
Mô hình AI mới của Google là gì? 

Mô hình AI mới của Google có phần giống với Bert, người máy nổi 

tiếng trong bộ phim "Batman Begins".  Nhưng không giống như 

Bert, nó có thể xử lý thông tin ngoài văn bản, kết hợp nhiều liên 

kết thành một kết quả tìm kiếm duy nhất và xác định các biến thể 

trong hơn 50 ngôn ngữ. Nhưng có nhiều lưu ý đối với mô hình mới 

này. Đây là một vài nhận xét. Hãy tìm đọc tài liệu bổ sung để được 

giải thích ngắn gọn về cách hoạt động và lý do tại sao nó hữu ích.  

Mô hình AI mới của Google tương tự như Bert  

Mô hình BERT là một cách hiệu quả để hiểu một người muốn gì 

trong một truy vấn tìm kiếm.  Mô hình thuật toán tìm kiếm ban đầu 

của Google tập trung vào đối sánh từ khóa chính xác, tạo ra nhiều 

kết quả tìm kiếm không đầy đủ trên internet. Ví dụ: nhiều trang web 

đã bắt đầu sử dụng các từ khóa trong văn bản theo đúng cách một 

người có thể nhập chúng. Điều này dẫn đến trải nghiệm đọc kém.   

Tìm kiếm ngôn ngữ tự nhiên cho phép kết quả chính xác hơn và 

cải thiện trải nghiệm người dùng.  

Trong khi BERT được phát triển để dự đoán tính đúng ngữ pháp, 

nó không chỉ là một phân tích từ vựng đơn giản. Nó tính đến ngữ 

cảnh của các từ trong câu và có thể dự đoán khả năng sử dụng 

hình thức ngữ pháp không chính xác.  Bằng cách đó, BERT ngày 

càng trở nên thông minh và hữu ích hơn đối với mọi người.  Bởi vì 

BERT có thể học hỏi từ hàng triệu ví dụ, nó sẽ chính xác và đáng 

tin cậy hơn bao giờ hết. 

Mô hình AI của Google tương tự như Bert.  Nó bao gồm một máy 

biến áp (transformer) để tìm hiểu các mối quan hệ theo ngữ cảnh 

giữa các từ. Nó cũng bao gồm một bộ mã hóa (encoder) và một bộ 

giải mã (decoder). Mục đích là đưa ra dự đoán cho nhiệm vụ trong 

tầm tay. Sự khác biệt chính là BERT sử dụng đơn giản hơn nhiều.   

Bởi vì BERT được sắp xếp hợp lý nên độ chính xác của nó đã tăng 

lên theo cấp số nhân. Cho đến nay, BERT là cách tốt nhất để đào 



tạo các hệ thống AI. Đây cũng là mô hình hiệu quả nhất để dự đoán 

ý nghĩa của văn bản. 

BERT đã được phát hành công khai vào năm ngoái và đã giúp 

Google hiểu được bối cảnh xung quanh các truy vấn tìm kiếm nhất 

định. Nó giúp cải thiện sự liên kết giữa nội dung của trang web và 

truy vấn tìm kiếm của người dùng. Nó cũng đã được khen ngợi 

rộng rãi bởi các chuyên gia trong ngành.  Mô hình AI mới của 

Google tương tự như Bert, nhưng vượt trội hơn nhiều.  Google 

đang sử dụng BERT để chống lại việc nhồi nhét từ khóa.  Tuy 

nhiên, có một nhược điểm lớn đối với mô hình mới này: nó có khả 

năng hạn chế hiểu ngôn ngữ không phải tiếng Anh . Google cho 

biết họ sẽ không phạt các trang web vi phạm các nguyên tắc này.  

Nó có thể xử lý thông tin ở các định dạng khác 

ngoài văn bản 

Mô hình Hợp nhất Đa nhiệm (MUM) là một công cụ trí tuệ nhân tạo 

mạnh mẽ có thể giải thích thông tin ở các định dạng khác ngoài 

văn bản. Ví dụ: MUM có thể hiểu các hình ảnh và liên kết chúng 

với các câu hỏi. Ví dụ: nếu ai đó tìm kiếm ủng đi bộ đường dài, 

MUM hiểu các câu hỏi và có thể đưa  ra các đề xuất dựa trên hình 

ảnh. MUM cũng hiểu mối quan hệ giữa hai thực thể và nó có thể 

xử lý thông tin ở các định dạng khác ngoài văn bản.  

Một lợi ích khác của MUM là nó có thể xử lý nội dung đa phương 

tiện. Ví dụ: nếu người dùng xem video về một chủ đề cụ thể, MUM 

có thể nhận ra các chủ đề liên quan trong video và phát triển các 

liên kết dựa trên nội dung. Người phát ngôn của Google cho biết 

MUM cũng sẽ hiển thị các chủ đề liên quan không được đề cập rõ 

ràng trong video, dựa trên sự hiểu biết nâng cao  hơn về video. 

MUM cũng dịch thông tin giữa các ngôn ngữ khác nhau.  Ví dụ: nếu 

bạn đang tìm kiếm thông tin về núi Phú Sĩ ở Nhật Bản, bạn có thể 

không tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào bằng tiếng Nhật.  MUM 

có thể dịch văn bản và dịch nó sang ngôn ngữ ưa  thích của bạn. Nó 

cũng có thể cho bạn biết những suối nước nóng (SPA) nào ở gần đó 



và những cửa hàng lưu niệm nào có sản phẩm nổi tiếng.  Điều này 

cho phép nó cung cấp các câu trả lời được cá nhân hóa.  

Một cách khác để sử dụng MUM là tạo trải nghiệm tương tác.  

Người dùng có thể yêu cầu MUM cung cấp cho họ đề xuất dựa trên 

kiến thức của họ về thế giới. Ví dụ: một người có thể bước vào chu 

trình "thăm dò và đánh giá" và nhận được các đề xuất về cách đạt 

được điều đó. MUM cũng có thể làm nổi các chủ đề phụ để khám 

phá thêm. Nó cũng có thể cung cấp cho bạn các liên kết đến các 

bài báo, video và hình ảnh có liên quan.  

Nó có thể kết hợp nhiều liên kết thành một kết 

quả tìm kiếm duy nhất 

Mô hình Hợp nhất Đa nhiệm (MUM) của Google có thể kết hợp 

nhiều liên kết vào một trang kết quả tìm kiếm. Thay đổi này sẽ giúp 

kết quả tìm kiếm trở nên toàn diện và trực quan hơn rất 

nhiều. Người dùng sẽ có thể thấy nhiều liên kết trong một kết quả 

duy nhất, vì vậy họ sẽ bị buộc phải khám phá, tìm ý kiến và hiểu 

tìm kiếm của họ. Nó sẽ giúp bạn dễ dàng truy cập nội dung mà mọi 

người muốn và cần. 

Google đang nỗ lực để hiểu các loại nội dung phương tiện khác nhau 

và hiểu ngữ cảnh của các yếu tố khác nhau tạo nên video.  Công 

nghệ ngày càng trở nên phức tạp và hiểu được ý nghĩa và ngữ cảnh 

của video hoặc hình ảnh. Ví dụ: một hình ảnh trong tìm kiếm hình 

ảnh có thể chứa nhiều thông tin về chủ đề của video và MUM sẽ đề 

xuất video hoặc các chủ đề liên quan dựa trên ngữ cảnh đó.  

MUM sẽ tương thích với tất cả các ngôn ngữ.  Google cũng đang 

nỗ lực để loại bỏ các thành kiến về học máy và giảm lượng khí thải 

carbon của thuật toán. Google cũng đang tích hợp MUM vào nền 

tảng tìm kiếm di động của mình. Google cho biết Mô hình hợp nhất 

đa nhiệm sẽ bắt đầu được tung ra trong vài tuần tới, với nhiều  bản 

cập nhật hơn sẽ ra mắt trong những tháng tới.  Tuy nhiên, tính 

năng mới này có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm và hành 



vi của người dùng và điều quan trọng là phải theo dõi những thay 

đổi này khi chúng xảy ra. 

Đối với tương lai của MUM của Google, nó sẽ là một sự phát triển 

của các kết quả tìm kiếm truyền thống.  Mặc dù nội dung bằng văn 

bản truyền thống sẽ vẫn quan trọng, nhưng MUM sẽ kết hợp nhiều 

nội dung đa phương tiện hơn.  Nó cũng sẽ làm cho phần trên của 

SERP hấp dẫn hơn. Do đó, sẽ có ít người nhấp vào các kết quả 

tìm kiếm thông thường hơn.  Cuối cùng, xếp hạng ở một vị trí cụ 

thể trên SERP sẽ trở nên vô nghĩa.  

Nó có thể xác định các biến thể của tên vắc xin 

trong hơn 50 ngôn ngữ 

Công cụ mới của Google có tên là Mô hình hợp nhất đa nhiệm 

(MUM) có thể xác định các biến thể của tên vắc xin trong hơn 50 

ngôn ngữ khác nhau. Nó được công bố lần đầu tiên tại hội nghị 

nhà phát triển I/O của Google vào tháng 5. Nó đã được thử nghiệm 

trên vắc xin coronavirus, và nó có thể xác định hơn 800 biến thể 

của từ coronavirus trong một số ngôn ngữ khác nhau.  Trước đây, 

sẽ mất hàng tuần để xác định tất cả các biến thể khác nhau, nhưng 

bây giờ nó có thể làm như vậy chỉ trong vài giây.  Bởi vì MUM hiểu 

ngôn ngữ, nó cũng có thể nhận ra các cụm từ tìm kiếm liên quan 

và các từ bị thiếu. 

MUM là một máy tính đa phương thức, đa ngôn ngữ có thể chuyển 

kiến thức giữa các ngôn ngữ mà không cần hướng dẫn rõ 

ràng. Các nhà khoa học của Google đã đào tạo MUM về một tập 

dữ liệu lớn và tinh chỉnh nó trên những tập dữ liệu nhỏ hơn. Sử 

dụng MUM để cải thiện kết quả tìm kiếm vắc xin là một thử nghiệm 

hoàn hảo cho thuật toán mới.  Nó có thể xác định các biến thể của 

hơn 800 tên vắc xin bằng 50 ngôn ngữ và chuyển chúng sang giao 

diện người dùng trong vòng chưa đầy một giây.  

MUM là một hệ thống học máy rất linh hoạt có thể xác định các biến 

thể của tên vắc xin trong hơn 50 ngôn ngữ khác nhau.  Nó được đào 

tạo trên một tập hợp con chất lượng cao của kho dữ liệu web.  Khả 



năng tổng quát hóa kiến thức qua các ngôn ngữ của MUM là điều 

khiến nó trở thành một công cụ hữu ích.  Công nghệ này có thể học 

bằng một ngôn ngữ nhưng cũng có thể mở rộng kiến thức sang các 

ngôn ngữ khác bằng cách sử dụng hình ảnh và video.  

Google đã kết hợp MUM trong công cụ tìm kiếm của mình để cải 

thiện hiệu quả của các kết quả tìm kiếm. Bằng cách xác định các 

biến thể của tên vắc xin ở các ngôn ngữ khác, Google có thể hiển 

thị các kết quả phù hợp hơn.  Báo cáo đã xác định được hơn 800 

biến thể của tên vắc xin, trong đó có nhiều loại có cách phát âm 

tương tự. Công ty cũng đã thêm chức năng giao diện người dùng 

mới vào MUM, giúp người dùng hiểu rõ hơn và điều hướng kết quả.  

Nó có thể kết hợp nội dung âm thanh, video và 

hình ảnh có liên quan 

Công nghệ mới cho phép bạn sử dụng máy ảnh của điện thoại để 

tìm kiếm nội dung âm thanh, video và hình ảnh có liên quan.  Nếu 

bạn đã từng bị mất hoặc bị hỏng thứ gì đó, bạn có thể sử dụng 

máy ảnh để tìm linh kiện phù hợp hoặc thay thế.  Với Google Lens, 

bạn có thể chụp ảnh mặt hàng và yêu cầu máy ảnh hiển thị thông 

tin liên quan. Nó cũng sẽ xác định loại thức ăn và đồ uống nào phổ 

biến nhất. 

MUM hiểu thông tin ở nhiều định dạng khác nhau và có thể kết nối 

thông tin thành các danh mục có liên quan.  Ví dụ: nếu một người 

tìm kiếm thiết bị đi bộ đường dài, máy ảnh có thể hiển thị nội dung 

âm thanh, video và hình ảnh có liên quan đến chủ đề tìm kiếm.  Hệ 

thống cũng sẽ dịch nội dung sang ngôn ngữ mẹ đẻ của người 

dùng. Điều này giúp một người dễ dàng tìm kiếm thông tin bằng 

các ngôn ngữ khác nhau. 

Google đã và đang làm việc để cải thiện trải nghiệm tìm kiếm thông 

qua MUM. Tương tự như mô hình BERT, công nghệ mới này có thể 

dịch văn bản, hình ảnh và video thành các câu trả lời tường thuật 

có ý nghĩa. MUM được xây dựng dựa trên kiến trúc máy biến áp 

tương tự như BERT, nhưng được cho là mạnh hơn 1.000 lần. Với 



khả năng hiểu nhiều định dạng thông tin, MUM có thể cung cấp các 

kết quả phù hợp mà không cần phải thực hiện nhiều tìm kiếm.  

Google đã thông báo rằng họ đang cải tiến giao diện tìm kiếm của 

MUM. Phiên bản mới sẽ cung cấp một cách mới để khám phá các 

chủ đề và làm cho trải nghiệm tìm kiếm của bạn được cá nhân hóa 

hơn nữa. Google cũng cho biết họ sẽ sử dụng nội dung đa phương 

tiện để tinh chỉnh hơn nữa kết quả mà nó mang lại.  Google đã 

thông báo rằng MUM mới sẽ cho phép người dùng tìm kiếm thông 

tin bằng hình ảnh và video. Google Lens sẽ là một phần của tính 

năng này, cho phép người dùng tìm kiếm bằng hình ảnh.  

 


