
Microsoft tiết lộ Bing mới tuyệt vời được hỗ 

trợ bởi công nghệ AI ChatGPT 

Microsoft vừa thể hiện cơ bắp AI của mình với một Bing hoàn toàn mới. 

Những gì bạn cần biết 

• Microsoft vừa công bố phiên bản mới của công cụ tìm kiếm Bing. 

• Bing mới sử dụng công nghệ ChatGPT để hiểu câu hỏi và tạo câu trả lời. 

• Công cụ tìm kiếm chạy trên thế hệ tiếp theo của mô hình ngôn ngữ 

OpenAI, có khả năng cao hơn đáng kể so với phiên bản ChatGPT đã có 

sẵn từ tháng 11 năm 2022. 

• Một phiên bản mới của Microsoft Edge sẽ ra mắt cùng với Bing mới. 

Microsoft vừa tiết lộ một phiên bản mới của Bing được hỗ trợ bởi ChatGPT.  

Công cụ tìm kiếm được cải tiến sẽ sử dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo 

để hiểu các truy vấn được viết bằng ngôn ngữ tự nhiên và tạo ra câu trả 

lời. Bên dưới phần mã của Bing mới có mô hình ngôn ngữ thế hệ tiếp theo 

của OpenAI, đây là một cải tiến đáng kể của phiên bản ChatGPT đã lan 

truyền trong hai tháng qua. 

"Đó là một ngày mới để tìm kiếm. ... Trên thực tế, một cuộc đua bắt đầu từ 

hôm nay về những gì bạn có thể mong đợi. Và chúng tôi sẽ di chuyển, 

chúng tôi sẽ di chuyển nhanh chóng. ... Chúng tôi muốn có nhiều niềm vui 

đổi mới trong tìm kiếm, bởi vì đã đến lúc cao điểm", Chủ tịch kiêm Giám 

đốc điều hành Microsoft Satya Nadella cho biết tại sự kiện AI của 

Microsoft. 

Đáng chú ý nhất, AI hỗ trợ Bing được tân trang lại có thể sử dụng thông tin 

cập nhật để trả lời các câu hỏi. ChatGPT 3.5, là thuật toán cung cấp năng 

lượng cho chatbot đã trở nên nổi tiếng kể từ khi ra mắt vào tháng 11 năm 

2022 dựa trên thông tin có từ năm 2021 trở về trước. 

Mô hình ngôn ngữ lớn OpenAI mới hỗ trợ Bing đã được tối ưu hóa cho tìm 

kiếm. Nó được xây dựng dựa trên việc học từ ChatGPT và GPT-3.5. 

Microsoft đã không đề cập đến GPT4, được đồn đại là cung cấp năng 

lượng cho dịch vụ này. 
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Tuy nhiên, gã khổng lồ công nghệ đã thảo luận về cách sử dụng OpenAI 

độc quyền của mình. Mô hình Microsoft Prometheus mang lại kết quả kịp 

thời và phù hợp, theo Microsoft. 

Microsoft cũng lưu ý rằng họ đã sử dụng AI để cải thiện công cụ xếp hạng 

tìm kiếm Bing. Công ty cho biết động thái đó đã dẫn đến "bước nhảy vọt 

lớn nhất về mức độ liên quan trong hai thập kỷ". 

Khi người dùng mở trang web Bing, họ sẽ gặp giao diện chatbot thay vì hộp 

tìm kiếm (mặc dù phiên bản cổ điển của Bing vẫn có sẵn nếu được ưu tiên). 

Kể từ năm 2019 Microsoft đã hỗ trợ 1 tỷ đô la cho công ty đằng sau 

ChatGPT, OpenAI. Khoản đầu tư trị giá hàng tỷ USD từ Microsoft vào 

OpenAI đã được công bố vào đầu năm nay. Gã khổng lồ công nghệ muốn 

tích hợp trí tuệ nhân tạo vào tất cả các sản phẩm của mình và tin tức ngày 

hôm nay là một bước quan trọng theo hướng đó. 

AI gần đây đã được triển khai cho Teams Premium và tin đồn đã xuất hiện 

trong nhiều tuần về việc Bing có được sức mạnh của trí tuệ nhân tạo. 

Microsoft nêu bật các chức năng của Bing mới trong bài đăng blog: 

• 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. 

• 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 –

như lập kế hoạch hành trình chuyến đi chi tiết 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  

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. 
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• 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. Chúng tôi đã cập nhật trình duyệt 

Edge với các khả năng AI mới và giao diện mới, đồng thời chúng tôi 

đã thêm 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. 



Tweets từ báo chí 

 

Mặc dù Microsoft không phát trực tiếp sự kiện AI hôm nay, nhưng báo chí vẫn tham 

dự. Chúng tôi sẽ thêm thông tin từ sự kiện bên dưới khi sự kiện xuất hiện. 

Bing đã đứng ở vị trí thứ hai xa xôi sau Google kể từ khi ra mắt. Khoản đầu tư lớn 

của Microsoft vào trí tuệ nhân tạo có vẻ như nó sẽ được đền đáp một cách lớn khi 

nói đến việc cải thiện AI. Câu hỏi đặt ra là liệu nó có chuyển đổi bất kỳ ai từ tìm kiếm 

của Google hay không. 



Microsoft không thể buộc mọi người trao đổi các công cụ tìm kiếm, nhưng Bing 

được tân trang lại có vẻ như nó cung cấp chức năng độc đáo thực sự khiến nó nổi 

bật so với đối thủ cạnh tranh. ChatGPT cũng có sự quan  

 


