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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 (word) 

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 trúc văn bản, đặc biệt là cách các từ liên kết với nhau. Khi 

nhận được từ hay những từ do người dùng đưa ra (prompt), 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, với hiệu suất cao nhất có thể.  

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 vời 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 ứng 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.   


