
Baidu Developing Its Own ChatGPT, Aiming to Integrate It Into Search 

Baidu phát triển ChatGPT của riêng mình, nhằm mục đích tích hợp nó vào 

Tìm kiếm 

China's Baidu Inc. has thrust itself into a global race to commercialize the 

next-generation of artificial-intelligence technologies like ChatGPT that 

could bring major transformations to the internet. 

Baidu Inc. của Trung Quốc đã tự đẩy mình vào một cuộc đua toàn cầu để 

thương mại hóa thế hệ tiếp theo của các công nghệ trí tuệ nhân tạo như 

ChatGPT có thể mang lại những biến đổi lớn cho internet. 

The company is developing an AI-powered chatbot similar to OpenAI's 

popular ChatGPT and plans to integrate it into its main search engine in 

March, people familiar with the matter said. 

Công ty đang phát triển một chatbot được hỗ trợ bởi AI tương tự như 

ChatGPT phổ biến của OpenAI và có kế hoạch tích hợp nó vào công cụ 

tìm kiếm chính của mình vào tháng Ba, những người quen thuộc với vấn 

đề này cho biết. 

The move would place Beijing-based Baidu among a few tech companies 

globally to have its own version of the technology, which has generated 

buzz among consumers and businesses, and placed pressure on 

incumbents, which have started to update their product-development 

strategies. 

Động thái này sẽ đặt Baidu có trụ sở tại Bắc Kinh trong số những công ty 

công nghệ trên toàn cầu có phiên bản công nghệ riêng, điều này đã tạo ra 

tiếng vang trong người tiêu dùng và doanh nghiệp, đồng thời gây áp lực lên 

những người đương nhiệm, những người đã bắt đầu cập nhật chiến lược 

phát triển sản phẩm của họ. 

Baidu is set to be the first to bring the technology to consumers in China, 

where the state censors the internet and access is blocked to ChatGPT. 



Baidu được thiết lập để trở thành người đầu tiên đưa công nghệ này đến 

với người tiêu dùng ở Trung Quốc, nơi nhà nước kiểm duyệt internet và 

truy cập bị chặn đối với ChatGPT. 

Baidu's plans come as competition heats up between Washington and 

Beijing to bolster their respective countries' leadership in strategic 

emerging technologies. 

Kế hoạch của Baidu được đưa ra trong bối cảnh cạnh tranh đang nóng lên 

giữa Washington và Bắc Kinh để củng cố vị trí dẫn đầu của các quốc gia 

tương ứng trong các công nghệ mới nổi chiến lược. 

They also highlight the fluid, cross-border nature of AI research where 

open-source is the norm. 

Họ cũng nhấn mạnh tính chất linh hoạt, xuyên biên giới của nghiên cứu AI 

trong đó mã nguồn mở là tiêu chuẩn. 

OpenAI built ChatGPT atop a core breakthrough that Alphabet Inc.'s 

Google developed in 2017 -- an algorithm that Baidu also adapted and is 

now using as the foundation for its chatbot, according to some of the 

people. 

OpenAI đã xây dựng ChatGPT trên đỉnh một bước đột phá cốt lõi mà 

Google của Alphabet Inc. đã phát triển vào năm 2017 - một thuật toán mà 

Baidu cũng đã điều chỉnh và hiện đang sử dụng làm nền tảng cho chatbot 

của mình, theo một số người. 

Chief executive Robin Li touched on ChatGPT in a late-December speech 

to some employees, saying it represents new opportunities, according to a 

transcript on Baidu's internal website that was seen by The Wall Street 

Journal. 

Giám đốc điều hành Robin Li đã đề cập đến ChatGPT trong một bài phát 

biểu cuối tháng 12 với một số nhân viên, nói rằng nó đại diện cho những cơ 

hội mới, theo một bản ghi trên trang web nội bộ của Baidu được The Wall 

Street Journal nhìn thấy. 



"We have such cool technology, but can we turn it into a product that 

everyone needs?" Mr. Li said, referring to AI-driven technologies including 

the chatbot. 

"Chúng tôi có công nghệ tuyệt vời như vậy, nhưng liệu chúng tôi có thể 

biến nó thành một sản phẩm mà mọi người cần?" Ông Li nói, đề cập đến 

các công nghệ do AI điều khiển bao gồm cả chatbot. 

"This is actually the hardest step, but also the greatest and most 

influential." 

"Đây thực sự là bước khó nhất, nhưng cũng là bước đi lớn nhất và có ảnh 

hưởng nhất." 

Bloomberg earlier reported on Baidu's plans. 

Bloomberg trước đó đã đưa tin về kế hoạch của Baidu. 

Baidu, whose growth hasn't kept up with that of its Chinese internet peers, 

has been pushing to refashion itself into an AI company, investing billions 

of dollars in technologies including self-driving cars and chips designed to 

power AI applications. 

Baidu, người có tốc độ tăng trưởng không theo kịp so với các công ty cùng 

ngành internet ở Trung Quốc, đã thúc đẩy việc cải tiến bản thân thành một 

công ty AI, đầu tư hàng tỷ đô la vào các công nghệ bao gồm ô tô tự lái và 

chip được thiết kế để cung cấp năng lượng cho các ứng dụng AI. 

Using its vast repository of text data from its search-engine business, it has 

focused in particular on an area of AI research known as natural-language 

processing, which has experienced major leaps in advancement in the past 

few years and led to the recent surge of AI technologies, including 

ChatGPT. 

Sử dụng kho dữ liệu văn bản khổng lồ từ hoạt động kinh doanh công cụ tìm 

kiếm của mình, nó đặc biệt tập trung vào một lĩnh vực nghiên cứu AI được 

gọi là xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đã có những bước tiến nhảy vọt trong vài 



năm qua và dẫn đến sự gia tăng gần đây của các công nghệ AI, bao gồm 

cả ChatGPT. 

In 2019, Baidu developed a deep-learning model known as Ernie, based on 

Google's breakthrough, which it has used to improve its search results, 

including to make them more relevant. 

Vào năm 2019, Baidu đã phát triển một mô hình học sâu được gọi là Ernie, 

dựa trên bước đột phá của Google, mà họ đã sử dụng để cải thiện kết quả 

tìm kiếm của mình, bao gồm cả việc làm cho chúng phù hợp hơn. 

The company has since developed dozens more Ernie models and 

extended their capabilities to include image and art generation, similar to 

those of OpenAI's Dall-E. 

Kể từ đó, công ty đã phát triển thêm hàng chục mẫu Ernie và mở rộng khả 

năng của chúng để bao gồm thế hệ hình ảnh và nghệ thuật, tương tự như 

của Dall-E của OpenAI. 

Baidu is now using Ernie as the foundation for its chatbot, and is training it 

on both Chinese- and English-language sources inside and outside China's 

firewall, some of the people said. 

Baidu hiện đang sử dụng Ernie làm nền tảng cho chatbot của mình và 

đang đào tạo nó trên cả các nguồn tiếng Trung và tiếng Anh trong và ngoài 

tường lửa của Trung Quốc, một số người cho biết. 

In the past, Baidu has trained Ernie using sources that include Wikipedia, 

BookCorpus, Reddit and Baidu's ecosystem of products -- such as Baidu 

Baike and Baidu News -- according to its open-source research papers. 

Trong quá khứ, Baidu đã đào tạo Ernie bằng cách sử dụng các nguồn bao 

gồm Wikipedia, BookCorpus, Reddit và hệ sinh thái sản phẩm của Baidu - 

chẳng hạn như Baidu Baike và Baidu News - theo các tài liệu nghiên cứu 

mã nguồn mở của nó. 



Baidu plans to limit its chatbot's outputs in accordance with the state's 

censorship rules, one of the people said. 

Baidu có kế hoạch hạn chế đầu ra của chatbot theo các quy tắc kiểm duyệt 

của nhà nước, một trong những người cho biết. 

OpenAI also applies restrictions to ChatGPT's outputs in an effort to avoid 

toxic hate speech and politically sensitive topics. 

OpenAI cũng áp dụng các hạn chế đối với kết quả đầu ra của ChatGPT 

trong nỗ lực tránh ngôn từ kích động thù địch độc hại và các chủ đề nhạy 

cảm về chính trị. 

Trained on vast amounts of text data from the internet, ChatGPT is capable 

of answering all manner of user questions in fluent conversational prose. 

Được đào tạo trên một lượng lớn dữ liệu văn bản từ internet, ChatGPT có 

khả năng trả lời tất cả các cách câu hỏi của người dùng bằng văn xuôi đàm 

thoại trôi chảy. 

But the chatbot can't guarantee accurate answers and at times has 

delivered sexist or racist comments, industry researchers have said. 

Nhưng chatbot không thể đảm bảo câu trả lời chính xác và đôi khi đã đưa 

ra những bình luận phân biệt giới tính hoặc phân biệt chủng tộc, các nhà 

nghiên cứu trong ngành cho biết. 

Tech giants including Microsoft Corp. and Google are hurrying to mature 

the technology underlying ChatGPT and integrate it into their products -- 

including search, where its conversational abilities are seen to have the 

most potential to upend the status quo. 

Những gã khổng lồ công nghệ bao gồm Microsoft Corp. và Google đang 

gấp rút hoàn thiện công nghệ cơ bản của ChatGPT và tích hợp nó vào các 

sản phẩm của họ - bao gồm cả tìm kiếm, nơi khả năng trò chuyện của nó 

được coi là có tiềm năng nhất để đảo lộn hiện trạng. 



Microsoft, which invested in OpenAI in 2019 and 2021, announced fresh 

backing -- as much as $10 billion, The Wall Street Journal reported -- to 

infuse ChatGPT into its product lines, including its search engine Bing. 

Microsoft, công ty đã đầu tư vào OpenAI vào năm 2019 và 2021, đã công 

bố sự ủng hộ mới - lên tới 10 tỷ USD, The Wall Street Journal đưa tin - để 

đưa ChatGPT vào các dòng sản phẩm của mình, bao gồm cả công cụ tìm 

kiếm Bing. 

A similar Google technology known as LaMDA made its debut in 2021, and 

Meta Platforms Inc. released a chatbot known as Blenderbot in 2020, but 

neither has revealed plans to integrate the technology into their platforms. 

Một công nghệ tương tự của Google được gọi là LaMDA đã ra mắt lần đầu 

tiên vào năm 2021 và Meta Platforms Inc. đã phát hành một chatbot được 

gọi là Blenderbot vào năm 2020, nhưng cả hai đều không tiết lộ kế hoạch 

tích hợp công nghệ này vào nền tảng của họ. 


