
ChatGPT vs Bard vs Ernie: Cuộc cách mạng của AI 

• Nói một cách đơn giản, những người huấn luyện AI của con người 

ban đầu cung cấp các cuộc trò chuyện trong đó họ sử dụng cả trợ lý 

AI và người dùng ChatGPT. 

• Bard, trái lại, hoạt động trên dữ liệu được thu thập từ web.  

• Ernie chủ yếu được phát triển để có thể thực hiện các nhiệm vụ bao 

gồm hiểu ngôn ngữ, tạo ngôn ngữ và tạo văn bản thành hình ảnh. 

Thế giới công nghệ đang bị cơn bão chiếm lấy sau sự xuất hiện của  

ChatGPT của OpenAI. Chatbot dựa trên AI là một phần của các hệ thống 

tinh vi tạo ra nội dung từ văn bản đến hình ảnh - được thiết lập để trở thành 

một trong những lực lượng đột phá nhất trong một thập kỷ đối với công 

nghệ lớn, các ngành công nghiệp và tương lai của công việc. Tuy nhiên, thế 

giới công nghệ không còn có thể chứng kiến sự độc quyền  của ChatGPT, 

do đó Google đã chứng minh sự hùng mạnh của mình bằng chatbot AI của 

riêng mình: Bard; trong khi đó Baidu công bố Ernie của mình. 

Dưới đây là so sánh giữa ChatGPT, Ernie và Bard để giúp bạn hiểu cả ba 

nền tảng khác nhau như thế nào và đồng thời có thể chế ngự lẫn nhau: 

ChatGPT 
Theo OpenAI, nền tảng ChatGPT dựa trên AI  đã được đào tạo bằng cách 

sử dụng Học tăng cường từ phản hồi của con người (Reinforcement 

Learning from Human Feedback = RLHF). Nói một cách dễ hiểu, những 

người huấn luyện AI con người, ban đầu cung cấp các cuộc trò chuyện 

trong đó họ sử dụng cả trợ lý AI và người dùng. Hơn nữa, công ty đã cho 

phép những người huấn luyện tiếp cận các đề xuất dựa trên mô hình văn 

bản nhằm giúp những người huấn luyện soạn thảo các câu trả lời của họ. 

Hơn nữa, OpenAI đã tạo ra một mô hình phần thưởng cho việc học tăng 

cường. Điều này có nghĩa là công ty muốn thu thập một số dữ liệu so sánh 

để có cơ chế trả lời tốt hơn. Để thu thập dữ liệu đó, công ty đã sử dụng các 

cuộc trò chuyện giữa những người huấn luyện AT và chatbot. Công ty đã 

chọn một chế độ tin nhắn bằng văn bản, lấy mẫu một số hoàn thành thay 

thế và các giảng viên AT đã xếp hạng các thông điệp này.  
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Do đó, nó được đào tạo để làm theo hướng dẫn của lời nhắc và cung cấp 

phản hồi chi tiết. 

Người dùng có thể chỉ cần nạp dữ liệu trong truy vấn của họ và chatbot sẽ trả 

lời. Nhưng nó khác với các chatbot Trí tuệ nhân tạo (AI) khác như thế nào? 

Theo những người sáng tạo, không giống như các chatbot AI khác, ChatGPT 

có thể trả lời  các câu hỏi tiếp theo,  thừa nhận sai lầm của mình, thách thức 

các tiền đề không chính xác và từ chối các yêu cầu không phù hợp. 

Bard 
Bard của Google  dựa trên LaMDA, hệ thống Mô hình ngôn ngữ cho ứng 

dụng đối thoại của công ty và đã được phát triển trong vài năm. Bot AI chủ 

yếu dựa trên thông tin từ web để cung cấp các phản hồi mới, chất lượng 

cao và cung cấp các phản hồi cập nhật, điều mà ChatGPT không thể làm 

được vì nó chủ yếu được lập trình để chạy trên dữ liệu được cung cấp. 

Alphabet sở hữu Google tuyên bố rằng Bard cũng sẽ thực hiện các nhiệm 

vụ thông thường, chẳng hạn như cung cấp các mẹo để lên kế hoạch cho 

một bữa tiệc hoặc ý tưởng ăn trưa dựa trên những gì thực phẩm còn lại 

trong tủ lạnh. 

Chatbot của Google được cho là có thể giải thích các chủ đề phức tạp như 

khám phá ngoài vũ trụ bằng những thuật ngữ đủ đơn giản để trẻ hiểu. 

"Bard có thể là một lối thoát cho sự sáng tạo và là bệ phóng cho sự tò mò," 

Pichai giải thích trong buổi công bố chatbot AI của công ty. 

Ernie 
Ernie BOT, một bot dựa trên AI từ Baidu vẫn đang được phát triển và 

Baidu sẽ hoàn thành thử nghiệm nội bộ của một  dự án kiểu ChatGPT có 

tên "Ernie Bot" vào tháng 3 năm 2023, tham gia một cuộc đua toàn cầu khi 

sự quan tâm đến trí tuệ nhân tạo (AI) đang ở giai đoạn sôi nổi nhất. 

Theo Baidu, Ernie, có nghĩa là "Đại diện nâng cao thông qua tích hợp kiến 

thức" (Enhanced Representation through Knowledge Integration) và đây là 

một mô hình ngôn ngữ lớn được hỗ trợ bởi AI được giới thiệu lần đầu tiên 

vào năm 2019. Nó chủ yếu được phát triển để có thể thực hiện các nhiệm 

vụ: hiểu ngôn ngữ, tạo ngôn ngữ và tạo văn bản thành hình ảnh. 
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Theo một báo cáo, Baidu đặt mục tiêu cung cấp dịch vụ dưới dạng một 

ứng dụng độc lập và dần dần hợp nhất nó vào công cụ tìm kiếm của mình 

bằng cách kết hợp các kết quả do chatbot tạo ra khi người dùng đưa ra 

yêu cầu tìm kiếm. 

Trí tuệ nhân tạo tạo nội dung, công nghệ có thể tạo ra văn xuôi hoặc nội 

dung khác theo lệnh và giải phóng thời gian của công nhân văn phòng, đã 

và đang thu hút đầu tư mạo hiểm đáng kể và sự quan tâm từ các công ty 

công nghệ, đặc biệt là ở Thung lũng Silicon. 

 


