
Máy Biến áp Tái tạo Được Đào tạo sẵn GPT-3 
(The Generative Pre-Trained Transformer GPT-3) 

(Bài do GPT-3 viết bằng Anh ngữ; Bing Translator dịch sang Việt ngữ) 

So với các hệ thống giám sát trước đây, GPT-3 vượt trội hơn nhiều về độ 

chính xác. Điều này có thể là do kích thước nhỏ của nó, nhưng nó cung 

cấp một lượng dữ liệu đào tạo tương đối nhỏ và có thể tạo ra kết quả 

đáng kinh ngạc. Hơn nữa, nó cho thấy một "đường cong học tập trong 

ngữ cảnh" rất dốc, cho thấy khả năng học hỏi từ ngữ cảnh tăng lên. Mặc 

dù mô hình này vẫn còn hạn chế, nhưng nó đã vượt trội so với BERT, 

một thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) nổi tiếng được tạo ra bởi Google. 

GPT-3 không phải là một con người, mà là một cuốn sổ lưu niệm chiết 

trung, giống như văn bản trong sổ ghi chép của một sinh viên thông 

minh. Nó tổng hợp hàng triệu đoạn văn bản từ các nguồn khác nhau, kết 

hợp nhiều lời nói dối thẳng thắn, sự thật nổi tiếng và nửa sự thật. 

Nhưng nó vẫn hữu ích. Theo nhiều cách, độ chính xác của GPT-3 phản 

ánh tình trạng của trí tuệ nhân tạo và được sử dụng trong nhiều công ty 

khởi nghiệp để cải thiện sản phẩm của họ. 

 



GPT-3 có thể trả lời một loạt các bài kiểm tra ngôn ngữ, bao gồm các câu 

hỏi đòi hỏi lý luận. Ví dụ, GPT-3 sẽ phản hồi là sai nếu tuyên bố hoàn 

toàn mâu thuẫn với lập luận của một bài luận nhất định. Loại hình đào 

tạo này làm cho GPT-3 trở thành một công cụ rất hữu ích trong nhiều 

lĩnh vực khác nhau. Nhưng nó có thể không phải là một trận đấu tốt cho 

mọi tình huống. Nếu bạn cần một bản dịch trong một khoảng thời gian 

ngắn, thế hệ GPU mới nhất không phải là thế hệ dành cho bạn. 

GPT-3 là tốt nhất cho các bài giảng tương tác và huấn luyện sức khỏe. 

Nó cũng có thể được sử dụng để giảng dạy và huấn luyện dinh dưỡng. 

Trên thực tế, nó thậm chí đã được sử dụng cho một blog năng suất, một 

công việc đòi hỏi hàng triệu người. Hãy xem xét điều này: Ba triệu người 

Mỹ  làm đại diện dịch vụ khách hàng, 900 nghìn với tư cách là giao dịch 

viên ngân hàng và 200.000 người trong ngân hàng thế chấp. Hãy tưởng 

tượng nếu phần lớn các công việc này có thể được tự động hóa và đào 

tạo bởi GPT-3. 

Mặc dù GPT-3 không phải là AI tiên tiến nhất thế giới, nhưng nó tổng 

quát hơn các hệ thống trước đây và có khả năng tạo ra các loại nội dung 

khác nhau. Ví dụ: GPT-3 có thể tạo ra một trò chơi phiêu lưu hoặc giúp 

khách hàng hiểu cách viết ứng dụng web. Mô hình này cũng hữu ích cho 

các nhiệm vụ viết giáo dục và sáng tạo. Tuy nhiên, nó không cung cấp 

API để đào tạo. Nó vẫn là một hệ thống AI giai đoạn đầu và đòi hỏi phải 

chỉnh sửa cẩn thận. 

Mô hình GPT-3 có thể tạo ra văn bản một cách mạch lạc. Nó có thể bắt 

chước các tác giả nổi tiếng và tạo mã lập trình. Nó cũng có thể tạo ra các 



bản tóm tắt. Đây là một tính năng cực kỳ hữu ích của GPT. Khả năng tạo 

văn bản mạnh mẽ của nó làm cho nó trở thành một lựa chọn lý tưởng 

cho nhiều ứng dụng. Phần mềm có thể tạo ra hầu hết mọi loại văn bản. 

Khả năng cực kỳ linh hoạt của nó có thể làm cho nó trở thành một cỗ 

máy lý tưởng cho nhiều ứng dụng khác nhau. Phần mềm cũng hoạt động 

với nhiều chủ đề và ngôn ngữ khác nhau. 

Trong khi mô hình GPT-3 mạnh hơn nhiều mô hình AI khác, đầu ra của 

nó có những hạn chế. Văn bản kết quả thường dài và đơn điệu, và đầu ra 

có thể có sự không nhất quán nội bộ. Thêm vào đó, GPT-3 vẫn chưa sẵn 

sàng để sử dụng chung. Mặc dù phần mềm có một số lợi thế so với các 

mô hình AI khác, nhưng nhược điểm chính là nó đòi hỏi nhiều sức mạnh 

tính toán hơn. Nó không được khuyến khích để sử dụng trong môi 

trường sản xuất. 

Không giống như GPT-2, GPT-3 đòi hỏi nhiều hơn một mã thông báo duy 

nhất. Ví dụ, một câu hỏi có thể chứa nhiều câu, có nghĩa là không phải 

chỉ chứa từ đơn. Đầu vào, sau đó, được chia thành các phần khác nhau 

và được tách ra bởi các token delimiter. Kết quả là một token duy nhất. 

Đây là đầu ra của mô hình. Đầu ra là một chuỗi được sắp xếp theo thứ 

tự. Điều này cho phép mô hình GPT-3 được áp dụng cho các tác vụ như 

AI đàm thoại. 

GPT-3 có thể giả mạo bất kỳ người lớn nào bằng cách sử dụng trí tuệ 

nhân tạo của nó, nhưng nó có một vài hạn chế. Ví dụ, mô hình không thể 

tự điều chỉnh theo lĩnh vực công nghiệp và không thể được đào tạo với 

dữ liệu cụ thể của công ty. Hơn nữa, nó lặp lại các chuỗi văn bản. Tuy 



nhiên, nó có thể tạo ra văn bản chất lượng cao. Trên thực tế, robot này 

có thể được sử dụng trong các ngôn ngữ khác, và thậm chí có thể được 

đào tạo để đọc ngoại ngữ. Nhưng có nhiều hạn chế khác liên quan đến 

GPT-3. 

GPT-3 đã được lập trình để học các nhiệm vụ khác nhau. Nó có thể học 

ngôn ngữ và hướng dẫn sử dụng của nó. Điều này có thể giúp hệ thống 

hiểu các loại người khác nhau. Máy đã được đào tạo để học hỏi từ bối 

cảnh, điều này rất quan trọng đối với con người. Ngoài ra, nó có thể 

thực hiện các tính toán phức tạp. Nó là một công cụ tuyệt vời để học hỏi 

những điều mới. Nó có thể giúp bạn tìm ra cách tốt nhất để sử dụng 

công nghệ và làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn. Nó cũng có rất 

nhiều lợi thế. 

 


