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Giới thiệu 

Trong 12 tháng qua, kể từ khi GPT-3 được công bố, phương tiện truyền thông đại 

chúng đã đề cập rất nhiều về GPT-3. 

Vậy GPT-3 là gì? 

Trước khi trình bày GPT-3 với nhiều chi tiết chuyên môn, chúng tôi xin trình bày 

GPT-3 một cách dễ hiểu để các bạn có thể nắm bắt vấn đề một cách thân thiện. 

GPT-3 là phiên bản thứ 3 của GPT. 

GPT là chữ viết tắc của Generative Pre-trained Transformer, có nghĩa là Bộ Biến áp 

được Huấn luyện (Đào tạo) Trước để Tạo Nội dung khi Người dùng cung cấp từ 

hay những từ dẫn ý. 

Như vậy GPT-3 là một mô hình có mục đích học không hướng dẫn, tất cả các từ 

của một bộ dữ liệu cực kỳ lớn, với sự giúp đỡ của những máy tính có công suất 

cao và hiện đại nhất có trên thị trường, với sự huấn luyện của những thuật toán 

siêu việt nhất hiện có. 

GPT phải tự học, tìm hiểu cấu trức văn bản, đặc biệt là cách các từ (word) liên kết 

với nhau. Khi nhận được từ hay những từ do người dùng đưa ra, GPT sẽ nhận 

định tình hình, truy tầm trong bộ nhớ những gì đã học, để đưa ra những nội dung 

phản ảnh ý muốn người dùng. 

GPT-3 và những phiên bản tiền nhiệm (GPT-2 và GPT-1) chỉ được huấn luyện 

trước khi được đưa ra gặp người dùng. Khi đối diện người dùng là hành động 

ngay, chứ không cần phải đào tạo / huấn luyện lại. 

GPT-3 đã thành công tuyệt với và khái niệm nội dung tài liệu, không chỉ là văn 

bản, mà bao gồm cả nhạc, hình ảnh, toán học, mã máy tính và nhiều dạng khác 

nữa đang được phát hiện. 

Hiện nay có hơn 300 áp dụng xoay quanh GPT-3, phần lớn do các cá nhân hay 

công ty khởi nghiệp (start-up) thực hiện. Với sự đóng góp hơn 1 tỷ đô la của 

Microsoft vào OpenAI để được quyền sử dụng phần mã của GPT-3, chúng ta thấy 

rõ ý đồ của OpenAI và Microsoft đối với GPT-3 và các phiên bản tương lai. 



Nếu chúng ta liên tưởng GPT với hệ thống cơ giới hiện hành. Phần lớn các phương 

tiện cơ giới thuộc các công ty đều có cơ chế giống nhau; chỉ khác là phần giao diện 

giữa cơ chế hoạt động và người dùng. 

OpenAI và Microsoft xem GPT như là giao diện giữa người dùng và các mã máy 

tính , các phần mềm, các app nói chung. Trong tương lai, người dùng sẽ không cần 

lập trình hay học cách viết mã máy tính. Người dùng chỉ cần “ra lệnh” bằng những 

từ thích nghi với nhu cầu lập trình, GPT-3 sẽ “điều động” các phần mã đã có để 

đáp ứng yêu cầu người dùng. 

Sau toán học, đến hoạt họa, đến lập trình là những đề nghị sử dụng GPT-3 trong 

việc tìm ra dược phẩm mới, sản phẩm mới, cách điều hành tổ chức mới, v.v. 

GPT-3 được nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, rất khó để có một cái nhìn toàn diện. 

Trong cuốn sách này chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp những thông tin cơ bản để các 

bạn có thể nắm bắt vấn đề. Chúng tôi cũng trình bày những phát hiện cập nhật để 

các bạn có thể biết những gì mới nhất đang xảy ra. 

Sau phần Giới thiệu này là Chương 1, trình bày GPT-3 dưới góc nhìn học thuật. Trong 

Chương 2 chúng tôi trình bày những thông tin có tính cách phổ thông, đại chúng. 

Chương 3 được dành để trình bày những đóng góp nhằm đưa GPT đạt được 

những thành tựu tuyệt vời. Trong Chương 4, chúng tôi trình bày các sách do con 

người thực hiện về đề tài GPT-3 và những sách do GPT-3 thực hiện, có hoặc không 

có sự đóng góp của con người. Chương 5 trình bày thông tin về việc trực tiếp sử 

dụng GPT-3 qua API cộng đồng.  

Phần cuối của cuốn sách gồm 3 Chương, trình bày những gì cộng đồng thụ hưởng 

(Ăn theo) từ GPT-3, với tên: Ăn theo GPT-3. Chương 6: Người dùng “Ăn theo” 

GPT-3. Chương 7: Các công ty Khởi ngiệp (Start-up) “Ăn theo GPT-3, Chương 8: 

Các Đại gia Công nghệ Tin học “Ăn theo” GPT-3. 

Cuốn sách được đóng lại với Tương lai của GPT và Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên. 

Tôi đang “sống” với GPT-3. Hàng ngày tôi dùng WordTune Read (dựa trên GPT-3) 

để tóm lược (summarize) nội dung tôi đang đọc rồi dịch sang tiếng Việt, nếu cần. 

Tôi dùng WordAI (dựa trên GPT-3) để hiệu đính, viết lại tài liệu Anh ngữ. Tôi chỉ 

cần đưa ra 2 hoặc 3 từ (word) cho ArticleForge (dựa trên GPT-3), phần mềm này 



sẽ giúp tôi viết tài liệu, vài trăm từ, bằng tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và 

Bồ Đào Nha. Hi vọng trong vài tháng nữa (giữa năm 2022), tôi có thể “ra lệnh” 

bằng vài từ, để máy tính vẽ hình hoa lá cành (như hình dưới đây), và bắt đầu “lập 

trình máy tính”, mặc dù tôi chưa học viết mã máy tính bao giờ. Cuộc đời thật 

tuyệt vời với GPT-3 (và GPT-4 trong tương lai gần). 

Chúng tôi hi vọng cuốn sách này sẽ đem lại cho các bạn những thông tin cập nhật 

nhất về Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiện và đặc biệt những thành tựu tuyệt vời mà nhóm 

Open AI đã đạt được thông qua GPT-3. Xin cám ơn các Bạn 

 
Tế bào thần kinh đa phương thức trong mạng thần kinh nhân tạo 

https://openai.com/blog/multimodal-neurons/ 

 

DALL.E: Tạo các Hình ảnh từ Văn bản (Tháng Giêng 2021) 
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