
ChatGPT có thể giết chết Google không? 

AI đang phá vỡ mọi thứ, thậm chí là các doanh nghiệp nghìn tỷ đô la 
 

Tháng trước, tất cả các báo động đã vang lên trong trụ sở của Google. 

Ngay cả New York Times cũng có cả một bài báo dành riêng cho việc 

này. Theo họ, 'Code Red' đã phát triển trong các cấu trúc cao nhất của 

công ty. 

Google sợ hãi, rất sợ hãi. 

Lý do? 

Trí tuệ nhân tạo gần đây đã thực hiện một bước nhảy vọt khổng lồ có 

thể gây rủi ro cho hoạt động kinh doanh cốt lõi của Google, đó là Tìm 

kiếm (Search). 

Câu hỏi sau đây là điều không thể tránh khỏi. 

Liệu chúng ta có thể sớm chứng kiến cái chết của một trong những 

công ty được gọi là 'nghìn tỷ đô la', và cùng với đó là sự sụp đổ của 

toàn bộ các ngành công nghiệp như SEO, SERPs và cuối cùng là tiếp 

thị kỹ thuật số? 

Google, công ty độc quyền Internet đầu tiên, bị phơi bày 

Google hiện được định giá khổng lồ 1.13 nghìn tỷ đô la. 

Đó là một và mười hai số không. Nhưng điều thậm chí còn điên rồ 

hơn, đó là Google, vào tháng 11 năm 2021, là một công ty trị giá gần 2 

nghìn tỷ đô la. 

Con số này khá giảm, nhưng nó vẫn cho phép họ trở thành công ty 

lớn thứ tư trên thế giới theo vốn hóa thị trường. 

Tất nhiên, quá lớn, người ta tưởng tượng rằng doanh thu của nó cũng 

rất lớn. 

Doanh thu 256 tỷ đô la vào năm 2021. Không quá tệ. 

Nhưng con số này chứng minh là bao nhiêu tiền? 



Để tham khảo, nhiều hơn toàn bộ GDP dự kiến của Bồ Đào Nha cho 

năm 2022. 

Nói cách khác, doanh thu của Google vào năm 2021 lớn hơn những gì 

Bồ Đào Nha quản lý cả năm, với tư cách là cả một quốc gia. 

Nhìn thấy những con số đó, người ta không thể tỏ ra ngạc nhiên trước 

định giá điên rồ của Google. 

Sự thật mà nói, mô hình kinh doanh của Google có một nhược điểm. 

Đa dạng hóa không phải là điểm mạnh nhất của Google 

Không thể phủ nhận rằng Google có một số con số ấn tượng. 

Để thể hiện trực quan hơn, chúng ta hãy xem xét chuyên khảo sau: 

 

Kết quả hàng quý của Alphabet. Nguồn: visualcapitalist.com 



Nếu chúng ta kiểm tra kết quả hàng quý của Google vào tháng 6 năm 

2022, Google đã đạt được thu nhập 69.7 tỷ đô la.  

Gần như bằng lợi nhuận cuối cùng của họ, 16 tỷ đô la, tỷ suất lợi 

nhuận là 23%. Đó là rất lớn, xem xét cách Amazon, một trong những 

công ty lớn khác, thực sự mất tiền trong quý đó. 

Điều này có vẻ tuyệt vời phải không? 

Tuy nhiên, nếu bạn quan sát cẩn thận, có điều gì đó kỳ lạ. 

Hoặc ít nhất, ngẫu hứng. 

Trong số 70 tỷ doanh thu, 41 tỷ, gần 60%, đến từ một nguồn duy nhất, 

Quảng cáo tìm kiếm, ngành công nghiệp mà Google chiếm khoảng 

92% thị phần. 

Vấn đề là, một cáchcụ thể, đây là thị trường mà AI có khả năng phá vỡ. 

Nhưng bằng cách nào? 

Mô hình AI biến áp. Nhưng thực sự đó là gì? 

Gợi ý nhanh, chúng không phải là robot giết người như trong phim. 

ChatGPT và những gì sắp tới 

Bạn có thể đã nghe hoặc đọc về ChatGPT rất nhiều gần đây. 

Thực sự là đã nghe quá nhiều, rất nhiều. 

Nhưng có thể hiểu được, công nghệ này tuyệt vời đến độ không thể 

tin được. 

ChatGPT trong 30 giây 

Đối với những người không biết, OpenAI, một công ty phi lợi 

nhuận được thành lập bởi Elon Musk và Sam Altman, cùng với 

một số những người khác, đã xuất bản phiên bản mới nhất của 

chatbot, ChatGPT, được cung cấp bởi mô hình ngôn ngữ biến áp 

lớn nhất từng được tạo ra, GPT-3.5, với hơn 175 tỷ thông số. 



Trong trường hợp bạn thắc mắc, chatbot là robot mà bạn có thể nói 

chuyện. 

Trên thực tế, có lẽ bạn đã nói chuyện với nhiều người gần đây, đặc 

biệt là khi tương tác với các tổng đài, công ty bảo hiểm... và về cơ bản 

bất kỳ dịch vụ khách hàng nào bạn có thể tìm thấy ngày hôm nay. 

Những chatbot đó, nói chung là chân thành, khá khó chịu và hạn chế 

một cách đau đớn. 

Nhưng ChatGPT thì không phải như vậy. 

Người ta có thể nói nó là cùng một con thú vật nhưng là một con thú 

hoàn toàn khác. Với nhiều người, nó là một thú vật hoàn toàn khác. 

ChatGPT, trong số những thứ khác, có thể trả lời hầu hết mọi câu hỏi 

bằng các câu trả lời cực kỳ hùng hồn, viết mã bất cứ thứ gì bạn muốn 

bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, viết những câu chuyện 

trước khi đi ngủ hoàn toàn mới, gỡ lỗi mã của bạn và những thứ khác. 

Nó rất ấn tượng, một số người đã tuyên bố nó có thể là mô hình AI 

thông minh, có tri giác đầu tiên. 

Câu trả lời ngắn gọn, thực sự không hoàn toàn như vậy. 

Vấn đề với tuyên bố đó là mọi người nhầm lẫn khả năng dự đoán cao 

với sự nhạy cảm. 

Một con thú xác suất 

GPT, giống như bất kỳ mạng lưới thần kinh nào khác, là một con thú 

xác suất; Nó có khả năng dự đoán với tỷ lệ thành công đáng kinh ngạc 

từ (word) đúng tiếp theo để đáp ứng với một câu, do đó tạo ra các câu 

được xây dựng hoàn hảo trong khi nghe rất giống con người tương 

tác với nó. 

Nhưng có thành công cao trong việc dự đoán các phản ứng hùng hồn 

là một chuyện, có khả năng thực sự hiểu những gì họ đang phản hồi 

lại là một chuyện khác. 



Đừng để các phương tiện truyền thông giật gân đánh lừa bạn, AI hiện 

đại không có tri giác. Thực sự là như vậy. 

Nhưng mặc dù một cuộc nổi dậy vũ trang của robot giết người dường 

như không thể xảy ra ngày nay, có một cái gì đó mà ChatGPT thực sự 

đã sẵn sàng để phá vỡ ngay từ đầu. 

Và đó là Tìm kiếm (Search) trên Internet, con ngỗng vàng của Google. 

Cái chết của Google Tìm kiếm (Google Search) và SEO? 

Không giống như Google Tìm kiếm, ChatGPT giải phóng bạn khỏi phải 

cuộn vô tận qua các trang liên kết trong khi cung cấp cho bạn phản hồi 

ngắn gọn và trực tiếp. 

Điều này có thể khiến mọi người dùng đến việc truy vấn các hệ thống 

này thay vì tìm kiếm thông qua Google. 

Trong kịch bản đó, sự hấp dẫn đối với các công ty để quảng bá bản 

thân thông qua Google có thể giảm đáng kể, khiến Google gặp rủi ro. 

Nhưng Google không phải là người duy nhất. 

Hàng nghìn đại lý tiếp thị dựa vào chuyên môn SEO của họ, khả năng 

giúp khách hàng của họ 'được nhìn thấy' trên Google. Sự thay đổi đột 

ngột này trong hành trình sử dụng AI thay vì Google của khách hàng 

có thể tàn phá họ. 

Do đó, thấy ChatGPT đã ấn tượng như thế nào và xem xét rằng phiên 

bản mới hơn của mô hình AI cơ bản, GPT-4, sẽ được phát hành vào 

đầu năm tới... 

Chúng ta đã sẵn sàng để 'giết' Google chưa? 

Khác biệt giữa “cái gì sai” với “cái gì đúng” 

Tạo một công cụ tìm kiếm tốt không phải là một nhiệm vụ đơn giản. 

Các thuật toán này cần được tinh chỉnh liên tục để tránh để lộ tin tức 

giả mạo, phân biệt chủng tộc, kỳ thị đồng tính hoặc thậm chí đạo văn, 



trong nỗ lực cung cấp cho người tìm kiếm thông tin liên quan nhưng 

có thể chấp nhận được. 

Đến lượt mình, nỗ lực này dường như là một thách thức thậm chí còn 

lớn hơn với AI. Ngày nay, AI cần tìm ra ba điều: 

• Minh bạch 

• Thiên vị dữ liệu 

• Tránh bịa đặt 

AI, hộp đen tối ưu 

Như đã mô tả trước đó, GPT-3.5 đã được tinh chỉnh cho 175 tỷ thông 

số yêu cầu 800 GB dung lượng lưu trữ. 

Nói một cách rất đơn giản, điều này có nghĩa là việc cố gắng giải thích 

cách các mô hình này hoạt động và đưa ra quyết định hoặc dự đoán là 

gần như không thể. 

Do đó, nếu ChatGPT đưa ra nhận xét phân biệt chủng tộc, thực sự 

không có cách nào để giải thích lý do tại sao. 

Dữ liệu thiên vị, mô hình thiên vị 

Ngoài ra, vì các mô hình này không có tri giác mà là các mô hình toán 

học đã học cách trả lời bằng vũ lực và lượng dữ liệu khổng lồ, chúng 

phụ thuộc rất nhiều vào việc có các nguồn dữ liệu không thiên vị và 

đội ngũ kỹ sư dữ liệu đa dạng, đây là một thách thức rất lớn trong thế 

giới ngày nay. 

Một thách thức tại sao? Đây là một sự thật cho bạn. 

Theo dữ liệu từ tháng 9 này của Zippia, 70% lập trình viên máy tính là 

nam giới và 69% tổng số lập trình viên là người da trắng. 

Giả sử phần lớn trong số họ không phân biệt chủng tộc, tuy nhiên, lực 

lượng lao động cực kỳ lệch lạc này chắc chắn thiên vị nhiều về văn 



hóa, điều này không tốt cho các mô hình AI có ý định trở nên phổ quát 

và có thể áp dụng cho tất cả xã hội. 

Google Tìm kiếm sẽ không biến mất... ngay bây giờ 

Bất chấp tất cả những điều này, nhiều người không cảm thấy triều đại 

của Google với tư cách là công cụ tìm kiếm tối cao đang bị nghi ngờ. 

Tuy nhiên, nhiều người có một ý kiến mạnh mẽ rằng tương lai của các 

công cụ tìm kiếm sẽ do AI dẫn dắt, vì vậy mặc dù các mô hình AI ngày 

nay còn hạn chế và nguy hiểm khi sử dụng hàng loạt, ChatGPT đã cho 

chúng ta thấy tương lai, chắc chắn, sẽ như thế nào. 

May mắn cho Google, nó có mô hình ngôn ngữ lớn của riêng mình, 

LaMDa, và chắc chắn đã lưu ý đến những gì Mô hình Ngôn ngữ Lớn 

(LLM) có khả năng nhờ OpenAI. 

Tuy nhiên, tất cả những điều này chứng tỏ AI sẽ đột phá như thế nào. 

Nhưng không chỉ cho bạn và tôi, mà còn cho các công ty lớn nhất trên 

thế giới. 

Lời kết 

Có quá nhiều rác trên Internet. 

Trên thực tế, khá khó để tìm thấy nội dung chất lượng, đặc biệt là 

trong Tiền điện tử (Crypto) hoặc AI. Nó cần thời gian. 

Nhưng bạn biết rằng bạn cần phải đi trước đường cong nếu bạn muốn 

thành công.  


