
Bot trò chuyện mới là "màu đỏ mã" cho hoạt 
động kinh doanh tìm kiếm của Google 

Trong ba thập kỷ qua, một số ít các sản phẩm như trình duyệt web của 

Netscape, công cụ tìm kiếm của Google và iPhone của Apple đã thực sự 

làm đảo lộn ngành công nghệ và khiến những gì đến trước chúng trông 

giống như những con khủng long lười biếng. 

Ba tuần trước, một bot trò chuyện thử nghiệm có tên ChatGPTđã đưa 

trường hợp của nó trở thành kẻ phá vỡ lớn tiếp theo của ngành. Nó có thể 

cung cấp thông tin bằng những câu rõ ràng, đơn giản, thay vì chỉ là một 

danh sách các liên kết internet. Nó có thể giải thích các khái niệm theo 

những cách mọi người có thể dễ dàng hiểu được. Nó thậm chí có thể tạo 

ra các ý tưởng từ đầu, bao gồm các chiến lược kinh doanh, đề xuất quà 

tặng Giáng sinh, chủ đề blog và kế hoạch kỳ nghỉ. 

Mặc dù ChatGPT vẫn còn nhiều chỗ để cải thiện, nhưng việc phát hành nó 

đã khiến ban quản lý của Google tuyên bố "mã màu đỏ". Đối với Google, 

điều này giống như việc kéo chuông báo cháy. Một số người lo ngại công ty 

có thể đang tiến gần đến một thời điểm mà những bộ trang phục lớn nhất ở 

Thung lũng Silicon sợ hãi - sự xuất hiện của một sự thay đổi công nghệ to 

lớn có thể làm đảo lộn hoạt động kinh doanh. 

Trong hơn 20 năm, công cụ tìm kiếm Google đã đóng vai trò là cửa ngõ 

chính của thế giới vào internet. Nhưng với một loại công nghệ bot trò 

chuyện mới sẵn sàng phát minh lại hoặc thậm chí thay thế các công cụ tìm 

kiếm truyền thống, Google có thể phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng 

đầu tiên đối với hoạt động kinh doanh tìm kiếm chính của mình. Một giám 

đốc điều hành của Google đã mô tả những nỗ lực này là tạo ra hoặc phá vỡ 

tương lai của Google. 

ChatGPTđược phát hành bởi một phòng thí nghiệm nghiên cứu tích cực có 

tên OpenAI và Google là một trong số nhiều công ty, phòng thí nghiệm và nhà 

nghiên cứu khác đã giúp xây dựng công nghệ này. Nhưng các chuyên gia tin 

rằng gã khổng lồ công nghệ có thể phải vật lộn để cạnh tranh với các công ty 

mới hơn, nhỏ hơn đang phát triển các bot trò chuyện này, vì nhiều cách mà 

công nghệ này có thể gây thiệt hại cho hoạt động kinh doanh của Google. 



Google đã dành vài năm làm việc trên các bot trò chuyện và, giống như các 

công ty công nghệ lớn khác, đã tích cực theo đuổi công nghệ trí tuệ nhân 

tạo. Google đã xây dựng một bot trò chuyện có thể cạnh tranh với 

ChatGPT. Trên thực tế, công nghệ trung tâm của bot trò chuyện của 

OpenAI được phát triển bởi các nhà nghiên cứu tại Google. 

Được gọi là LaMDA, hay Mô hình ngôn ngữ cho các ứng dụng đối thoại, bot 

trò chuyện của Google đã nhận được sự chú ý rất lớn vào mùa hè khi một 

kỹ sư của Google, Blake Lemoine, tuyên bố rằng nó có tri giác. Điều này 

không đúng, nhưng công nghệ cho thấy công nghệ bot trò chuyện đã được 

cải thiện nhiều như thế nào trong những tháng gần đây. 

Tuy nhiên, Google có thể miễn cưỡng triển khai công nghệ mới này để 

thay thế cho tìm kiếm trực tuyến, vì nó không phù hợp để phân phối quảng 

cáo kỹ thuật số, vốn chiếm hơn 80% doanh thu của công ty vào năm ngoái. 

"Không có công ty nào là bất khả chiến bại; tất cả đều dễ bị tổn thương", 

Margaret O'Mara, giáo sư tại Đại học Washington, người chuyên về lịch sử 

của Thung lũng Silicon, cho biết. "Đối với các công ty đã trở nên cực kỳ 

thành công khi thực hiện một điều xác định thị trường, thật khó để có một 

hành động thứ hai với một cái gì đó hoàn toàn khác." 

Bởi vì bot trò chuyện mới này học các kỹ năng của chúng bằng cách phân 

tích lượng dữ liệu khổng lồ được đăng trên internet, chúng có cách pha trộn 

hư cấu với thực tế. Chúng cung cấp thông tin có thể thiên vị phụ nữ và người 

da màu. Chúng có thể tạo ra ngôn ngữ độc hại, bao gồm cả lời nói căm thù. 

Tất cả những điều đó có thể khiến mọi người chống lại Google và làm 

hỏng thương hiệu công ty mà họ đã dành nhiều thập kỷ xây dựng. Như 

OpenAI đã chỉ ra, các công ty mới hơn có thể sẵn sàng tận dụng cơ hội 

của họ với những lời phàn nàn để đổi lấy sự tăng trưởng. 

Ngay cả khi Google hoàn thiện các bot trò chuyện, nó phải giải quyết một vấn 

đề khác: Liệu công nghệ này có tiêu diệt các quảng cáo tìm kiếm sinh lợi của 

công ty không? Nếu một bot trò chuyện đang trả lời các truy vấn bằng những 

câu chặt chẽ, có ít lý do hơn để mọi người nhấp vào liên kết quảng cáo. 

"Google có vấn đề về mô hình kinh doanh", Amr Awadallah, người từng 

làm việc cho Yahoo và Google và hiện đang điều hành Vectara, một công 



ty khởi nghiệp đang xây dựng công nghệ tương tự, cho biết. "Nếu Google 

cung cấp cho bạn câu trả lời hoàn hảo cho mỗi truy vấn, bạn sẽ không 

nhấp vào bất kỳ quảng cáo nào." 

Sundar Pichai, giám đốc điều hành của Google, đã tham gia vào một loạt 

các cuộc họp để xác định chiến lược AI của Google và ông đã đảo lộn 

công việc của nhiều nhóm trong công ty để đối phó với mối đe dọa mà 

ChatGPT gây ra, theo một bản ghi nhớ và bản ghi âm mà The New York 

Times có được. Nhân viên cũng được giao nhiệm vụ xây dựng các sản 

phẩm AI có thể tạo ra tác phẩm nghệ thuật và các hình ảnh khác, như 

công nghệ DALL-E của OpenAI, đã được hơn ba triệu người sử dụng. 

Từ nay cho đến khi một hội nghị lớn dự kiến sẽ được Google tổ chức vào 

tháng 5, các nhóm trong nghiên cứu, Tin cậy và An toàn của Google và 

các bộ phận khác đã được chỉ định lại để giúp phát triển và phát hành các 

nguyên mẫu và sản phẩm AI mới. 

Khi công nghệ tiến bộ, các chuyên gia trong ngành tin rằng, Google phải quyết 

định liệu họ có đại tu công cụ tìm kiếm của mình hay không và biến một bot trò 

chuyện chính thức trở thành bộ mặt của dịch vụ hàng đầu của mình. 

Google đã miễn cưỡng chia sẻ rộng rãi công nghệ của mình bởi vì, giống 

như ChatGPT và các hệ thống tương tự, nó có thể tạo ra thông tin sai lệch, 

độc hại và thiên vị. LaMDA chỉ dành cho một số lượng người hạn chế 

thông qua một ứng dụng thử nghiệm, AI Test Kitchen. 

Google coi đây là một cuộc đấu tranh để triển khai AI tiên tiến của mình mà 

không gây hại cho người dùng hoặc xã hội, theo một bản ghi nhớ được 

The Times ghi nhận. Trong một cuộc họp gần đây, một người quản lý thừa 

nhận rằng các công ty nhỏ hơn có ít lo ngại hơn về việc phát hành các 

công cụ này, nhưng cho biết Google phải vào cuộc chiến nếu không ngành 

công nghiệp có thể tiếp tục mà không có nó, theo một đoạn ghi âm cuộc 

họp mà The Times có được. 

Các công ty khác cũng gặp vấn đề tương tự. Năm năm trước, Microsoft đã 

phát hành một bot trò chuyện, có tên là Tay, đã phun ra ngôn ngữ phân 

biệt chủng tộc, bài ngoại và nói cách khác là bẩn thỉu và buộc phải xóa nó 

ngay lập tức khỏi internet - không bao giờ quay trở lại. Trong những tuần 



gần đây, Meta đã gỡ bỏ một bot trò chuyện mới hơn vì nhiều lý do tương 

tự. 

Các giám đốc điều hành cho biết trong cuộc họp được ghi lại rằng Google dự 

định phát hành công nghệ đã thúc đẩy bot trò chuyện của mình như một dịch 

vụ điện toán đám mây cho các doanh nghiệp bên ngoài và họ có thể kết hợp 

công nghệ này vào các tác vụ hỗ trợ khách hàng đơn giản. Nó sẽ duy trì các 

tiêu chuẩn tin cậy và an toàn cho các sản phẩm chính thức, nhưng nó cũng 

sẽ phát hành các nguyên mẫu không đáp ứng các tiêu chuẩn đó. 

Nó có thể giới hạn những nguyên mẫu đó ở 500.000 người dùng và cảnh 

báo họ rằng công nghệ này có thể tạo ra những tuyên bố sai lệch hoặc xúc 

phạm. Kể từ khi phát hành vào ngày cuối cùng của tháng 11, ChatGPT - có 

thể tạo ra vật liệu độc hại tương tự - đã được hơn một triệu người sử dụng. 

"Một bản demo thú vị của một hệ thống hội thoại mà mọi người có thể 

tương tác qua một vài vòng, và nó cảm thấy tuyệt vời? Đó là một bước đi 

tốt, nhưng nó không phải là thứ thực sự sẽ biến đổi xã hội", Zoubin 

Ghahramani, người giám sát phòng thí nghiệm AI Google Brain, cho biết 

trong một cuộc phỏng vấn với The Times vào tháng trước, trước khi 

ChatGPT được phát hành. "Nó không phải là thứ mà mọi người có thể sử 

dụng một cách đáng tin cậy hàng ngày." 

Google đã và đang làm việc để nâng cao công cụ tìm kiếm của mình bằng 

cách sử dụng cùng một công nghệ làm nền tảng cho các bot trò chuyện 

như LaMDA và ChatGPT. Công nghệ - một "mô hình ngôn ngữ lớn" -không 

chỉ đơn thuần là một cách để máy móc thực hiện một cuộc trò chuyện. 

Ngày nay, công nghệ này giúp công cụ tìm kiếm Google làm nổi bật các 

kết quả nhằm trả lời trực tiếp câu hỏi bạn đã hỏi. Trước đây, nếu bạn gõ 

"Các nhà thẩm mỹ có đứng nhiều trong công việc không?" vào Google, nó 

không hiểu những gì bạn đang hỏi. Giờ đây, Google đã phản hồi chính xác 

bằng một đoạn giới thiệu ngắn mô tả nhu cầu thể chất của cuộc sống trong 

ngành chăm sóc da. 

Nhiều chuyên gia tin rằng Google sẽ tiếp tục thực hiện cách tiếp cận này, 

từng bước cải thiện công cụ tìm kiếm của mình thay vì đại tu nó. "Google 

Search khá bảo thủ," Margaret Mitchell, một nhà nghiên cứu AI tại 

Microsoft và Google, nơi cô đã giúp thành lập nhóm AI Đạo đức của mình, 



và hiện đang ở phòng thí nghiệm nghiên cứu Hugging Face. "Nó cố gắng 

không làm rối tung một hệ thống hoạt động." 

Các công ty khác, bao gồm Vectara và một công cụ tìm kiếm có tên Neeva, 

đang làm việc để tăng cường công nghệ tìm kiếm theo những cách tương 

tự. Nhưng khi OpenAI và các công ty khác cải thiện các bot trò chuyện của 

họ - hoạt động để giải quyết các vấn đề về độc tính và thiên vị - điều này 

có thể trở thành một sự thay thế khả thi cho các công cụ tìm kiếm ngày 

nay. Ai đến đó trước có thể là người chiến thắng. 

"Năm ngoái, tôi đã tuyệt vọng đến nỗi rất khó để đánh bật sự kìm kẹp sắt 

của Google," Sridhar Ramaswamy, người trước đây đã giám sát quảng 

cáo cho Google, bao gồm cả Quảng cáo tìm kiếm, và hiện đang điều hành 

Neeva, cho biết. "Nhưng những khoảnh khắc công nghệ như thế này tạo 

cơ hội cho sự cạnh tranh nhiều hơn.” 


