
Cuộc cách mạng ChatGPT? Microsoft dường như 
đã có những kế hoạch rất lớn cho chatbot AI này 

Microsoft có thể sẵn sàng chi hàng tỷ USD cho ChatGPT và mở 

rộng việc sử dụng chatbot thông qua các sản phẩm của mình, 

theo báo cáo. 

Microsoft được cho là đang đàm phán để đầu tư 10 tỷ USD vào OpenAI, 

nhà sản xuất chatbot ChatGPT nổi tiếng, theo một báo cáo trích dẫn những 

người quen thuộc với thỏa thuận.  

Microsoft đang cân nhắc 10 tỷ USD cổ phần của OpenAI trong một thỏa 

thuận có liên quan đến nhiều công ty mạo hiểm, theo Semafor, báo cáo 

các tài liệu được gửi cho các nhà đầu tư tiềm năng cho thấy mục tiêu đóng 

cửa vào cuối năm 2022.  

Tờ Wall Street Journal đưa tin vào tuần trước rằng OpenAI đang đàm phán 

để bán cổ phiếu hiện có trong một đợt chào mua sẽ định giá nó vào 

khoảng 29 tỷ USD. Semafor cũng báo cáo khoản tài trợ 10 tỷ USD, bao 

gồm Microsoft và các công ty liên doanh khác, sẽ định giá OpenAI ở mức 

29 tỷ USD 

OpenAI khởi đầu là một tổ chức phi lợi nhuận nhưng vào tháng 3 năm 

2019 đã tạo ra OpenAI LP như một "lợi nhuận giới hạn" - một tổ chức phi 

lợi nhuận lai giữa lợi nhuận và phi lợi nhuận - nhằm thu hút nhân viên và 

nhà đầu tư và cung cấp cho họ lợi nhuận giới hạn nếu nó đạt được mục 

tiêu của mình. Bất kỳ lợi nhuận nào vượt quá số tiền đó sẽ được chuyển 

lại cho tổ chức phi lợi nhuận OpenAI. OpenAI cho biết vào thời điểm đó, họ 

sẽ cần đầu tư hàng tỷ đô la trong những năm tới vào điện toán đám mây 

quy mô lớn và siêu máy tính AI. Sau đó, vào tháng 7/2019, Microsoft đã 

đầu tư 1 tỷ USD vào OpenAI để đổi lấy startup theo đuổi Trí tuệ tổng hợp 

nhân tạo trên các công nghệ siêu máy tính Azure AI của Microsoft. 

Theo các nguồn tin của Semafor, sau đợt bơm vốn mới, Microsoft sẽ nhận 

được 75% lợi nhuận của OpenAI cho đến khi thu hồi vốn đầu tư.  



Sau khi đạt được điểm này, việc chia sẻ lợi nhuận sẽ phản ánh cổ phần 

của mỗi bên trong OpenAI: Microsoft sẽ lấy 49%, các nhà đầu tư khác sẽ 

nhận được 49% và công ty mẹ phi lợi nhuận của OpenAI nhận được 2%. 

ChatGPT đã khiến cả thế giới thán phục khi phát hành vào tháng 11 với 

những câu trả lời nghe có vẻ tự nhiên cho những lời nhắc về văn học, 

chính trị, khoa học và mã hóa, cũng như đưa ra các câu hỏi tiếp theo. Ban 

quản lý của Google được cho là đã đưa ra cảnh báo "mã đỏ" đối với công 

nghệ này vì khả năng đảo ngược tìm kiếm trực tuyến (online search).  

Các mô hình ChatGPT và AI nói chung rất tốn kém để chạy và hiện tại, các 

câu trả lời ChatGPT không đáng tin cậy. Stack Overflow đã cấm các câu 

trả lời do ChatGPT tạo trên trang Hỏi & Đáp vì người kiểm duyệt của nó bị 

choáng ngợp với những câu trả lời có vẻ đáng tin cậy nhưng sai.  

Tin tức về khoản đầu tư tiềm năng của Microsoft theo sau một báo cáo của 

The Information vào tuần trước rằng Microsoft có thể tích hợp ChatGPT 

với Bing để nâng cao công cụ tìm kiếm của mình. Thông tin đã báo cáo 

trong tuần này rằng Microsoft có thể kết hợp ChatGPT vào các ứng dụng 

Office của mình để mở rộng các hiệu ứng AI hiện có như tự động hoàn 

thành và đề xuất trong Word, PowerPoint và Outlook. 

ChatGPT đã gây ra báo động tại một số trường học và đại học, nơi nỗi sợ 

hãi đang gia tăng rằng sinh viên sẽ nộp các bài luận do ChatGPT tạo ra. 

Bộ Giáo dục thành phố New York tuần trước đã cấm ChatGPT trên mạng 

và thiết bị của mình nhưng cho biết họ sẽ cấp quyền truy cập nếu nghiên 

cứu công nghệ đằng sau chatbot. Bộ phận nhà trường cho biết họ lo ngại 

về "những tác động tiêu cực đến việc học của học sinh" của ChatGPT và lo 

lắng về "sự an toàn và chính xác của nội dung". \ 


