
Các ông lớn công nghệ đổ xô khai thác Chatbot 

Sự bùng nổ của sự quan tâm đến ChatGPT và AI tạo ra khiến các gã 

khổng lồ công nghệ phải tranh giành để suy nghĩ lại và viết lại các kế 

hoạch sản phẩm để tận dụng. 

• Tại sao điều này lại quan trọng: ChatGPT đã tăng từ 0 đến hàng 

triệu người dùng hàng ngày theo quỹ đạo khiến các nhà quan sát 

phải há hốc mồm. Một nghiên cứu của UBS ước tính ChatGPT đứng 

đầu 100 triệu người dùng hoạt động hàng tháng chỉ trong hai tháng, 

khiến nó trở thành ứng dụng tiêu dùng phát triển nhanh nhất trong 

lịch sử. 

Điều gì đang xảy ra vậy: Mọi công ty công nghệ lớn đều đã đầu tư vào AI 

trong nhiều năm. 

• AI đã được tích hợp sâu vào phần lớn công nghệ mà chúng ta sử 

dụng hàng ngày - từ Google Search đến New Feed của Facebook, 

bộ lọc thư rác email đến chức năng chuyển giọng nói thành văn bản 

của điện thoại. 

• Nhưng cơn sốt ChatGPT qua đêm đang mang lại cho ngành công 

nghiệp một sự thèm muốn mãnh liệt đối với một hương vị cụ thể của 

AI - các chương trình tạo ra văn bản và hình ảnh để đáp ứng lời nhắc 

của người dùng. 

Microsoft: Các khoản đầu tư lâu dài của Microsoft vào công cụ tạo 

ChatGPT OpenAI đảm bảo gã khổng lồ phần mềm kinh doanh sẽ đi đầu 

trong việc triển khai các dịch vụ dựa trên AI tổng quát. 

• Tuần trước, Microsoft đã tung ra phiên bản cao cấp của phần mềm 

cộng tác làm việc Teams — tích hợp các công cụ dựa trên ChatGPT 

để tóm tắt ghi chú cuộc họp. 

• Công ty dự kiến sẽ sử dụng AI kiểu ChatGPT để định hình lại công 

cụ tìm kiếm Bing của mình. 

Google: Google đã làm việc trong nhiều năm trên cùng một loại AI tạo dựa 

trên mô hình ngôn ngữ lớn cung cấp năng lượng cho ChatGPT và công ty 

đã đi tiên phong trong một yếu tố quan trọng của công nghệ. 



• Nhưng Google đã thận trọng công bố nghiên cứu của mình vì lo sợ 

về tính chính xác, độ tin cậy và khả năng thiên vị của các ứng dụng. 

• Vào cuối tháng Giêng, Google đã giới thiệu một dự án AI tạo mới 

có thể tạo ra nhiều loại nhạc từ lời nhắc văn bản của người dùng. 

Meta: Công ty mẹ của Facebook đã chìm vận may vào AI, sử dụng nó để 

xếp hạng các mục trên News Feed, kiểm duyệt nội dung và dịch văn bản. 

• Meta đã trình bày chi tiết một số nỗ lực trong không gian tạo, bao 

gồm chuyển văn bản thành hình ảnh và chuyển văn bản thành video. 

• "Hai làn sóng công nghệ chính thúc đẩy lộ trình của chúng tôi là AI 

ngày nay và về lâu dài, metaverse," Zuckerberg nói trong các cuộc 

gọi thu nhập của công ty vào tuần trước. 

Amazon: Amazon sử dụng AI để nhận dạng giọng nói của Alexa, để tối ưu 

hóa hoạt động kho hàng của mình và cho các mục đích khác. 

Apple: Giám đốc điều hành Tim Cook cho biết trong cuộc gọi thu nhập 

tuần trước rằng AI có tiềm năng thay đổi mọi thứ mà công ty làm. 


