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Người đồng sáng lập Microsoft Bill Gates biết một hoặc hai điều về sự 

thay đổi mô hình, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc máy tính cá 

nhân trở thành một thứ. Ngày nay, ông tin rằng, một sự phát triển quan 

trọng không kém đang bắt đầu với ChatGPT và các công cụ trí tuệ nhân 

tạo tương tự. 

"AI sẽ được tranh luận là chủ đề nóng nhất của năm 2023. Bạn biết không? 

Điều đó là thích hợp. Điều này cũng quan trọng như PC, như internet", 

Gates gần đây nói với Forbes, nói thêm rằng hiện ông dành khoảng 10% 

thời gian để nói chuyện với các nhóm Microsoft về lộ trình sản phẩm của 

họ, mặc dù đã nghỉ hưu từ lâu và tập trung vào hoạt động từ thiện. 

https://fortune.com/company/microsoft/
https://www.forbes.com/sites/alexkonrad/2023/02/02/inside-chatggpts-breakout-moment-and-the-race-for-the-future-of-ai/?sh=2fcbcc51240b


ChatGPT, tất nhiên, là chatbot AI đang tạo ra làn sóng với khả năng trả lời 

các câu hỏi bằng các câu trả lời giống con người một cách kỳ lạ. Ra mắt 

cách đây vài tháng, ChatGPT hiện thu hút hơn 100 triệu người dùng hoạt 

động hàng tháng, theo một ghi chú nghiên cứu được công bố hôm thứ Tư 

bởi UBS. Nó dễ dàng đạt tốc độ nhanh hơn 100 triệu so với TikTok 

hoặc Instagram, các nhà phân tích của ngân hàng lưu ý và nói thêm, 

"Trong 20 năm theo dõi không gian internet, chúng tôi không thể nhớ lại 

một đoạn đường nối nhanh hơn trong một ứng dụng internet tiêu dùng." 

Tháng trước, Microsoft đã thông báo rằng họ sẽ đầu tư thêm hàng tỷ 

USD vào nhà sản xuất ChatGPT OpenAI, bổ sung vào 1 tỷ USD mà họ 

đã đầu tư vào năm 2019. OpenAI cũng tạo ra DALL-E 2, có thể tạo ra 

hình ảnh ấn tượng từ lời nhắc văn bản do người dùng nhập. 

Thành công của ChatGPT đến mặc dù nó thường đưa ra câu trả lời sai 

và thường không thể truy cập được. Nhưng như Elad Gil, một cựu sinh 

viên của Google và là nhà đầu tư thiên thần, đã nói trong một tập gần 

đây của podcast Logan Bartlett Show, "nếu một sản phẩm luôn bị 

hỏng nhưng mọi người vẫn tiếp tục sử dụng nó, rõ ràng đó là sản 

phẩm phù hợp với thị trường." 

Giờ đây, công ty mà Gates đồng sáng lập gần 50 năm trước có kế hoạch 

kết hợp công nghệ "AI tạo nội dung – AI Generation" của OpenAI vào 

nhiều sản phẩm khác nhau của mình, bao gồm cả công cụ tìm kiếm Bing. 

Điều đó đến lượt nó đã thắp lên ngọn lửa dưới thời Google, với nhiều 

người tự hỏi liệu sự thống trị Tìm kiếm (Search) của Google có thể bị 

đảo lộn hay không. Công ty mẹ Alphabet đã kêu gọi Larry Page và 

Sergey Brin, những người đồng sáng lập Google. để giúp giải quyết 

thách thức, New York Times đưa tin vào tháng trước. 

Gates cũng đã cân nhắc về ChatGPT vào tháng trước trong một phiên 

"Hỏi tôi bất cứ điều gì" trên Reddit. Khi được hỏi về quan điểm của mình 

về chatbot AI, Gates đã trả lời, "Nó cho thấy một cái nhìn thoáng qua về 

những gì sắp xảy ra. Tôi rất ấn tượng với toàn bộ cách tiếp cận này và 

tốc độ đổi mới". 
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