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Giám đốc điều hành của Google Sundar Pichai đã yêu cầu một 

số nhóm chuyển sang chế độ khác và làm việc để phát triển các 

sản phẩm AI, New York Times đưa tin. Brandon Wade/Reuters 

• Theo báo cáo của NYT, Google đã ban hành "mã đỏ" để 

đáp lại sự gia tăng của AI bot ChatGPT. 

• Giám đốc điều hành Sundar Pichai đã chuyển hướng 

một số nhóm tập trung vào việc xây dựng các sản phẩm 

AI, theo báo cáo. 

• Động thái này diễn ra khi có rất nhiều cuộc thảo luận về 

việc một ngày nào đó ChatGPT có thể thay thế công cụ 

tìm kiếm của Google hay không. 
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Ban quản lý của Google đã ban hành "mã đỏ" trong bối cảnh ra 

mắt  ChatGPT - bot trò chuyện AI đàm thoại ồn ào do OpenAI tạo 

ra - vì nó làm dấy lên mối lo ngại về tương lai của công cụ tìm 

kiếm Google, The New York Times đưa tin. 

Sundar Pichai, Giám đốc điều hành của công ty mẹ của Google, 

Alphabet, đã tham gia một số cuộc họp xung quanh chiến lược AI 

của Google và đã chỉ đạo nhiều nhóm trong công ty tái tập trung 

nỗ lực vào việc giải quyết mối đe dọa mà ChatGPT gây ra cho 

hoạt động kinh doanh công cụ tìm kiếm của mình, theo một bản 

ghi nhớ nội bộ và bản ghi âm được Times xem xét. 

Đặc biệt, các nhóm trong bộ phận Nghiên cứu, Tin cậy và An 

toàn của Google cùng với các bộ phận khác đã được chỉ đạo 

chuyển hướng để hỗ trợ phát triển và ra mắt các nguyên mẫu và 

sản phẩm AI mới, tờ Times đưa tin. Theo Times, một số nhân 

viên thậm chí còn được giao nhiệm vụ xây dựng các sản phẩm AI 

tạo ra tác phẩm nghệ thuật và đồ họa tương tự như DALL-E của 

OpenAI được hàng triệu người sử dụng.  

Người phát ngôn của Google đã không trả lời ngay lập tức yêu 

cầu bình luận của Insider. 

Động thái xây dựng danh mục sản phẩm AI của Google diễn ra 

vào thời điểm khi các nhân viên và chuyên gia của Google đang 

tranh luận liệu ChatGPT — do cựu chủ tịch Y Combinator, Sam 

Altman điều hành — có khả năng thay thế công cụ tìm kiếm và từ 

đó làm tổn hại đến mô hình kinh doanh doanh thu quảng cáo của 

Google hay không.  

Sridhar Ramaswamy, người giám sát nhóm quảng cáo của Google 

từ năm 2013 đến năm 2018, nói rằng ChatGPT có thể ngăn người 

dùng nhấp vào các liên kết có quảng cáo của Google.  
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Quảng cáo của Google đã tạo ra 208 tỷ USD — 81% tổng doanh 

thu của Alphabet — vào năm 2021, Insider đưa tin . 

ChatGPT, đã thu hút hơn 1 triệu người dùng sau 5 ngày kể từ khi 

ra mắt công chúng, có thể tạo ra các câu trả lời đơn lẻ cho các truy 

vấn theo cách đối thoại, giống con người bằng cách tổng hợp thông 

tin từ hàng triệu trang web. Người dùng đã yêu cầu bot trò chuyện 

viết một bài luận đại học, đưa ra lời khuyên về mã hóa và thậm chí 

phục vụ như một nhà trị liệu, Insider đã đưa tin trước đây. 

Nhưng một số người đã nhanh chóng nhận thấy rằng bot thường 

có nhiều lỗi. Các chuyên gia AI nói với Insider rằng ChatGPT 

không thể kiểm tra tính xác thực của những gì nó nói và không 

thể phân biệt giữa thông tin xác thực và thông tin sai lệch. Nó 

cũng có thể tạo ra câu trả lời, một hiện tượng mà các nhà nghiên 

cứu AI gọi là "ảo giác". 

Bot này có khả năng tạo ra các phản ứng xúc phạm mang tính 

phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính, Bloomberg đưa tin . 

Theo Times, tỷ lệ lỗi cao và dễ bị nhiễm độc của bot trò chuyện là 

một số lý do khiến Google ngần ngại phát hành bot trò chuyện AI 

LaMDA - viết tắt của Mô hình ngôn ngữ cho các ứng dụng đối 

thoại - cho công chúng. Một báo cáo gần đây của CNBC cho biết 

các giám đốc điều hành của Google không muốn phát hành rộng 

rãi nó ở trạng thái hiện tại vì lo ngại về "rủi ro danh tiếng". 

Zoubin Ghahramani, người đứng đầu phòng thí nghiệm AI của 

Google, Google Brain, nói với Times trước khi ChatGPT được 

phát hành.  

Thay vào đó, Google có thể tập trung vào việc cải thiện công cụ 

tìm kiếm của mình theo thời gian thay vì gỡ bỏ nó, các chuyên 

gia nói với tờ Times. 
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Vì Google được cho là đang làm việc hết công suất trên các sản 

phẩm AI mới, chúng ta có thể sớm xem xét chúng tại hội nghị nhà 

phát triển hàng năm của Google, I/O, dự kiến sẽ diễn ra vào 

tháng 5. 

 


