
Cuộc chiến Chatbot Tìm kiếm (Chatbot 

Search) dựa trên AI bắt đầu 

Microsoft, Google và Baidu (Trung Quốc) đều đã giới thiệu công nghệ lấy 

cảm hứng từ ChatGPT để phát minh lại tìm kiếm trên web trong tuần này. 

Tuần này, các công ty tìm kiếm lớn nhất thế giới đã nhảy vào một cuộc thi 

để khai thác một loạt các thuật toán "AI tạo ra nội dung" mới mạnh mẽ. 

Đáng chú ý nhất là Microsoft đã thông báo rằng họ đang sử dụng lại Bing, 

vốn tụt hậu hơn một chút so với Google về mức độ phổ biến, để sử dụng 

ChatGPT — chatbot cực kỳ phổ biến và thường có khả năng đáng ngạc 

nhiên do công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo (AI) OpenAI tạo ra. 

Trong trường hợp bạn đã sống ngoài vũ trụ trong vài tháng qua, bạn sẽ 

biết rằng mọi người đang mất trí vì khả năng trả lời các câu hỏi của 

ChatGPT theo những cách mạch lạc và có vẻ sâu sắc và sáng tạo nổi bật. 

Bạn muốn hiểu về điện toán lượng tử? Cần một công thức cho bất cứ thứ 

gì trong tủ lạnh? Không thể bận tâm để viết bài luận trung học đó? 

ChatGPT có mặt ngay sau lưng của bạn.  

Bing hoàn toàn mới cũng trò chuyện tương tự. Các bản demo mà công ty 

đã đưa ra tại trụ sở chính ở Redmond và dùng thử nhanh chóng bởi Aarian 

Marshall của WIRED, người đã tham dự sự kiện, cho thấy rằng họ có thể 

dễ dàng tạo ra một hành trình kỳ nghỉ, tóm tắt những điểm chính của đánh 

giá sản phẩm và trả lời các câu hỏi hóc búa, chẳng hạn như liệu một món 

đồ nội thất có phù hợp với một chiếc xe cụ thể hay không. Đó là một chặng 

đường dài từ trợ lý Office Clippy bất hạnh và vô vọng của Microsoft, mà một 

số độc giả có thể nhớ lại đã làm phiền họ mỗi khi họ tạo ra một tài liệu mới. 

Không chịu thua kém khi khởi động lại AI của Bing, Google cho biết trong 

tuần này rằng họ sẽ phát hành một đối thủ cạnh tranh với ChatGPT có tên 

là Bard. (Cái tên được chọn để phản ánh bản chất sáng tạo của thuật toán 

bên dưới, một nhân viên Google nói với tôi.) Công ty, giống như Microsoft, 

đã chỉ ra cách công nghệ cơ bản có thể trả lời một số tìm kiếm trên web và 

cho biết họ sẽ bắt đầu cung cấp AI đằng sau chatbot cho các nhà phát 
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triển. Google dường như không hài lòng với ý tưởng bị cản trở trong tìm 

kiếm, điều này cung cấp phần lớn doanh thu của Alphabet mẹ.  

Các nhà nghiên cứu AI của Google có thể hiểu được một chút bối rối vì họ 

thực sự đã phát triển thuật toán học máy được dung cho ChatGPT, được 

gọi là máy biến áp (Transformer), cũng như một kỹ thuật chính được sử 

dụng để tạo ra hình ảnh AI, được gọi là mô hình khuếch tán. 

Cuối cùng nhưng không có nghĩa là ít nhất trong các cuộc chiến tìm kiếm AI 

mới là Baidu, công ty tìm kiếm lớn nhất của Trung Quốc. Nó đã tham gia 

cuộc chiến bằng cách công bố một đối thủ cạnh tranh ChatGPT khác, 

Wenxin Yiyan (文心一言), hoặc "Ernie Bot" bằng tiếng Anh. Baidu cho biết họ 

sẽ phát hành bot sau khi hoàn thành thử nghiệm nội bộ vào tháng 3 này. 

Các bot tìm kiếm mới này là ví dụ về AI tạo ra, một xu hướng được thúc đẩy 

bởi các thuật toán có thể tạo văn bản, tạo mã máy tính và hình ảnh mơ ước 

để đáp ứng lời nhắc. Ngành công nghiệp công nghệ có thể  đang trải qua 

tình trạng sa thải trên diện rộng, nhưng sự quan tâm đến AI tạo ra đang 

bùng nổ và các VC đang tưởng tượng ra toàn bộ các ngành công nghiệp 

đang được xây dựng lại xung quanh chuỗi sáng tạo mới này trong AI. 

Các công cụ ngôn ngữ tạo như ChatGPT chắc chắn sẽ thay đổi ý nghĩa 

của việc tìm kiếm trên web, làm rung chuyển một ngành công nghiệp trị 

giá hàng trăm tỷ đô la hàng năm, bằng cách giúp bạn dễ dàng đào bới 

thông tin và lời khuyên hữu ích. Tìm kiếm trên web có thể trở nên ít hơn 

về việc nhấp vào các liên kết và khám phá các trang web và nhiều hơn về 

việc dựa lưng và nghe theo lời của chatbot. Cũng quan trọng không kém, 

công nghệ ngôn ngữ cơ bản cũng có thể biến đổi nhiều nhiệm vụ khác, có 

lẽ dẫn đến các chương trình email viết quảng cáo chiêu hàng hoặc bảng 

tính đào bới và tóm tắt dữ liệu cho bạn. Đối với người dùng, ChatGPT 

dường như cũng báo hiệu một sự thay đổi trong khả năng hiểu và giao 

tiếp của AI với chúng ta. 

Nhưng tất nhiên, có những thách thức. 

Trong khi văn bản họ cung cấp cho chúng ta có thể trông giống được tạo 

bởi con người, các mô hình AI đằng sau ChatGPT và những người anh 

em mới của nó không hoạt động từ xa như một bộ não con người. Các 

thuật toán của họ được thiết kế hẹp để học cách dự đoán những gì sẽ đến 
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sau một lời nhắc bằng cách cung cấp các mẫu thống kê với số lượng lớn 

văn bản từ web và sách.  

Họ hoàn toàn không hiểu những gì họ đang nói hoặc  liệu một câu trả lời 

có thể không chính xác, không phù hợp, thiên vị hoặc đại diện cho thế giới 

thực hay không. Hơn nữa, bởi vì các công cụ AI này tạo ra văn bản hoàn 

toàn dựa trên các mẫu mà họ đã thấy trước đây, chúng dễ bị "ảo giác" 

thông tin. Trên thực tế, ChatGPT nhận được một số sức mạnh của nó từ 

một kỹ thuật liên quan đến việc con người đưa ra phản hồi về các câu hỏi 

— nhưng phản hồi đó tối ưu hóa cho các câu trả lời có vẻ thuyết phục, 

không phải là những câu trả lời chính xác hoặc gần đúng.  

Những vấn đề này có thể là một thách thức nếu bạn đang cố gắng sử 

dụng công nghệ để làm cho việc tìm kiếm trên web hữu ích hơn. Microsoft 

rõ ràng đã sửa một số lỗi phổ biến với ChatGPT trong Bing (chúng tôi đã 

thử vấp ngã nó một vài lần), nhưng thử nghiệm thực sự sẽ đến khi nó 

được phổ biến rộng rãi. Một phản hồi của Bard mà Google đã tự hào khoe 

những tuyên bố không chính xác rằng kính viễn vọng James Webb Space 

là người đầu tiên chụp ảnh một hành tinh ngoài hệ mặt trời của chúng ta. 

Rất tiếc cho lỗi lầm này của Google!. 

Cuộc chiến tìm kiếm dựa trên AI có thể đã bắt đầu, nhưng có lẽ người 

chiến thắng sẽ không phải là chatbot mạnh nhất, nhưng mà là chatbot gây 

ra ít tai tiếng nhất. 
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