
Gặp gỡ Bard, trả lời của Google cho ChatGPT 
 

Google sẽ không để Microsoft hoặc bất kỳ ai khác thực hiện một cú vuốt 

cho vương miện tìm kiếm (Search) của mình mà không cần chiến đấu. 

Công ty đã thông báo hôm nay rằng họ sẽ tung ra một chatbot có tên Bard 

"trong những tuần tới." Sự ra mắt dường như là một phản ứng đối với 

ChatGPT, chatbot trí tuệ nhân tạo phổ biến một cách giật gân được phát 

triển bởi công ty khởi nghiệp OpenAI với sự tài trợ của Microsoft. 

Sundar Pichai, Giám đốc điều hành của Google, đã viết trong một bài đăng 

trên blog rằng Bard đã có sẵn cho "những người thử nghiệm đáng tin cậy" 

và được thiết kế để đặt "bề rộng kiến thức của thế giới" đằng sau một giao 

diện trò chuyện. Nó sử dụng một phiên bản nhỏ hơn của mô hình AI mạnh 

mẽ có tên LaMDA, được Google công bố lần đầu tiên vào tháng 5 năm 

2021 và dựa trên công nghệ tương tự như ChatGPT. Google cho biết điều 

này sẽ cho phép họ cung cấp chatbot cho nhiều người dùng hơn và thu 

thập phản hồi để giúp giải quyết các thách thức xung quanh chất lượng và 

độ chính xác của phản hồi của chatbot. 

Google và OpenAI đều đang xây dựng bot của họ trên phần mềm tạo văn 

bản, mặc dù hùng hồn, nhưng dễ bịa đặt và có thể tái tạo các phong cách 

nói không hay được chọn trực tuyến. Sự cần thiết phải giảm thiểu những 

sai sót đó và thực tế là loại phần mềm này không thể dễ dàng cập nhật 

thông tin mới, đặt ra một thách thức cho hy vọng xây dựng các sản phẩm 

mới mạnh mẽ và sinh lợi trên công nghệ, bao gồm cả gợi ý rằng chatbot có 

thể phát minh lại tìm kiếm trên web. 

Đáng chú ý, Pichai không công bố kế hoạch tích hợp Bard vào hộp tìm 

kiếm (Search) đangcung cấp năng lượng cho lợi nhuận của Google. Thay 

vào đó, ông đã giới thiệu một cuốn tiểu thuyết và thận trọng, sử dụng công 

nghệ AI cơ bản để tăng cường tìm kiếm thông thường. Đối với các câu hỏi 

mà không có câu trả lời thống nhất nào, Google sẽ tổng hợp một câu trả 

lời phản ánh các ý kiến khác nhau. 

Ví dụ: truy vấn "Học piano hay guitar dễ dàng hơn?" sẽ được đáp ứng với 

"Một số người nói rằng piano dễ học hơn, vì chuyển động của ngón tay và 

bàn tay tự nhiên hơn ... Những người khác nói rằng việc học hợp âm trên 

https://blog.google/technology/ai/bard-google-ai-search-updates/
https://blog.google/technology/ai/bard-google-ai-search-updates/


guitar sẽ dễ dàng hơn". Pichai cũng nói rằng Google có kế hoạch cung cấp 

công nghệ cơ bản cho các nhà phát triển thông qua API, như OpenAI đang 

làm với ChatGPT, nhưng không đưa ra mốc thời gian. 

Sự phấn khích mạnh mẽ lấy cảm hứng từ ChatGPT đã dẫn đến suy đoán 

rằng Google phải đối mặt với một thách thức nghiêm trọng đối với sự 

thống trị của tìm kiếm trên web lần đầu tiên sau nhiều năm. Microsoft, công 

ty gần đây đã đầu tư khoảng 10 tỷ đô la vào OpenAI, đang tổ chức một sự 

kiện truyền thông vào ngày mai liên quan đến công việc của mình với 

người tạo ra ChatGPT được cho là liên quan đến các tính năng mới cho 

công cụ tìm kiếm đứng thứ hai của công ty, Bing. Giám đốc điều hành 

OpenAI Sam Altman đã tweet một bức ảnh của mình với Giám đốc điều 

hành Microsoft Satya Nadella ngay sau thông báo của Google. 

Được OpenAI âm thầm ra mắt vào tháng 11 năm ngoái, ChatGPT đã phát 

triển thành một hiện tượng internet. Khả năng trả lời các câu hỏi phức tạp với 

sự gắn kết và rõ ràng rõ ràng khiến nhiều người dùng mơ về một cuộc cách 

mạng trong giáo dục, kinh doanh và cuộc sống hàng ngày. Nhưng một số 

chuyên gia AI khuyên bạn nên thận trọng, lưu ý rằng công cụ này không hiểu 

thông tin mà nó phục vụ và vốn có xu hướng bịa đặt mọi thứ. 

Tình hình có thể đặc biệt khó chịu đối với một số chuyên gia AI của 

Google, bởi vì các nhà nghiên cứu của công ty đã phát triển một số công 

nghệ đằng sau ChatGPT — một thực tế mà Pichai đã ám chỉ trong bài 

đăng trên blog của Google. "Chúng tôi đã định hướng lại công ty xung 

quanh AI sáu năm trước," Pichai viết. "Kể từ đó, chúng tôi đã tiếp tục đầu 

tư vào AI trên diện rộng." Ông đã kiểm tra tên cả bộ phận nghiên cứu AI 

của Google và làm việc tại DeepMind, công ty khởi nghiệp AI có trụ sở tại 

Vương quốc Anh mà Google đã mua lại vào năm 2014. 

ChatGPT được xây dựng dựa trên GPT, một mô hình AI được gọi là máy 

biến áp lần đầu tiên được phát minh tại Google, lấy một chuỗi văn bản và 

dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. OpenAI đã trở nên nổi tiếng khi chứng 

minh công khai cách cung cấp lượng dữ liệu khổng lồ vào các mô hình 

máy biến áp và tăng cường sức mạnh máy tính chạy chúng có thể tạo ra 

các hệ thống thành thạo trong việc tạo ra ngôn ngữ hoặc hình ảnh. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-23/microsoft-makes-multibillion-dollar-investment-in-openai
https://twitter.com/sama/status/1622689308829429760


ChatGPT cải thiện trên GPT bằng cách để con người cung cấp phản hồi 

cho các câu trả lời khác nhau cho một mô hình AI khác tinh chỉnh đầu ra. 

Google, bằng sự thừa nhận của chính mình, đã chọn tiến hành một cách 

thận trọng khi nói đến việc thêm công nghệ đằng sau LaMDA vào các sản 

phẩm. Bên cạnh ảo giác thông tin không chính xác, các mô hình AI được 

đào tạo về văn bản được cạo từ Web có xu hướng thể hiện thành kiến 

chủng tộc và giới tính và lặp lại ngôn ngữ thù địch. 

Những hạn chế đó đã được các nhà nghiên cứu của Google nhấn mạnh 

trong một bài báo nghiên cứu dự thảo năm 2020 lập luận để thận trọng với 

công nghệ tạo văn bản khiến một số giám đốc điều hành khó chịu và dẫn 

đến việc công ty sa thải hai nhà nghiên cứu AI đạo đức nổi tiếng, Timnit 

Gebru và Margaret Mitchell. 

Các nhà nghiên cứu khác của Google, những người làm việc về công nghệ 

đằng sau LaMDA đã trở nên thất vọng vì sự do dự của Google và rời công 

ty để xây dựng các công ty khởi nghiệp khai thác công nghệ tương tự. Sự 

ra đời của ChatGPT dường như đã truyền cảm hứng cho công ty đẩy nhanh 

tiến trình thúc đẩy khả năng tạo văn bản vào các sản phẩm của mình. 

Tài liệu này được đăng tại trang web: Dữ liệu Phiên dịch. 

Các bạn có thể tham khảo nhiều tài liệu miễn phí do Lê Quang Văn thực 

hiện, tại: https://dulieuphiendich.com/ 

 

 


