
Microsoft mizeazã
miliarde de dolari pe
inteligenþa artificialã

A
nul 2023 stã sub
semnul inteligenþei
artificiale. Roboþii
conversaþionali au
stârnit vii discuþii ºi
controverse. Micro-

soft îºi reînnoieºte motorul de
cãutare Bing ºi browserul web
Edge, pentru a include mai multã
inteligenþã artificialã, a anunþat
compania, într-unul dintre cele
mai mari eforturi de pânã acum
de a conduce un nou val al tehno-
logiei ºi a remodela modul în care
oamenii obþin informaþii. Micro-
soft îºi mizeazã viitorul pe AI, prin
investiþii de ordinul miliardelor de
dolari. Lucrând cu startup-ul
OpenAI, compania îºi propune sã
rivalizeze cu Google, divizie a gru-
pului Alphabet, ºi sã obþinã profi-
turi mari prin intermediul instru-
mentelor care accelereazã toate
tipurile de creare de conþinut, au-
tomatizând sarcinile, dacã nu lo-
curile de muncã în sine. "Aceastã
tehnologie va remodela aproape
toate categoriile de software", a
declarat directorul general al Mi-
crosoft, Satya Nadella, într-un
briefing pentru reporteri la sediul
Microsoft din Redmond, Was-
hington. Acþiunile Microsoft au
crescut cu 3,2% în tranzacþiile de
dupã-amiazã din SUA, pânã la
265,10 dolari pe acþiune. Puterea
aºa-numitei AI generative, care
poate crea practic orice text sau
imagine, a apãrut în public anul
t r e c u t , od at ã c u lansar e a
ChatGPT, senzaþia de chatbot a
OpenAI. Rãspunsurile sale de tip
uman la orice solicitare le-au ofe-
rit oamenilor noi moduri de a se
gândi la posibilitãþile de marke-
ting, de redactare a lucrãrilor la
termen sau de diseminare de ºtiri
sau chiar de a interoga informaþii

online. Directorul Microsoft Con-
sumer Marketing, Yusuf Mehdi, a
declarat în cadrul briefingului cã
motorul de cãutare Bing va fi ali-
mentat de AI ºi va rula pe un nou
"model larg de limbaj", de genera-
þia urmãtoare, care este mai pu-
ternic decât ChatGPT. Un chatbot
va ajuta utilizatorii sã rafineze mai
uºor interogãrile, sã ofere rezul-
tate mai relevante, actualizate ºi
chiar sã uºureze cumpãrãturile.
Microsoft îºi propune acum sã co-
mercializeze tehnologia OpenAI,
inclusiv ChatGPT, clienþilor sãi din
cloud ºi sã adauge aceeaºi putere
ºi suitei sale de produse, inclusiv
pentru cãutare.

Google a dezvãluit un chatbot
propriu numit Bard, în timp ce in-
tenþioneazã sã lanseze AI pentru

motorul sãu de cãutare care poa-
te sintetiza material atunci când
nu existã un rãspuns simplu onli-
ne. Decizia Microsoft de a-ºi ac-
tualiza browserul Edge va intensi-
fica concurenþa cu browserul
Chrome al Google. Rivalitatea în
domeniul serviciilor de cãutare
este acum printre cele mai mari
din industrie, deoarece OpenAI va
permite Microsoft sã îºi extindã
cota de 9%, în detrimentul Goo-
gle, a declarat Daniel Ives, analist
la Wedbush Securities. "Microsoft
cautã sã câºtige aceastã bãtãlie
AI", a spus el. Pentru trimestrul
încheiat pe 31 decembrie, Alpha-
bet a raportat venituri de 42,6 mi-
liarde de dolari datorile serviciilor
de cãutare ale Google ºi altor ve-
nituri, în timp ce Microsoft a pu-

blicat 3,2 miliarde de dolari din
publicitate, cãutare ºi ºtiri. În spa-
tele parteneriatului Microsoft
OpenAI se aflã planul sãu de a in-
vesti în dezvoltarea de supercom-
putere ºi suport în cloud, astfel
încât startup-ul sã poatã lansa o
tehnologie mai sofisticatã ºi sã vi-
zeze nivelul de inteligenþã a
maºinilor visat în science fiction.
Microsoft a anunþat cã AI-ul star-
t u p- u lu i v a g e ne r a not e d e
întâlnire în Teams, software-ul sãu
de colaborare, precum ºi va suge-
ra rãspunsuri prin e-mail furnizori-
lor care folosesc abonamentul sãu
Viva Sales.
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