
ChatGPT Spotlights Microsoft's Early Efforts to Monetize AI 

ChatGPT làm nổi bật những nỗ lực ban đầu của Microsoft trong việc kiếm 

tiền từ AI 

As the breakout success of OpenAI's ChatGPT triggers a tsunami of 

excitement over artificial intelligence, Microsoft Corp. is positioning itself at 

the forefront of what some see as the next wave of technological 

innovation. 

Khi thành công đột phá của ChatGPT của OpenAI gây ra một cơn sóng 

thần phấn khích đối với trí tuệ nhân tạo, Microsoft Corp. đang định vị mình 

ở vị trí hàng đầu trong những gì một số người coi là làn sóng đổi mới công 

nghệ tiếp theo. 

The challenge for Microsoft and other companies: turning this novel and 

still imperfect technology into a big business. 

Thách thức đối với Microsoft và các công ty khác: biến công nghệ mới lạ và 

vẫn chưa hoàn hảo này thành một doanh nghiệp lớn. 

The software company said last week that it was pouring billions of dollars 

more into OpenAI. 

Công ty phần mềm cho biết vào tuần trước rằng họ đang đổ thêm hàng tỷ 

đô la vào OpenAI. 

The startup is in the limelight as tech executives and the public have been 

mesmerized by its chatbot, which can answer difficult questions, write book 

reports and compose poetry in seconds. 

Công ty khởi nghiệp này đang được chú ý khi các giám đốc điều hành công 

nghệ và công chúng đã bị mê hoặc bởi chatbot của nó, có thể trả lời các 

câu hỏi khó, viết báo cáo sách và sáng tác thơ trong vài giây. 

Microsoft earlier this month moved to jump-start the adoption of the 

technology by offering to let any company apply to use it through its Azure 

cloud-computing platform. 



Microsoft đầu tháng này đã chuyển sang bắt đầu việc áp dụng công nghệ 

bằng cách đề nghị cho phép bất kỳ công ty nào đăng ký sử dụng nó thông 

qua nền tảng điện toán đám mây Azure của mình. 

"The age of AI is upon us, and Microsoft is powering it," Chief Executive 

Satya Nadella said on a call with analysts last week. 

"Thời đại của AI đang đến với chúng ta và Microsoft đang cung cấp năng 

lượng cho nó", Giám đốc điều hành Satya Nadella cho biết trong một cuộc 

gọi với các nhà phân tích vào tuần trước. 

Most interactions with generative AI -- so called because it can work off 

regular language prompts to generate unique creations -- have been for 

fun. 

Hầu hết các tương tác với AI tạo ra - được gọi như vậy vì nó có thể giải 

quyết các lời nhắc ngôn ngữ thông thường để tạo ra những sáng tạo độc 

đáo - đều mang lại niềm vui. 

Millions have flocked to ChatGPT since it was released in November. 

Hàng triệu người đã đổ xô đến ChatGPT kể từ khi nó được phát hành vào 

tháng 11. 

OpenAI's other viral hit, the image-generating Dall-E 2, has flooded the 

web with user-created pictures. 

Cú hit lan truyền khác của OpenAI, Dall-E 2 tạo ra hình ảnh, đã tràn ngập 

trên web với những bức ảnh do người dùng tạo. 

As a disruptive business, ChatGPT is still finding its feet. 

Là một nghiệp vụ đột phá, ChatGPT vẫn đang tìm thấy đôi chân của mình. 

There are many problems with it, according to AI researchers. 

Có rất nhiều vấn đề với nó, theo các nhà nghiên cứu AI. 



ChatGPT is expensive to run and slow, and it sometimes produces 

responses that contain made-up facts, they have said. 

ChatGPT rất tốn kém để chạy và chạy chậm, và đôi khi nó tạo ra các phản 

hồi có chứa các dữ kiện bịa đặt, họ đã nói. 

Gary Marcus, a founder of the machine-learning startup Geometric 

Intelligence, said that even as OpenAI releases updated versions of GPT, 

the problems with inaccurate information will continue. 

Gary Marcus, người sáng lập công ty khởi nghiệp máy học Geometric 

Intelligence, cho biết ngay cả khi OpenAI phát hành các phiên bản cập 

nhật của GPT, các vấn đề với thông tin không chính xác sẽ tiếp tục. 

"This particular tech will not solve those problems, so what can you do with 

these systems that aren't truthful?" Mr. Marcus asked. 

"Công nghệ đặc biệt này sẽ không giải quyết được những vấn đề đó, vậy 

bạn có thể làm gì với các hệ thống không trung thực này?" Ông Marcus hỏi. 

OpenAI didn't respond to a request for comment. 

OpenAI đã không trả lời yêu cầu bình luận. 

Its chief executive officer, Sam Altman, has said that ChatGPT is an 

imperfect technology and that it would improve. 

Giám đốc điều hành của nó, Sam Altman, đã nói rằng ChatGPT là một 

công nghệ không hoàn hảo và nó sẽ được cải thiện. 

He said in a tweet last month: "it's a mistake to be relying on it for anything 

important right now. it's a preview of progress; we have lots of work to do 

on robustness and truthfulness." 

Anh ấy nói trong một tweet vào tháng trước: "Thật sai lầm khi dựa vào nó 

cho bất cứ điều gì quan trọng ngay bây giờ. đó là bản xem trước của sự 

tiến bộ; Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm về sự mạnh mẽ và trung thực. 

Microsoft declined to comment on concerns about the technology. 



Microsoft từ chối bình luận về những lo ngại về công nghệ này. 

Mr. Nadella has said that ChatGPT's problems are solvable. 

Ông Nadella đã nói rằng các vấn đề của ChatGPT có thể giải quyết được. 

"This is not new to just AI," he said at a Wall Street Journal panel at the 

2023 World Economic Forum event in Davos, Switzerland, this month. 

"Điều này không phải là mới đối với chỉ AI," ông nói tại một hội thảo của 

Wall Street Journal tại sự kiện Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2023 ở 

Davos, Thụy Sĩ, trong tháng này. 

"It's true in any other category of software today." 

"Nó đúng trong bất kỳ danh mục phần mềm nào khác ngày nay." 

Last year Microsoft released GitHub Copilot, a tool within its code-

collaboration site GitHub. 

Năm ngoái, Microsoft đã phát hành GitHub Copilot, một công cụ trong 

trang web cộng tác mã GitHub của mình. 

It uses OpenAI tools to help programmers write and fix computer code. 

Nó sử dụng các công cụ OpenAI để giúp các lập trình viên viết và sửa mã 

máy tính. 

Microsoft estimates that in files in which it is enabled, Copilot generates 

40% of the code. 

Microsoft ước tính rằng trong các tệp mà nó được kích hoạt, Copilot tạo ra 

40% mã. 

Many programmers have said it has become an invaluable tool. 

Nhiều lập trình viên đã nói rằng nó đã trở thành một công cụ vô giá. 

It is a prime example of how this type of AI is best when paired with 

professionals for specialized tasks, according to some AI users. 



Đó là một ví dụ điển hình về cách loại AI này là tốt nhất khi kết hợp với các 

chuyên gia cho các nhiệm vụ chuyên biệt, theo một số người dùng AI. 

They have said that the recent advances the technology has made in a 

short time show how remaining problems can quickly be fixed. 

Họ đã nói rằng những tiến bộ gần đây mà công nghệ đã đạt được trong 

một thời gian ngắn cho thấy các vấn đề còn lại có thể nhanh chóng được 

khắc phục như thế nào. 

"The rate of change going on -- I have not seen anything progress as fast 

as this ever," said Ben Firshman, the co-founder of the AI infrastructure 

startup Replicate. 

"Tốc độ thay đổi đang diễn ra - tôi chưa thấy bất cứ điều gì tiến triển nhanh 

như thế này bao giờ hết", Ben Firshman, đồng sáng lập startup cơ sở hạ 

tầng AI Replicate, cho biết. 

Mr. Nadella has been hailing the technology as the next disruptive 

advancement in the tech industry. 

Ông Nadella đã ca ngợi công nghệ này là bước tiến đột phá tiếp theo trong 

ngành công nghệ. 

He talks about infusing OpenAI's innovations throughout Microsoft's 

products. 

Ông ấy nói về việc truyền những đổi mới của OpenAI trong các sản phẩm 

của Microsoft. 

The company is already integrating OpenAI's tech into its Bing search 

engine and graphical-design software, such as Microsoft Designer. 

Công ty đã tích hợp công nghệ của OpenAI vào công cụ tìm kiếm Bing và 

phần mềm thiết kế đồ họa, chẳng hạn như Microsoft Designer. 



Some analysts speculate that AI-powered searches could eventually help 

Microsoft's Bing search engine take market share away from Alphabet 

Inc.'s Google, which controls around 90% of the market. 

Một số nhà phân tích suy đoán rằng các tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI cuối 

cùng có thể giúp công cụ tìm kiếm Bing của Microsoft chiếm thị phần khỏi 

Google của Alphabet Inc., công ty kiểm soát khoảng 90% thị trường. 

"If it makes Microsoft a competitive search engine, then we're looking at a 

different business," said Rishi Jaluria, an analyst for RBC Capital Markets. 

"Nếu nó làm cho Microsoft trở thành một công cụ tìm kiếm cạnh tranh, thì 

chúng tôi đang xem xét một doanh nghiệp khác", Rishi Jaluria, nhà phân 

tích của RBC Capital Markets cho biết. 

Google was the pioneer of some of the generative AI, but its tools haven't 

been as widely open to the public. 

Google là người tiên phong của một số AI tạo ra, nhưng các công cụ của 

nó đã không được mở rộng rãi cho công chúng. 

It is now trying to play catch-up. 

Bây giờ nó đang cố gắng chơi trò đuổi bắt. 

The more immediate benefit to Microsoft might be to its Azure cloud-

computing business. 

Lợi ích trước mắt hơn đối với Microsoft có thể là hoạt động kinh doanh điện 

toán đám mây Azure của mình. 

As more companies use generative AI, Microsoft can market Azure as the 

platform best suited for the job. 

Khi ngày càng có nhiều công ty sử dụng AI tạo ra, Microsoft có thể tiếp thị 

Azure là nền tảng phù hợp nhất cho công việc. 



"The way Microsoft is going to really commercialize all of this is Azure, " Mr. 

Nadella said in Davos, adding that the company's cloud "has become the 

place for anybody and everybody who thinks about AI." 

"Cách Microsoft sẽ thực sự thương mại hóa tất cả những điều này là 

Azure," ông Nadella nói trên Davos, nói thêm rằng đám mây của công ty 

"đã trở thành nơi dành cho bất kỳ ai và tất cả những ai nghĩ về AI". 

Meta Platforms Inc. and Salesforce Inc. are developing AI tools. 

Meta Platforms Inc. và Salesforce Inc. đang phát triển các công cụ AI. 

Smaller companies are experimenting with OpenAI's technology to create 

products and services on Microsoft's cloud. 

Các công ty nhỏ hơn đang thử nghiệm công nghệ của OpenAI để tạo ra 

các sản phẩm và dịch vụ trên đám mây của Microsoft. 

Microsoft said 200 customers have signed up to use OpenAI's tools since it 

opened up the technology for broader use recently. 

Microsoft cho biết 200 khách hàng đã đăng ký sử dụng các công cụ của 

OpenAI kể từ khi họ mở ra công nghệ này để sử dụng rộng rãi hơn gần 

đây. 

Yoodli, a Seattle-based company that makes speech-coaching software, 

was an early adopter. 

Yoodli, một công ty có trụ sở tại Seattle chuyên sản xuất phần mềm huấn 

luyện giọng nói, là một người áp dụng sớm. 

It uses a predecessor to ChatGPT, called GPT-3, to analyze a speaker's 

words to determine whether they ramble off topic. 

Nó sử dụng một tiền thân của ChatGPT, được gọi là GPT-3, để phân tích 

lời nói của người nói để xác định xem họ có lan man lạc đề hay không. 



CEO Varun Puri said adding OpenAI's generative AI tech to Yoodli's own 

programs made its offering more robust and allowed it to build new features 

faster. 

Giám đốc điều hành Varun Puri cho biết việc thêm công nghệ AI tạo ra của 

OpenAI vào các chương trình của riêng Yoodli đã làm cho dịch vụ của nó 

trở nên mạnh mẽ hơn và cho phép nó xây dựng các tính năng mới nhanh 

hơn. 

"Our idea was always an AI-powered speech coach," he said. 

"Ý tưởng của chúng tôi luôn là một huấn luyện viên diễn thuyết được hỗ trợ 

bởi AI," anh nói. 

"We were going to do it largely [on our own] data set. 

"Chúng tôi sẽ làm điều đó phần lớn [trên tập dữ liệu của riêng mình]. 

Since OpenAI released GPT-3 in a limited fashion in 2020, startups have 

been using the technology. 

Kể từ khi OpenAI phát hành GPT-3 một cách hạn chế vào năm 2020, các 

công ty khởi nghiệp đã sử dụng công nghệ này. 

Founders who have used it have said it can be useful and problematic. 

Những người sáng lập đã sử dụng nó đã nói rằng nó có thể hữu ích và có 

vấn đề. 

Some worry about flaws in the technology, such as "hallucinations," in 

which it generates false results with confidence. 

Một số người lo lắng về những sai sót trong công nghệ, chẳng hạn như "ảo 

giác", trong đó nó tạo ra kết quả sai với sự tự tin. 

That has consigned the technology as more of an add-on feature than a 

core product. 

Điều đó đã ký gửi công nghệ như một tính năng bổ sung hơn là một sản 

phẩm cốt lõi. 



AI-enabled features are often pitched as assistants for professionals. 

Các tính năng hỗ trợ AI thường được giới thiệu làm trợ lý cho các chuyên 

gia. 

The startup Lexion uses GPT-3 to help customers draft and amend legal 

documents. 

Công ty khởi nghiệp Lexion sử dụng GPT-3 để giúp khách hàng soạn thảo 

và sửa đổi các văn bản pháp lý. 

The company's founders said the product is best used to assist an attorney 

rather than replacing one. 

Những người sáng lập công ty cho biết sản phẩm được sử dụng tốt nhất để 

hỗ trợ luật sư hơn là thay thế một luật sư. 

The software generates contractual language that is sometimes wrong, an 

unacceptable glitch that means it has to be cross-checked. 

Phần mềm tạo ra ngôn ngữ hợp đồng đôi khi sai, một trục trặc không thể 

chấp nhận được có nghĩa là nó phải được kiểm tra chéo. 

"We don't have a good explanation or understanding of why it produced an 

output or how it produced an output," said Gaurav Oberoi, Lexion's CEO. 

"Chúng tôi không có lời giải thích hoặc hiểu biết tốt về lý do tại sao nó tạo 

ra một đầu ra hoặc làm thế nào nó tạo ra một đầu ra," Gaurav Oberoi, 

Giám đốc điều hành của Lexion cho biết. 

"This is the problem with hallucinations." 

"Đây là vấn đề với ảo giác." 

Because of the limitations of the tech, it is best described as doing the work 

of a legal intern, he said. 

Vì những hạn chế của công nghệ, nó được mô tả tốt nhất là thực hiện công 

việc của một thực tập sinh hợp pháp, ông nói. 


