
GPT-3 giúp viết mã bằng ngôn ngữ tự nhiên 

Một trong những thách thức lớn nhất của việc tạo ra các quy trình tự 

động là làm thế nào để dạy máy tính phản hồi bằng ngôn ngữ tự 

nhiên. Điều này có nghĩa là các nhà phát triển cần phải có hiểu biết 

vững chắc về ngôn ngữ tiếng Anh.  May mắn thay, có một chương trình 

mới trên thị trường có thể giúp ích cho bạn.  Nó được gọi là GPT-3 và 

đang được phát triển bởi công ty tư nhân OpenAI ở San Francisco.  Nó 

là một mạng lưới thần kinh khổng lồ nằm trong nhánh học sâu của trí 

tuệ nhân tạo. Không giống như các chương trình khác, nó có thể tạo ra 

văn bản giống như âm thanh của con người.  

Đây không phải là lần đầu tiên máy tính học hiểu ngôn ngữ tự 

nhiên. Trước đây, nó đã được sử dụng để phát triển các chương trình 

máy tính, nhưng những tiến bộ gần đây đã cho phép đào tạo một cỗ 

máy hiểu ngôn ngữ tự nhiên.  Hệ thống mới được gọi là GPT-3 và nó 

được thiết kế để cho phép bạn viết mã máy tính bằng ngôn ngữ tự 

nhiên. Chương trình này cũng có thể học từ dữ liệu lấy từ web, điều 

này có thể dẫn đến các vấn đề bản quyền cho các công ty sử dụng API.  

Chương trình mới được đặt tên là GPT-3 và là kết quả của nhiều năm 

làm việc trong các phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo.  Nó được phát 

triển bởi OpenAI, công ty có 1 tỷ đô la tài trợ từ Microsoft.   

Facebook có phòng nghiên cứu của riêng họ và Google sử dụng một hệ 

thống tương tự như GPT-3 để trả lời các truy vấn trên công cụ tìm kiếm 

của họ. Nhưng vẫn còn một số thách thức . Hiện tại, có vẻ như công 

nghệ này cần một thời gian để phát triển trước khi ứng dụng thương 

mại. 

Quá trình chế tạo một cỗ máy học ngôn ngữ tự nhiên rất phức tạp, 

nhưng công nghệ mới này có thể giúp quá trình này thuận tiện hơn.  Sử 

dụng hệ thống học máy là một cách tuyệt vời để huấn luyện máy tính 

học các kỹ năng mới. Nó cho phép bạn viết mã bằng ngôn ngữ bạn đã 

biết và hiểu. Hệ thống này có nhiều ưu điểm, bao gồm cả khả năng 

hoạt động hiệu quả hơn, chính xác hơn và an toàn hơn.  

Công nghệ này có thể chuyển đổi dữ liệu phức tạp thành văn bản đơn 

giản. Điều này giúp mọi người dễ dàng chia sẻ thông tin với các bên 

liên quan khác nhau. Ví dụ: GPT-3 có thể tóm tắt các bài báo và bài 



đăng trên blog. Nó cũng cải thiện khả năng của một người để trò 

chuyện với máy tính bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.  Hơn nữa, nó giúp 

họ tạo ra giao tiếp tốt hơn với người khác.  Vì vậy, bây giờ rất dễ dàng 

để viết mã bằng ngôn ngữ tự nhiên.  

Có một số ưu điểm của GPT-3. Nó là nhiệm vụ bất khả tri và nó có thể 

được đào tạo để nhận ra các từ trong ngôn ngữ tiếng Anh. Nó thậm chí 

có thể thực hiện các tác vụ zero-shot, chẳng hạn như tạo văn bản để 

hoàn thành một mẫu văn bản.  Hơn nữa, GPT-3 có thể truy cập được 

cho bất kỳ ai muốn sử dụng nó.  Do đó, nó là một công cụ mạnh mẽ cho 

các nhà phát triển để bắt đầu viết mã bằng các ngôn ngữ tự nhiên.  

Ngôn ngữ AI GPT-3 là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để 

tạo mã máy tính. Ngoài ra, nó có thể được sử dụng để tạo mã máy tính 

cho nhiều ứng dụng khác nhau.  Đầu vào văn bản là một chuỗi từ, một 

cụm từ hoặc toàn bộ chương trình.  Hệ thống cũng có thể được huấn 

luyện để xác định đối tượng và nhận dạng hình ảnh.  Đầu ra của nó 

tương tự như những gì con người đã nhập. 

API GPT-3 là một công cụ mạnh cho phép bạn viết mã bằng ngôn ngữ 

tự nhiên. Mô hình AI của nó có thể đọc các loại văn bản khác nhau và 

tạo ra đầu ra có khả năng xảy ra nhất.  Nó có thể được đào tạo và điều 

chỉnh mà không cần đào tạo.  Nó tạo đầu ra chất lượng cao trông giống 

với ngôn ngữ của con người.  Ứng dụng này có khả năng mở rộng cao 

và sẽ có nhiều đối tượng.  Tuy nhiên, nó vẫn là một phiên bản rất sớm 

của công nghệ này. 

Khi nói đến GPT-3, điều cần thiết là tạo từ vựng, danh mục và quy tắc 

sản xuất. Bằng cách cấp cho nó các mẫu của các nhà thơ nổi tiếng, bạn 

có thể đưa các câu vào mẫu và xem kết quả.  Đầu ra sẽ là một bài thơ 

mới theo phong cách của tác giả.  Thuật toán cũng có thể viết các bài 

báo về nhiều chủ đề khác nhau.  Nó có thể được sử dụng để dịch tài 

liệu từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.  

 


