
GPT-3 của OpenAI đã thay đổi cuộc chơi cho NLP  

Mô hình AI xử lý ngôn ngữ tự nhiên của OpenAI đang được doanh nghiệp áp 

dụng, nhưng những thay đổi về quy định có thể cản trở khả năng tồn tại của nó. 

Cách đây một năm, OpenAI đã công bố nghiên cứu chi tiết về GPT-3, mô hình AI 

xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) lớn nhất thế giới cho đến nay. Mười hai tháng sau, 

công nghệ này đã vượt ra khỏi phòng thí nghiệm và ra thế giới thực nhờ một cộng 

đồng người dùng đang phát triển và có thể sẵn sàng mở ra nhiều trường hợp sử 

dụng cho NLP trong kinh doanh. Nhưng dấu hỏi vẫn là liệu quy định AI sắp tới có 

cản trở tính hữu ích của nó hay không. 

GPT-3 là một hệ thống AI học sâu được OpenAI đào tạo bằng cách cung cấp cho 

nó thông tin từ hàng triệu trang web. Khi được hỏi một câu hỏi hoặc được cung 

cấp các thông số cụ thể, nó có thể tạo ra các câu trả lời văn bản chi tiết có chất 

lượng tương đương với một người viết. Nó có khả năng làm thơ và viết tiểu 

thuyết, đã chiếm được sự chú ý của công chúng, nhưng đối với các doanh nghiệp, 

nó có thể ứng dụng có ý nghĩa hơn. 

Việc triển khai công nghệ cao cấp nhất cho đến nay đã được công bố trong tuần 

này, khi công ty Microsoft được cấp phép GPT-3 vào tháng 9 năm ngoái, tiết lộ 

rằng họ đang sử dụng nó như một phần của nền tảng nhà phát triển mã thấp 

Power FX. Tính năng mới sẽ cho phép các nhà phát triển chỉ định loại chức năng 

mà họ muốn xây dựng bằng ngôn ngữ bình thường, với GPT-3 tìm kiếm và tìm mã 

Power FX liên quan mà họ có thể sử dụng. 

GPT-3 dành cho doanh nghiệp: nhiều trường hợp sử dụng hơn 
đang xuất hiện 

Charles Lamanna, phó chủ tịch công ty phụ trách nền tảng ứng dụng mã thấp của 

Microsoft, cho biết đây sẽ là cách tiết kiệm thời gian cho các lập trình viên có kinh 

nghiệm và giảm bớt rào cản gia nhập đối với người dùng mới. “Sử dụng mô hình 

AI tiên tiến như thế này có thể giúp các công cụ mã thấp của chúng tôi trở nên 

phổ biến rộng rãi hơn cho nhiều đối tượng hơn nữa bằng cách thực sự trở thành 

thứ mà chúng tôi gọi là không mã,” Lamanna nói . Những hệ thống như vậy có thể 

chỉ là phần nổi của tảng băng chìm cho NLP. 

https://www.zmescience.com/science/gpt-3-better-than-you-043252/
https://www.zmescience.com/science/gpt-3-better-than-you-043252/
https://blogs.microsoft.com/ai/from-conversation-to-code-microsoft-introduces-its-first-product-features-powered-by-gpt-3/


Wael Elrifai, một chuyên gia AI là một trong những người dùng beta của GPT-3 

cho biết: “Chất lượng của văn bản phản hồi mà bạn nhận được đã thực sự tăng 

vọt giữa GPT-2 [phiên bản trước của hệ thống] và GPT-3. “GPT-1 là người thay đổi 

cuộc chơi và GPT-3 là sự phát triển của điều đó. Đã có rất nhiều cải tiến. " 

Thật vậy, điều làm cho GPT-3 nổi bật so với những người tiền nhiệm của nó không 

phải là công nghệ cơ bản mà là số lượng thông số tuyệt đối mà nó dựa trên. Nó 

được huấn luyện trên tham số 175 tỷ, so với 1,5 tỷ của GPT-2. Mô hình NLP lớn 

thứ hai trên thế giới, Turing NLG của Microsoft, đã được đào tạo trên 17 tỷ. Sự gia 

tăng này có nghĩa là số lượng đầu ra tiềm năng cũng cao hơn theo cấp số nhân, 

mang lại chất lượng phản hồi tốt hơn. “Về mặt cấu trúc GPT-3 rất giống với GPT-2, 

nó thực sự đại diện cho một bước đột phá về hiệu suất,” Ray Siems, Giám đốc 

điều hành của công ty tư vấn AI Catalyst AI cho biết. “Đó là sử dụng một phương 

pháp hiện có và đẩy nó lên một tầm cao mới.” 

Siems cho biết chất lượng đầu ra của nó có nghĩa là GPT-3 có thể là bước khởi đầu 

cho NLP. Ông nói: “Rất nhiều trường hợp sử dụng cho NLP đã tồn tại trong một 

thời gian, nhưng một số trường hợp trong số đó không nhất thiết phải khả thi về 

mặt thương mại trước đây. “Giờ đây với GPT-3, chúng khả thi hơn nhiều.” 

Thật vậy, năm ngoái đã chứng kiến một số công ty khởi nghiệp hoàn toàn dựa trên 

GPT-3, như Flowrite, tuyên bố nó có thể tự động tạo email và tin nhắn theo phong 

cách viết cá nhân của người dùng và Viable, được thiết kế để giúp các doanh 

nghiệp đặt câu hỏi về dữ liệu khách hàng và có được thông tin chi tiết hữu ích. 

OpenAI cho biết tổng thể, hơn 300 ứng dụng đã được phát triển cho đến nay chạy 

trên GPT-3 , với hệ thống tạo ra 4,5 tỷ từ khổng lồ mỗi ngày. Elrifai cho biết nhiều 

trường hợp sử dụng hơn có khả năng phát triển bằng cách sử dụng GPT-3 làm nền 

tảng cho các công cụ năng suất. "Nó tốt cho việc hoàn thành văn bản và câu hỏi và 

câu trả lời, và nó tốt cho tìm kiếm, nó có thể thực hiện tìm kiếm theo ngữ cảnh", 

ông nói. "Điều đó dẫn đến một loạt cách sử dụng, trong đó rõ ràng là chatbot. Đây 

không phải là một trường hợp sử dụng đặc biệt hấp dẫn, nhưng mọi tương tác mà 

chúng tôi có, dù là qua điện thoại hoặc email, đều có thể được quản lý bởi một 

chatbot. Hầu hết GPT-3 các dự án tại thời điểm này liên quan đến điều này." 

https://openai.com/blog/gpt-3-apps/
https://openai.com/blog/gpt-3-apps/


GPT-3 và Microsoft 
Mặc dù tên của nó có thể gợi ý khác, nhưng quyền truy cập vào công việc của 

OpenAI bị hạn chế phần nào. GPT-3 có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai thông qua 

API, nhưng tổ chức duy nhất ngoài OpenAI có thể nhìn thấy mã đang chạy ẩn là 

Microsoft, công ty đã mua giấy phép độc quyền cho công nghệ này vào tháng 9 

năm ngoái. Hai công ty từ lâu đã có mối quan hệ thân thiết, với việc OpenAI sử 

dụng nền tảng đám mây Azure của Microsoft cho sức mạnh máy tính cần thiết để 

đào tạo GPT-3 và các mô hình khác của nó, và MSFT đầu tư khoảng 1 tỷ đô la vào 

công ty có trụ sở tại San Francisco để tài trợ cho nghiên cứu của mình. 

Nick McQuire, trưởng bộ phận nghiên cứu doanh nghiệp tại CCS Insight, cho biết 

quyền truy cập của Microsoft vào mã cơ bản của OpenAI có thể giúp có lợi thế hơn 

các đối thủ như Google và Amazon khi cung cấp các công cụ dựa trên AI cho người 

dùng Azure. Áp dụng GPT-3 cho Power FX là bước đầu tiên trong quá trình này. 

"Bằng cách kết hợp GPT-3 và Power FX lại với nhau, chúng ta không chỉ thấy các 

giai đoạn đầu tiên của NLP trên quy mô ngày càng phổ biến rộng rãi hơn, mà 

Microsoft còn tích cực hơn nhiều trong việc đưa một số AI tiên tiến nhất của mình 

vào các sản phẩm chính như Power Platform McQuire cho biết trong một tuyên 

bố gửi qua email. "NLP được cho là lĩnh vực cạnh tranh nóng nhất trong lĩnh vực 

AI vào thời điểm hiện tại và các bước đi của Microsoft tại đây cho thấy mối quan 

hệ hợp tác với Open AI đang bắt đầu thành công về mặt mở rộng quyền truy cập 

và tăng tốc độ phát triển." 

 NLP được cho là lĩnh vực cạnh tranh nóng nhất trong AI vào thời 

điểm hiện tại và các bước đi của Microsoft ở đây cho thấy mối 

quan hệ hợp tác với Open AI đang bắt đầu thành công. 
 

Nick McQuire, CCS Insight 

Elrifai tin rằng đối với OpenAI, sự tham gia ngày càng tăng của Microsoft là không 

cần thiết. Ông nói: “Tôi nghĩ OpenAI vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem nó có thể làm 

gì với công nghệ này ngoài chatbot mà không gây thêm rủi ro cho hoạt động kinh 

doanh của mình. "Nhiều người có quan điểm tiêu cực rằng Microsoft chỉ tham gia 

khi họ thấy công nghệ này sẽ có giá trị như thế nào, nhưng tôi nghĩ Microsoft đã 



tiếp nhận vì họ nhìn thấy tiềm năng chịu trách nhiệm vô hạn. Một cửa hàng 20 

hoặc 30 người thích OpenAI không thể hoạt động ở cấp độ đó." 

Adam Leon Smith, giám đốc ForHumanity, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên điều 

tra các rủi ro xung quanh việc sử dụng AI, cho biết việc kiểm soát mã của 

Microsoft có thể gây ra vấn đề cho các doanh nghiệp muốn triển khai GPT-3 trong 

tổ chức của họ. Ông nói: “Nếu bạn muốn coi trọng AI một cách nghiêm túc, bạn 

thực sự muốn kiểm soát IP của mình. "Những thứ như GPT-3, cung cấp AI dưới 

dạng dịch vụ thông qua API, rất tốt để thử nghiệm, nhưng nếu bạn muốn khởi 

động một doanh nghiệp, chúng có giới hạn phù hợp vì bạn không có toàn quyền 

kiểm soát [công nghệ]." 

Rủi ro và hạn chế của GPT-3 
Các công ty muốn xây dựng các công cụ dựa trên GPT-3 phải hoạt động dưới một 

số hạn chế nghiêm ngặt. Elrifai nói: “Mọi thứ bạn đưa ra ngoài đó bằng GPT-3 đều 

phải được OpenAI kiểm tra. "Bất kỳ thứ gì liên quan đến chính trị hoặc liên quan 

đến việc tạo ra kết quả truyền thông xã hội đều bị gắn cờ là không nên đi, cũng 

như những thứ liên quan đến kiểm tra tín dụng và thậm chí những thứ xung 

quanh việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Họ sử dụng thuật ngữ 'cổ phần cao' và 

bất kỳ điều gì tương tự như vậy đều không được phép".  

Những hạn chế này là chính đáng. OpenAI nổi tiếng đã quyết định chống lại việc 

tạo mã đầy đủ đằng sau người tiền nhiệm của GPT-3, GPT-2, vì lo ngại khả năng 

tạo văn bản của nó có thể được sử dụng để tạo tin tức giả mạo và lời nói căm thù, 

mặc dù sau đó nó đã đồng ý và công bố nó dù nói rằng họ đã không chứng kiến 

bất kỳ sự lạm dụng đáng kể nào. Nhưng một tài liệu nghiên cứu về GPT-3 được 

công bố vào tháng Giêng cho thấy mô hình này thể hiện thành kiến chống Hồi giáo 

đáng báo động, tạo ra mối liên hệ giữa người Hồi giáo và bạo lực. 

"Mặc dù những liên kết này được học trong quá trình đào tạo trước, nhưng chúng 

dường như không được ghi nhớ", tờ báo viết. "Đúng hơn, GPT-3 thể hiện các 

thành kiến cơ bản một cách khá sáng tạo, thể hiện khả năng mạnh mẽ của các mô 

hình ngôn ngữ trong việc biến đổi các thành kiến theo những cách khác nhau, 

điều này có thể làm cho các thành kiến khó phát hiện và giảm thiểu hơn." 

https://openai.com/blog/gpt-2-1-5b-release/
https://arxiv.org/pdf/2101.05783v1.pdf


Leon Smith cho biết: Sự tồn tại của sự thiên vị như vậy là một phần lý do Liên 

minh châu Âu có kế hoạch đưa ra các quy định chặt chẽ về AI. Khi được triển khai, 

điều này có thể cản trở nghiêm trọng khả năng các doanh nghiệp châu Âu sử dụng 

các hệ thống AI như một dịch vụ như GPT-3. Ông giải thích: “Dự thảo quy định xác 

định các trường hợp sử dụng rủi ro cao, chẳng hạn như việc sử dụng AI trong các 

vấn đề việc làm hoặc quyết định tín dụng từ các ngân hàng mà sự thiên vị có thể 

xảy ra”. "Nhưng định nghĩa của họ về AI là vô cùng rộng, nó bao hàm khá nhiều 

bất kỳ kỹ thuật thống kê nào." 

Những hệ thống được gọi là rủi ro cao sẽ cần phải được đăng ký với các cơ quan có 

thẩm quyền theo quy định, trong khi các công ty sử dụng chúng có thể phải chịu 

thêm các khoản nợ đáng kể. Leon Smith cho biết: “Nếu bạn triển khai GPT-3, bạn 

có thể sẽ triển khai nó dưới tên sản phẩm của chính mình. "Tại thời điểm đó, bạn 

sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi thứ theo các quy định này và trách nhiệm pháp lý 

của OpenAI sẽ cực kỳ hạn chế. Bạn sẽ có nghĩa vụ thực hiện chất lượng kỹ thuật và 

công việc quản lý rủi ro đáng kể, đồng thời được kiểm tra thường xuyên. Việc này 

sẽ tạo ra một lượng lớn rủi ro về quy định đối với người dùng và tôi nghĩ rằng điều 

đó sẽ tạo ra mối đe dọa đối với loại mô hình kinh doanh [AI như một dịch vụ] này. " 

Ngoài GPT-3? OpenAI có gì trong cửa hàng tiếp theo? 
Các luật khác về AI cũng có thể sẽ phát triển ở các thị trường khác, nhưng với việc 

dự luật AI của EU vẫn còn một hoặc hai năm nữa mới được thực thi, GPT-3 có thể 

tiếp tục được triển khai trong các doanh nghiệp. OpenAI vẫn chưa tiết lộ bất kỳ 

chi tiết nào về dự án tiếp theo của mình, nhưng Siems của Catalyst AI cho biết ông 

sẽ không mong đợi thấy kích thước của mô hình tăng theo cấp số nhân nữa nếu 

GPT-4 được phát hành trong tương lai gần. 

Ông nói: “Vẫn còn phải xem chúng ta có thể đạt được bao nhiêu lợi ích nữa từ các 

hệ thống hiện tại hoặc chúng ta cần những đột phá cơ bản mới ở mức độ nào để 

đạt được mức độ khả thi thương mại cao hơn [đối với NLP]. "Với những gì hiện 

có, tôi nghĩ sẽ có một vài năm nữa các sản phẩm mới và sáng tạo hữu ích ở cấp độ 

thương mại. Một số công ty khởi nghiệp GPT-3 đang phát triển vào thời điểm này 

sẽ đến lúc trưởng thành và điều đó sẽ lọc qua ra thị trường rộng lớn hơn và bạn 

sẽ thấy tiềm năng tăng năng suất trên nhiều lĩnh vực khác nhau." 
 


