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The Race to Build a ChatGPT - Powered Search Engine 

A search bot you converse with could make finding answers easier—if it 

doesn’t tell fibs. Microsoft, Google, Baidu, and others are working on it. 

Jiang Chen, a machine learning expert who previously worked at Google, 

was mesmerized when he first tried ChatGPT, the remarkably coherent and 

seemingly well-informed chatbot from OpenAI that has become an internet 

sensation. 

But the technology’s aura of power dimmed when Chen tried using the 

same underlying artificial intelligence technology to build a better search 

tool for the startup he cofounded, Moveworks. The company uses AI to 

help employees sift through information such as technical support 

documents and HR pages. Chen’s new AI search tool was great at pulling 

up all sorts of useful information from such documents, including serving up 

addresses and phone numbers—but some of them weren’t real. “Its ability 

to fabricate is just amazing,” Chen says. 

Cuộc đua để xây dựng công cụ tìm kiếm hỗ trợ bởi ChatGPT 

Một bot tìm kiếm mà bạn trò chuyện có thể giúp việc tìm kiếm câu trả lời dễ 

dàng hơn — nếu nó không cho biết fibs. Microsoft, Google, Baidu và 

những công ty khác đang làm việc trên nó. 

Jiang Chen, một chuyên gia máy học từng làm việc tại Google, đã bị mê 

hoặc khi lần đầu tiên dùng thử ChatGPT, chatbot mạch lạc và có vẻ được 

thông tin đầy đủ từ OpenAI đã trở thành một hiện tượng trên internet. 
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