
ChatGPT hiện nay là một phần của Bing Search và 
Trình duyệt Edge của Microsoft 
Nó là gì và cách sử dụng? 
Công cụ tìm kiếm hiện được trao quyền với các tính năng AI đàm thoại, 

điều đó sẽ giúp trả lời các truy vấn từ người dùng giống như cách ChatGPT 

đang làm. 

"Thời kỳ thú vị của nó trong công nghệ, ngày nay," Satya Nadella, Chủ tịch 

kiêm Giám đốc điều hành, Microsoft, cho biết trong khi ra mắt công cụ Tìm 

kiếm Bing và trình duyệt Edge hoàn toàn mới, được hỗ trợ bởi AI. "Cuộc 

đua bắt đầu từ hôm nay và chúng tôi đang tiến nhanh." Nadella nói thêm 

khi phát biểu từ trụ sở Redmond của Gã khổng lồ Công nghệ Microsoft. 

"AI về cơ bản sẽ thay đổi mọi danh mục phần mềm, bắt đầu với danh mục lớn 

nhất trong tất cả - tìm kiếm, Hôm nay, chúng tôi sẽ ra mắt Bing và Edge được 

hỗ trợ bởi công cụ đồng hành và trò chuyện AI, để giúp mọi người nhận được 

nhiều hơn từ tìm kiếm và web." 

- Satya Nadella, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Microsoft 

Bing Search và Edge Browser hỗ trợ bởi AI là gì? 

Bing là công cụ tìm kiếm của Microsoft và bây giờ nó nhận được các tính 

năng giống như ChatGPT. Công cụ tìm kiếm hiện được trao quyền với các 

tính năng AI đàm thoại, điều đó sẽ giúp trả lời các truy vấn từ người dùng 

giống như cách ChatGPT làm. Công cụ tìm kiếm sức mạnh AI mới có thể 

được thử nghiệm tại www.bing.com. 

AI cung cấp sức mạnh cho Bing Search sẽ mang lại điều gì? 

Công cụ tìm kiếm mới được hỗ trợ bởi AI đưa việc duyệt web và trò 

chuyện vào một giao diện hợp nhất. Mang lại những lợi ích sau: 

• Tìm kiếm tốt hơn. Bing mới cung cấp cho bạn phiên bản cải tiến của trải 

nghiệm tìm kiếm quen thuộc, cung cấp kết quả phù hợp hơn cho những 

thứ đơn giản như điểm số thể thao, giá cổ phiếu và thời tiết, cùng với 

thanh bên mới hiển thị câu trả lời toàn diện hơn nếu bạn muốn. 

http://www.bing.com/


• Hoàn thành câu trả lời. Bing xem xét kết quả từ khắp nơi trên web để 

tìm và tóm tắt câu trả lời bạn đang tìm kiếm. Ví dụ: bạn có thể nhận được 

hướng dẫn chi tiết về cách thay thế trứng cho một thành phần khác trong 

chiếc bánh bạn đang nướng ngay tại thời điểm đó mà không cần cuộn 

qua nhiều kết quả. 

• Trải nghiệm trò chuyện mới. Đối với các tìm kiếm phức tạp hơn – 

chẳng hạn như để lập kế hoạch chi tiết về hành trình chuyến đi hoặc 

nghiên cứu xem nên mua TV nào – Bing mới cung cấp tính năng trò 

chuyện tương tác mới. Trải nghiệm trò chuyện cho phép bạn tinh chỉnh 

tìm kiếm của mình cho đến khi bạn nhận được câu trả lời đầy đủ mà 

bạn đang tìm kiếm bằng cách hỏi thêm chi tiết, sự rõ ràng và ý tưởng - 

với các liên kết có sẵn để bạn có thể hành động ngay lập tức theo quyết 

định của mình. 

• Một tia sáng sáng tạo. Có những lúc bạn cần nhiều hơn một câu trả lời 

- bạn cần cảm hứng. Bing mới có thể tạo nội dung để giúp bạn. Nó có 

thể giúp bạn viết email, tạo hành trình 5 ngày cho một kỳ nghỉ mơ ước 

đến Hawaii, với các liên kết để đặt chuyến du lịch và chỗ ở của bạn, 

chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn xin việc hoặc tạo một câu đố cho đêm 

đố vui. Bing mới cũng trích dẫn tất cả các nguồn của nó, vì vậy bạn có 

thể thấy các liên kết đến nội dung web mà nó tham chiếu. 

• Trải nghiệm Microsoft Edge mới. Microsoft đã cập nhật trình duyệt 

Edge với các khả năng AI mới và giao diện mới, đồng thời bổ sung hai 

chức năng mới: Trò chuyện và soạn thảo. Với Thanh bên cạnh, bạn có 

thể yêu cầu tóm tắt một báo cáo tài chính dài để có được những điểm 

chính - sau đó sử dụng chức năng trò chuyện để yêu cầu so sánh với 

tài chính của một công ty cạnh tranh và tự động đặt nó vào bảng. Bạn 

cũng có thể yêu cầu Edge giúp bạn soạn nội dung, chẳng hạn như bài 

đăng trên LinkedIn, bằng cách đưa ra một vài lời nhắc để giúp bạn bắt 

đầu. Sau đó, bạn có thể yêu cầu nó giúp bạn cập nhật âm sắc, định 

dạng và độ dài của bài đăng. Edge có thể hiểu trang web bạn đang truy 

cập và điều chỉnh cho phù hợp. 

Mô hình AI đang được sử dụng? 



Công cụ tìm kiếm mới của Microsoft được hỗ trợ bởi mô hình ngôn ngữ lớn 

OpenAI thế hệ tiếp theo mạnh mẽ hơn ChatGPT và được tùy chỉnh đặc biệt 

cho tìm kiếm. Cần có những bài học và tiến bộ chính từ ChatGPT và GPT-3.5 

- và nó thậm chí còn nhanh hơn, chính xác hơn và có khả năng hơn. 

Microsoft gọi đây là Mô hình Prometheus. Gã khổng lồ công nghệ cũng đã 

thêm mô hình này vào công cụ xếp hạng tìm kiếm của mình dẫn đến kết 

quả tìm kiếm chính xác và phù hợp hơn. 

Làm cách nào để dùng thử công cụ tìm kiếm hỗ trợ AI mới của 

Microsoft? 

Hiện đang ở chế độ xem trước hạn chế, để dùng thử công cụ tìm kiếm 

mới, người ta có thể truy cập www.bing.com và bắt đầu đặt câu hỏi. Thanh 

bên phải sẽ hiển thị kết quả AI đàm thoại trong khi trang chính sẽ hiển thị 

kết quả tìm kiếm. Để có được trải nghiệm loại chatbot đầy đủ, người dùng 

phải tham gia danh sách chờ. Ứng dụng Android và iOS hiện có sẵn. 


