
Bill Gates 'hào hứng' với triển vọng của 
AI và ChatGPT, đây là lý do tại sao 

Sự phát triển trong AI có thể so sánh với các cột mốc quan trọng trong 

công nghệ. 

Bill Gates, người đồng sáng lập Microsoft, đã bày tỏ sự phấn khích của 

mình về những tiến bộ đạt được trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo trong 12 

tháng qua. Gates đã nói chuyện với tạp chí Forbes, chia sẻ kinh nghiệm 

làm việc với những người sáng lập OpenAI, nhà phát triển chatbot 

ChatGPT nổi tiếng. "Tôi phải nói rằng, thực sự trong năm ngoái, sự tiến bộ 

[trong AI] đã khiến tôi khá phấn khích," Gates nói với tạp chí.  

Microsoft là nhà đầu tư ban đầu vào công ty và gần đây họ đã công bố 

khoản đầu tư trị giá hàng tỷ đô la để tiếp tục phát triển phần mềm của mình. 

Gates, người đã rời hội đồng quản trị tại Microsoft vào năm 2020, vẫn dành 

"khoảng 10% thời gian của mình tại trụ sở Redmond, Washington, gặp gỡ 

các nhóm sản phẩm." 

Nói về khả năng của ChatGPT, Gates nói rằng khả năng nó được sử dụng 

như một "gia sư toán học dành cho sinh viên nội thành, hoặc lời khuyên y 

tế dành cho những người ở Châu Phi, những người trong suốt cuộc đời của 

họ, thường sẽ không bao giờ được gặp bác sĩ, điều đó khá tuyệt vời." 

Những tiến bộ trong AI có thể so sánh với các cột mốc 

công nghệ 

Nhà tiên phong công nghệ đã so sánh sự phát triển của AI với việc phát 

minh ra máy tính cá nhân không có giao diện đồ họa, các hệ thống với nó 

(Windows và Mac) và sự ra đời của internet.  

"Thật tuyệt vời khi những gì tôi đang thấy ở AI chỉ trong 12 tháng qua đều 

quan trọng như PC, PC có GUI [giao diện người dùng đồ họa] hoặc 

internet. Là bốn cột mốc quan trọng nhất trong công nghệ kỹ thuật số, điều 

này được xếp hạng ở đó". 



Gates nói thêm rằng ông mong đợi nhiều người mới tham gia vào lĩnh vực 

AI. "Trên thực tế, bạn biết đấy, một phần của điều đáng kinh ngạc là sẽ có 

rất nhiều người tham gia vào không gian này. Nhưng những gì OpenAI đã 

làm được là rất, rất ấn tượng". 

AI có thực sự đánh cắp công việc của chúng ta? 

Các công việc văn phòng và công việc thể chất lặp đi lặp lại chắc chắn sẽ 

là một trong những công việc đầu tiên bị ảnh hưởng bởi AI, nhưng chúng 

chậm hơn dự kiến, Gates nói.  

Một cái gì đó như robot hóa nhà máy sẽ xảy ra trong vòng năm năm hoặc 

một thập kỷ tới, nhưng lái xe tự động có những thách thức đặc biệt sẽ cần 

một thời gian để được giải quyết. 

Điều mà Gates ngạc nhiên nhất về AI là khả năng đọc và viết các mô hình 

ngôn ngữ lớn. Ông nói: "Giống như tóm tắt một bộ tài liệu phức tạp hoặc 

viết một cái gì đó theo phong cách của một tác giả đã có từ trước - thực tế 

là bạn có thể làm điều đó với những mô hình ngôn ngữ lớn này và củng cố 

chúng, sự trôi chảy đó thực sự khá tuyệt vời." 

Gates cũng nói thêm rằng ông thường chuyển sang ChatGPT vì mục đích 

sáng tạo. "Khi bạn ở với một nhóm bạn, và bạn muốn viết một bài thơ về 

việc một cái gì đó đã vui vẻ như thế nào. Thực tế là bạn có thể nói không 

sao, "viết nó giống như Shakespeare" và ChatGPT làm đúng như vậy - sự 

sáng tạo đó thật thú vị khi có," Gates nói. 


