUM tại hội nghị của các nhà phát triển 

Google I/O vào mùa xuân, khi Prabhakar Raghavan, phó chủ tịch cấp cao 

của Google, công bố nó. 

Công nghệ mới là sự phát triển tự nhiên của tìm kiếm dựa trên máy học 

mà Google đã tinh chỉnh và sửa đổi trong thập kỷ qua. Google tự hào rằng 

MUM có thể thu thập kiến thức sâu rộng về thế giới, hiểu ngôn ngữ và tạo 

ra ngôn ngữ đó cũng như đào tạo 75 ngôn ngữ cùng một lúc. Ngoài ra còn 

có thử nghiệm thử nghiệm nội bộ nếu nó có thể đa phương thức — nghĩa 

là có thể hiểu đồng thời các dạng thông tin khác nhau như văn bản, hình 

ảnh và video.  

Tất cả sự phức tạp này có thể được minh họa bằng một ví dụ đơn giản 

được đưa ra tại hội nghị và thông qua một bài đăng trên blog. Giả sử bạn 

hỏi Google, "Tôi đã leo núi Adams và bây giờ muốn leo núi Phú Sĩ vào 

mùa thu tới, tôi nên làm gì khác để chuẩn bị?" Đây là loại truy vấn tìm kiếm 

mà hầu hết mọi người sẽ không thèm nhập ngày nay, bởi vì người dùng 

hiểu rằng đó thường không phải là cách bạn tìm kiếm thông tin trực tuyến.  

 



“Đây là câu hỏi mà bạn tình cờ hỏi một người bạn, nhưng các công cụ tìm 

kiếm ngày nay không thể trả lời trực tiếp vì nó rất mang tính đối thoại và 

sắc thái,” Raghavan giải thích tại I/O. Nhưng lý tưởng nhất, MUM sẽ hiểu 

rằng bạn đang muốn so sánh hai ngọn núi và cũng hiểu rằng "chuẩn bị" có 

thể bao gồm những thứ như rèn luyện thể lực cho địa hình và thiết bị đi bộ 

đường dài cho thời tiết mùa thu. Nó sẽ có thể phân tích câu hỏi của bạn và 

chia nó thành một tập hợp các truy vấn, tìm hiểu về từng khía cạnh của 

vấn đề của bạn, sau đó tổng hợp lại. Người dùng có thể nhấp để tìm hiểu 

thêm về các kết quả tìm kiếm liên quan đến từng khía cạnh của câu hỏi và 

cũng nhận được văn bản bao quát giải thích cách truy vấn ban đầu được 

trả lời.  

Những trải nghiệm như thế này là mục tiêu dài hạn của các kỹ sư của 

MUM và thời gian để đạt được mục tiêu đó vẫn chưa rõ ràng. Ngược lại, 

trong trung hạn, các kỹ sư tại Google đang đào tạo MUM để nhận ra mối 

quan hệ giữa từ ngữ và hình ảnh, và nó đang diễn ra tốt đẹp. Nayak nói 

rằng khi họ yêu cầu MUM tạo hình ảnh cho một đoạn văn bản mới mà họ 

đưa nó vào, giống như Siberian Husky, nó đã thực hiện "một công việc khá 

đáng chú ý."  

Lịch sử tìm kiếm ngắn gọn   

Kể từ khi thành lập vào năm 1998, Google đã liên tục lập bản đồ web, thu 

thập vô số nội dung trên mạng và tạo ra một chỉ mục để sắp xếp tất cả 

thông tin.  

Bạn có thể coi chỉ mục tìm kiếm của Google hoạt động giống như chỉ mục 

ở cuối sách. Nó cho bạn biết tất cả các trang có một từ cụ thể xuất hiện 

trên đó. Ngoại trừ Internet, có hai điểm khác biệt quan trọng. Thứ nhất, một 

cuốn sách có thể có từ 300 đến 1.000 trang, con số này rất khiêm tốn so 

với hàng nghìn tỷ trang của web. Sự khác biệt quan trọng thứ hai là với 

một chỉ mục ở cuối sách, bạn tra cứu từng từ một, trong khi trên web, bạn 

tra cứu sự kết hợp của nhiều từ. Nayak nói: “Chúng tôi nhận được hàng tỷ 

truy vấn mỗi ngày từ khắp nơi trên thế giới vì quy mô này và vì sự bùng nổ 

tổ hợp này. “Và sự thật đáng chú ý ở đây là 15% các tìm kiếm mà chúng 

tôi nhận được hàng ngày là những tìm kiếm mà chúng tôi chưa từng thấy 

trước đây. Có một lượng lớn tính mới lạ trong luồng truy vấn." 



Nayak cho biết thêm một phần tính mới là do những cách viết sai chính tả 

mới, và một phần là do thế giới luôn thay đổi, và có những thứ mới (và đôi 

khi rất cụ thể) mà mọi người yêu cầu.  

Để chia tất cả thông tin web có thể tải xuống những thông tin thực sự có 

liên quan đến truy vấn của bạn, Google sử dụng một thuật toán để xếp 

hạng những các trang mà nó cho là hữu ích nhất, được để ở trên cùng, sử 

dụng các yếu tố như độ mới và vị trí cũng như cách các trang khác nhau 

liên kết với nhau. Nayak nói: “Cho đến nay, loại yếu tố quan trọng nhất liên 

quan đến sự hiểu biết ngôn ngữ. “Hiểu ngôn ngữ thực sự là trọng tâm của 

tìm kiếm, bởi vì bạn cần hiểu truy vấn có nghĩa là gì, bạn cần hiểu ý nghĩa 

của các tài liệu và cách hai tài liệu đó khớp với nhau.”  

Tất nhiên, phần mềm không thể thực sự hiểu ngôn ngữ theo cách chúng ta 

làm, với tất cả những nét tinh tế và sắc thái của nó. Nhưng các lập trình 

viên có thể phát triển các chiến lược khác nhau để cố gắng ước lượng 

cách chúng ta hiểu ngôn ngữ. Chỉ hơn 16 năm trước, Google đã xây dựng 

phiên bản đầu tiên của hệ thống từ đồng nghĩa, giải thích rằng các từ khác 

nhau có nghĩa khác nhau trong các ngữ cảnh khác nhau. Vì vậy, "thay đổi" 

có thể có nghĩa là "điều chỉnh" khi bạn đang nói về độ sáng của máy tính 

xách tay. Nếu không hiểu điều này, nhiều trang có liên quan sẽ bị loại khỏi 

kết quả tìm kiếm do các lựa chọn từ khác nhau. 

Sau đó, khoảng một thập kỷ trước, công ty đã tạo ra biểu đồ tri thức. Ý 

tưởng đằng sau nó là các từ, trong các truy vấn hoặc trong tài liệu, không 

chỉ là các luồng ký tự, mà có thể có nghĩa nếu đề cập đến mọi người, địa 

điểm hoặc sự vật trên thế giới. Nayak giải thích: “Nếu bạn không hiểu tham 

chiếu của một chuỗi ký tự cụ thể có nghĩa là gì, thì bạn chưa hiểu hết ý 

nghĩa của từ đó. Các thực thể như người, địa điểm, sự vật, công ty, được 

đưa vào cơ sở dữ liệu và biểu đồ tri thức liên kết mối quan hệ giữa chúng. 

Nó cũng biên soạn một bản tóm tắt nhanh về các sự kiện nhanh cần biết 

về một thực thể như một người nổi tiếng hoặc một địa danh.  

Ví dụ: nếu bạn tìm kiếm “Marie Curie”, biểu đồ kiến thức của Google có thể 

cho bạn biết cô ấy sinh ra ở đâu và khi nào, cô ấy đã kết hôn với ai, con 

cái cô ấy là ai, cô ấy học đại học ở đâu và cô ấy được biết đến vì điều gì. 



Đó là một cách thuận tiện để hiển thị thông tin bên ngoài danh sách kết 

quả trang mà Google hiển thị sau khi tìm kiếm. 

Máy học nóng lên 

Khoảng sáu năm trước, Google đã ra mắt phiên bản tìm kiếm dựa trên 

máy học đầu tiên của họ. Sau đó, nó tiếp tục được cải thiện dựa trên 

nghiên cứu gắn kết trong cộng đồng học sâu về các thuật toán ngôn ngữ 

tự nhiên có thể xem xét ngữ cảnh mà một từ được sử dụng để hiểu nghĩa 

của nó và tìm ra những phần nào của ngữ cảnh cần chú ý. Vào năm 2019, 

Google đã giới thiệu kiến trúc BERT cho tìm kiếm. Thuật toán huấn luyện 

của nó thực sự là một mảng các bài tập “điền vào chỗ trống”. Bạn sẽ lấy 

một cụm từ phổ biến, chặn các từ ngẫu nhiên và yêu cầu mạng dự đoán 

những từ đó là gì. Nó còn được gọi là mô hình ngôn ngữ bị che. 

Đối với câu hỏi như “bạn có thể lấy thuốc cho ai đó ở hiệu thuốc không”, 

trước đây, người tìm kiếm sẽ nhận được kết quả về việc lấy đơn thuốc tại 

hiệu thuốc. BERT hiểu rằng nó không chỉ lấy một đơn thuốc, mà còn lấy 

một đơn thuốc cho người khác, chẳng hạn như một người bạn hoặc một 

thành viên trong gia đình. Nayak nói: “Chúng tôi có thể đưa ra một kết quả 

phù hợp hơn bởi vì nó có một số điểm tinh tế trong câu hỏi mà trước đây 

chúng tôi không thể xử lý.   

Trong tương lai, MUM không chỉ có thể hiểu ngôn ngữ như BERT mà còn 

có thể tạo ra ngôn ngữ. So sánh, MUM lớn hơn nhiều so với BERT và có 

nhiều khả năng hơn (Google nói rằng nó mạnh hơn khoảng 1.000 lần). 

MUM được đào tạo trên một tập hợp con chất lượng cao của kho dữ liệu 

web công khai trên tất cả các ngôn ngữ khác nhau mà Google phục vụ. 

Nhóm tìm kiếm sẽ xóa nội dung chất lượng thấp, nội dung người lớn, nội 

dung tục tĩu, ngôn từ kích động thù địch, vì vậy, theo một nghĩa nào đó, 

loại ngôn ngữ MUM học là tốt (hy vọng). Bằng cách được đào tạo đồng 

thời trên tất cả các ngôn ngữ cùng một lúc, nó có thể tổng quát hóa thông 

tin từ ngôn ngữ có nhiều dữ liệu sang ngôn ngữ có ít dữ liệu hơn, có thể 

lấp đầy khoảng trống nơi có ít dữ liệu hơn để đào tạo.  

Nhưng Nayak thừa nhận rằng chắc chắn có những thách thức với các mô 

hình ngôn ngữ lớn như MUM mà nhóm đang tích cực làm việc để giải 

quyết. “Ví dụ, một là câu hỏi về sự thiên vị. Bởi vì điều này được đào tạo 



ngoài kho dữ liệu web, nên có mối quan tâm là liệu nó có phản ánh hay 

củng cố những thành kiến có trong web hay không,” Nayak nói. Nayak hy 

vọng rằng thực tế là nó được đào tạo trên một tập hợp con chất lượng cao 

của kho ngữ liệu sẽ loại bỏ một số thành kiến nghiêm trọng nhất. Google 

tiếp tục sử dụng người đánh giá chất lượng tìm kiếm và các quy trình đánh 

giá khác để kiểm tra kết quả của họ và tìm kiếm các dạng vấn đề. "Nó 

không giải quyết tất cả các vấn đề, nhưng nó là một giảm thiểu đáng kể." 

MUM đang xây dựng dựa trên tập hợp các tính năng sáng tạo mà Google 

đã và đang thử nghiệm để giúp tìm kiếm tốt hơn. “Ngày nay, khi mọi người 

đến tìm kiếm, không giống như họ đến với những truy vấn đã được hình 

thành đầy đủ trong đầu. Họ đến để tìm kiếm với một số mục đích rộng lớn 

về điều gì đó xảy ra trong cuộc sống của họ,” Nayak nói. “Bạn phải thực 

hiện nhu cầu mờ nhạt này mà bạn có, chuyển đổi nó thành một hoặc nhiều 

truy vấn mà bạn có thể đưa ra cho Google, tìm hiểu về các khía cạnh khác 

nhau của vấn đề và kết hợp chúng lại với nhau.” 

Ở một mức độ nào đó, các tính năng như tự động hoàn thành đã cố gắng 

giúp quá trình tìm kiếm dễ dàng hơn, nhưng MUM có thể mở ra một loạt 

các khả năng mới. “Câu hỏi thực sự mà tôi nghĩ với tất cả các công cụ tìm 

kiếm,” Nayak nói, “bởi vì chúng là công cụ, là: Ngay cả khi nó không hoàn 

hảo, nó có hữu ích không?” 

 

 

 


