
OpenAI và Chiến dịch GPT-3 
OpenAI là gì? Đây là một phòng thí nghiệm nghiên cứu về trí tuệ 

nhân tạo. Đây là một tập đoàn vì lợi nhuận và được dành riêng 

cho sự tiến bộ của trí tuệ nhân tạo. Công ty hoạt động trong hai 

phần. Phần đầu tiên được gọi là OpenAI LP, là công ty mẹ của 

phần thứ hai, OpenAI Inc. Phần thứ hai được gọi là 'Phòng thí 

nghiệm', viết tắt của 'phòng thí nghiệm'. Ngoài ra, OpenAI còn 

được gọi là 'phòng thí nghiệm', bởi vì nó là trung tâm cho tất cả 

các nghiên cứu phát triển công nghệ làm cho phần mềm và phần 

cứng có sẵn cho công chúng. 

Phần thứ hai của mô hình kinh doanh được gọi là OpenAI. Công ty 

không có cổ đông và phải kiếm tiền để nghiên cứu. Nó hoàn toàn 

phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng đám mây của Microsoft. OpenAI có 

trụ sở tại Seattle là một thực thể thương mại. Nó không phụ thuộc 

vào tài trợ của chính phủ để thực hiện công việc. Nguồn tài trợ 

của công ty đến từ bất động sản của Paul Allen, người sáng lập dự 

án. Tuy nhiên, các hoạt động của nó được hỗ trợ bởi số tiền AI2 

nhận được từ Quỹ Altman. 

Phần thứ ba trong chiến lược của OpenAI là thu hút các nhà đầu tư 

mới. Công ty đã huy động được 27 triệu đô la trong một năm. Mặc 

dù đây là một khoản đầu tư lớn cho bất kỳ công ty nào, nhưng có 

lẽ sẽ mất nhiều năm để công nghệ của nó trở nên phổ biến. Trong 

khi đó, nó đã thiết lập một danh tiếng như là một nhà lãnh đạo 

trong trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu của OpenAI là làm cho trí tuệ 

nhân tạo có thể truy cập được cho nhiều người. Những nhà đầu tư 



này bao gồm người sáng lập Facebook Reid Hoffman, Trevor 

Blackwell của Google và đồng sáng lập Facebook Vicki Cheung. 

Công ty đã phát triển trí tuệ nhân tạo từ năm 2013. Những người 

sáng lập OpenAI đã viết một điều lệ phác thảo các mục tiêu dài hạn 

của họ và thời gian phát triển của nó. Họ cũng công bố một báo cáo 

dự báo về các vấn đề an ninh toàn cầu. Mặc dù công ty vẫn đang 

trong giai đoạn đầu, công ty đang làm việc để đảm bảo rằng chương 

trình sẽ an toàn cho người dùng và xã hội. Ví dụ, robot GPT-3 có thể 

viết các tweet xúc phạm dựa trên đầu vào. Phần mềm này đang được 

phát triển để phát hiện việc sử dụng trí tuệ nhân tạo có hại. 

Văn phòng OpenAI có một hình ảnh kiêu hùng. Mặc dù có kích 

thước khiêm tốn, nhưng nó là nguồn mở lớn nhất của trí tuệ nhân 

tạo trên thế giới. Quản lý của nó không tiết lộ chi tiết đầy đủ của 

các thuật toán. Nhân viên của nó không biết các thuật toán được 

tạo ra như thế nào. Sử dụng OpenAI đòi hỏi sức mạnh tính toán 

rất lớn và rất tốn kém. Nhân viên và nhà nghiên cứu của nó không 

có quyền truy cập vào dữ liệu thô, đó là lý do tại sao tổ chức có 

ngân sách hạn chế. Đây là lý do tại sao công ty không muốn chấp 

nhận các ứng dụng từ các tổ chức phi lợi nhuận. 

Ngoài nghiên cứu của phòng thí nghiệm, công ty còn có một trình 

tạo văn bản. Robot này có thể trả lời các câu hỏi, viết thơ và phân 

tích một lượng lớn văn bản. Nhóm OpenAI đã công bố những kết 

quả này trên blog của công ty. Rõ ràng, AI thậm chí có thể nhận ra 

các mẫu trong các bộ dữ liệu lớn. Kết quả là, phần mềm là điều tốt 

nhất tiếp theo cho con người. Nó cũng có thể hiển thị video. Robot 

của nó rất giỏi trong việc kết hợp các khái niệm không liên quan. 



Nhóm nghiên cứu tại OpenAI nhận thức được sự hoài nghi và giám 

sát. Nó cũng đã ghi nhận ý kiến của công chúng. Nhân viên của nó 

đã bỏ phiếu về thời điểm trí tuệ nhân tạo nói chung nên được giới 

thiệu. Phòng thí nghiệm AI có thể thực hiện các nhiệm vụ của mình 

với độ chính xác 37%. Những người sáng lập của nó cũng đã sử dụng 

ngôn ngữ mã hóa. Mục đích là tạo ra một robot là một bản sao hoàn 

hảo của một robot khác. Mã có thể được đọc bằng máy tính. 

Mục tiêu của nhóm OpenAI là xây dựng một AI có thể học một ngôn 

ngữ từ môi trường của nó. Một nhóm tình nguyện viên đã làm việc 

về điều này. Mục tiêu của dự án là xây dựng một AI tốt hơn con 

người. Nhóm nội bộ của nó cũng làm việc trên phần mềm. Hệ thống 

OpenAI sẽ tạo ra các mô hình riêng của mình. Những người sáng tạo 

của chương trình nhằm mục đích xây dựng AI. Họ cũng sẽ tạo ra 

doanh thu cho công ty. Không có mã trong mô hình OpenAI.  

Nhóm OpenAI đang làm việc để tạo ra một chương trình kết hợp khả 

năng của OpenAI với khả năng của con người. Điều này sẽ cung cấp 

cho các nhà phát triển OpenAI một nền tảng mạnh mẽ để tạo ra một 

máy tính có thể giải quyết nhiều vấn đề. Ví dụ, nền tảng OpenAI sẽ 

có thể tạo ra các ứng dụng có thể hiểu ngôn ngữ từ các ví dụ về văn 

bản. Các nhà nghiên cứu cũng sẽ cố gắng tạo ra một chương trình có 

thể chuyển đổi ngôn ngữ của con người sang ngôn ngữ khác. 

 


