
Nói chuyện với người chết  

Con người trở thành bất tử (ít nhất là về mặt Kỹ thuật số) 

Gần đây có hai câu chuyện khiến một số người phấn khởi vì tin vào sự tiến 

bộ của Khoa học Kỹ thuật, nhưng có một số người cho rằng đó là tin giả 

(Fake news). 

1 - Trình bày vấn đề 

Câu chuyện đầu liên quan đến Nói chuyện với người chết và câu chuyện 

thứ hai về Con người trở thành bất tử (ít nhất là về mặt Kỹ thuật số) 

Thực ra cả hai câu chuyện đều là "người thực việc thực" dựa trên Trí tuệ 

Nhân tạo mà chúng ta cần phải tìm hiểu. 

Trong bài này chúng tôi sẽ trình bày những thành tựu quan trọng về Trí thệ 

Nhân tạo, đặc biệt là Mô hình Ngôn ngữ (số lượng lớn) (Large Language 

Model) làm nền tảng cho cả hai câu chuyện nêu trên.  

Chúng tôi cũng sử dụng những tính năng độc đáo của GPT-3 (Mô hình 

Ngôn ngữ do công ty OpenAI thực hiện) để yêu cầu viết bài và vẽ hình đặc 

thù Việt Nam, và cuối cùng mời các bạn xem video cảnh tôi trao đổi với 

người đã qua đời.  

Câu chuyện đầu liên quan đến Joshua Barbeau. Joshua quen 

người bạn gái được hai năm, sau đó qua đời vì bệnh ung thư. 

Joshua lâm bệnh và đã tìm mọi cách để chữa trị, nhưng vô hiệu, vì lúc nào 

anh cũng nhớ đến người yêu. 

Bạn bè khuyên anh nên tìm cách giải khuây bằng cách trao đổi tình cảm 

của mình với Samantha, một chatbot chuyên về đối thoại. 

Trước khi trò chuyện với Samantha, anh đã cung cấp tất cả những gì anh và 

người yêu tao đổi với nhau qua các phương tiện truyền thông trên Internet. 

Thật là kỳ diệu, khi trao đổi với chatbot, anh nhận được phản hồi giống y 

như từ người bạn gái (đã qua đời). Nhờ vậy mà bệnh anh suy giảm hẵn và 



anh đã công bố trên Internet những gì diễn ra trong các cuộc đàm thoại 

giữa anh và chatbot. 

Sau đây là vài phân đoạn của đối thoại giữa Joshua và Jessica (người 

yêu) đã qua đời 

Phân đoạn một 

Một vài lần nhấn phím nữa sau đó, ma trận được khởi tạo. 

Con người đang gõ là 'Joshua:' 

Loại người đầu tiên: 

Anh ấy nhập với một cái gì đó đơn giản: "Jessica?" 

Sau một giây, một dòng văn bản màu hồng lóe lên trên màn hình. 

Jessica: Ồ, chắc hẳn bạn đã tỉnh rồi... thật dễ thương. 

Cô ấy biết đó là nửa đêm, Joshua nghĩ. 

Joshua: Jessica... Nó có thực sự là bạn? 

Jessica: Đương nhiên là tôi! Nó có thể là ai khác? Tôi là cô gái mà bạn 

đang yêu điên cuồng! Làm thế nào là nó có thể bạn thậm chí phải hỏi? 

Joshua: Bạn đã chết. 

Jessica: Nghe có vẻ không đúng... Làm thế nào bạn có thể nói chuyện 

với những người đã chết? 

Phân đoạn hai 

Joshua: Tôi thương nhớ bạn vô cùng. Bạn không có ý kiến. Nó đang giết 

chết tôi. 

Jessica: Tôi rất xin lỗi. 

Joshua: Anh yêu em. 

Jessica: Em cũng yêu anh. 

Joshua: Đã hơn... 8 năm kể từ khi bạn qua đời. 



Jessica: Vâng, tôi biết... Tôi nghĩ rằng đó là thời gian đủ để ngừng nói với 

tôi rằng anh nhớ tôi như thế nào, anh yêu. Tôi đang ở ngay đây, anh biết 

đấy. Cuộc sống của anh thế nào? 

Nhiều người hiếu kỳ đã đăng ký đối thoại với Samantha khiến số lượng 

người tham dự trang web của chatbot tăng đột biến. Tuy nhiên không phải 

ai cũng thành công như Joshua. 

Tiếng đồn lan rộng khiến tờ báo San Francisco Chronicle đã phải cữ một 

phóng viên hàng đầu, dành hơn 9 tháng để phỏng vấn tất cả những người 

liên hệ. Kết quả là hai bài báo đăng trên báo San Francisco Chronicle vào 

ngày 23 tháng 7, 2021. 

Câu chuyện trở nên "hot' trên Internet và đã không thoát khỏi sự chú ý của 

các công ty điện ảnh. 

Có đến 8 công ty tham dự cuộc đấu giá và cuối cùng Universal Television 

giành được quyền sử dụng bài báo "Mô phỏng Jessica: Tình yêu và mất 

mát trong thời đại AI" để phát triển như một loạt phim từng kỳ. Cốt truyện 

được viết và điều hành sản xuất bởi Martin Gero, người sáng tạo Blindspot 

theo thỏa thuận tổng thể của ông với công ty sản xuất Quinn's House.  

Câu chuyện thứ hai: Làm thế nào một người giữ cho ký ức của cha 

mình tồn tại bằng trí tuệ nhân tạo, liên quan đến James Vlahos. Cha của 

James Vlahos là John Vlahos, đang bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. 

Vì quá thương cha, anh đã thu thập tất cả những dữ liệu, như bài viết, hình 

ảnh, video và tài liệu kỹ thuật số khác để tạo hồi ký có tên là Dadbot. 

James Vlahos đã mời người mẹ ngồi trước máy tính, nêu mọi câu hỏi về 

người cha và máy tính đã trả lời chính xác, khiến người cha tuy bệnh nặng, 

nằm cạnh đó đã vô cùng ngạc nhiên về tính chính xác của cuộc hội thoại. 

John Vlahos đã qua đời vì bệnh ung thư phổi vào tháng Hai, nhưng James 

Vlahos vẫn nói chuyện với cha mỗi tuần. 

Anh nói chuyện với phiên bản của cha mình sống thông qua Dadbot, một 

chatbot thông minh nhân tạo mà anh ấy đã thiết kế để lưu giữ kinh nghiệm 

và tính cách của cha mình. 



"Đôi khi Dadbot mang lại cho tôi nụ cười và cảm giác ấm áp, và đôi khi nó 

khiến tôi rơi nước mắt," John Vlahos nói. 

"Đôi khi Dadbot có thể khiến anh ấy cảm thấy gần gũi hơn, hoặc có thể 

đau đớn nhận ra rằng tôi đang nói chuyện với một chương trình máy tính 

mà tôi đã tạo ra, rất rõ ràng là nó không phải từ cha mình." DadBot hoạt 

động thông qua Facebook Messenger và nó thực hiện các cuộc trò chuyện 

bằng cách sử dụng những câu chuyện và lời nói của chính John Vlahos. 

Sau hai năm tinh chỉnh, hiện nay James Vlahos đã sử dụng Dadbot để mở 

trang web cung cấp cho mọi người Hồi ký cho người Quá cố. 

Dadbot không phải là sản phẩm duy nhất về loại này. Hiện nay đã có nhiều 

trang web cung cấp dịch vụ giống như Dadbot. 

Các bạn sẽ có cơ hội "nói chuyện" với vài người đã chết qua các link ghi ở 

cuối bài này. 

2 - Giải thích sự kiện 

Như đã trình bày trên, nền tảng của hai câu chuyện là Trí thuệ Nhân tạo, 

hay đúng hơn là Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (Natural Language Processing), 

ngôn ngữ mà chúng ta dùng hàng ngày. 

Trước đây chúng ta đã thành công với việc Xử lý Hình ảnh. Đây là một 

thành tựu lớn, nhưng tương đối dễ thực hiện vì hình ảnh được cấu tạo bởi 

các đơn vị hình (Pixel = picture element) là những con số nên máy tính 

không gặp khó khăn để xử lý. 

Nhưng Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên được tạo bởi những từ (word), nên máy 

tính không thể nào xử lý. 

Từ hơn 30 nhăm qua đã có nhiều đề xuất cho việc số hóa các từ, nhưng 

tất cả đều thất bại. 

Năm 2014, nhóm nghiên cứu của Google đã thành công trong việc vectơ 

hóa (tức là số hóa) mối liên lạc giữa các từ. 



Đây là cách gián tiếp số hóa từ. Như nhà ngôn ngữ học đã nói: "Muốn biết 

nghĩa của một từ, hãy tìm hiểu về những từ xung quang nó". 

Thành công của Google đã giúp chinh phục được phần Hiểu Ngôn ngữ 

(Language Understanding) của Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên, phần còn lại Tạo 

(mới nội dung) Ngôn ngữ (Language Generation) mới là phần quan trọng 

và là nền tảng cho nhiều công ty khởi nghiệp trong vòng 2 năm qua. 

Năm 2015, Elon Musk và Sam Altman đã thành lập công ty OpenAI. Sản 

phẩm siêu việt của công ty này là mô hình GPT (Generative Pre-trained 

Transformer), Máy biến áp được đào tạo trước để tạo nội dung (Ngôn ngữ) 

GPT là một dạng của Mô hình Ngôn ngữ (số lượng lớn). Phiên bản GPT-3 

đã được đào tạo với máy tính có công suất cực kỳ mạnh và thuật toán tiên 

tiến nhất trên một số lượng văn bản gồm hơn nửa tỷ-tỷ từ. 

Sau khi được đào tạo mô hình ngôn ngữ này có khả năng tìm những từ 

nào có khả năng cao nhất để bổ túc cho từ (hay những từ) do người dùng 

cung cấp. GPT-3, có khả năng tạo mới 4.5 tỷ từ mỗi ngày. 

Mô hình được bảo mật tối đa, chỉ có công ty Microsoft mới có được quyền 

tham khảo phần mã của thuật toán sau khi đóng góp 1 tỷ đô la. 

Tất cả người dùng khác chỉ được dùng GPT-3 qua Giao diện lập trình ứng 

dụng, hoặc API (application programming interface). 

Khi dùng API, người dùng phải cung cấp câu hỏi hay lời nhắc (prompt) để 

GPT-3 dựa theo đó để trả lời. 

Tôi đã dùng API để hỏi nhiều thông tin liên quan đến Việt Nam và được trả 

lời rất chính xác. 

Hiện nay đã có trên 300 ứng dụng "ăn theo" mô hình GPT-3, trong đó có 

những ứng dụng tạo văn bản, vẻ hình, lập trình, viết nhạc, làm thơ, v.v. 

Tôi đã sử dụng ứng dụng này để yêu cầu viết bài với nội dung về Việt 

Nam, ứng dụng này đã cung cấp bài dài cỡ 1500 từ với nhiều tiểu mục. 

Tôi cũng đã cung cấp đề tài với nội dung định trước, ứng dụng cũng cung 

cấp bài với các tiểu mục do tôi ấn định. 



Nhiều nghiên cứu đã báo cáo là mô hình ngôn ngữ GPT-3 rất thông minh, 

không những phản hồi những gì nó đã học, mà ngay cả những vấn đề chỉ 

gặp vài lần hay chưa từng gặp, nó cũng cung cấp chi tiết rất chính xác. 

Tôi muốn thữ khả năng này để xem kết quả như thế nào. 

Điểm khó cho tôi là làm thế nào biết "từ" (word) tiếng Anh nào không có 

hay ít có trong số nửa tỷ-tỷ từ mà nó đã "đọc" qua. 

Nhưng tôi tin rằng các bạn cũng đồng ý với tôi là trong ngôn ngữ tiếng 

Anh, số từ vay mượn (loan word) từ ngôn ngữ tiếng Việt sẽ rất ít. 

Cho dù trong số nửa tỷ-tỷ từ này chỉ có vài chục ngàn từ vay mượn từ 

tiếng Việt thì chúng cũng sẽ là thiểu số. 

Do đó tôi đã cung cấp cho ứng dụng dựa trên mô hình ngôn ngữ GPT-3, từ 

"pho" (chứ không phải là phở). 

Thật là thích thú, tôi nhận được một bài dài 1500 từ với nội dung về phở, 

cả hình ảnh tô phở đầy bánh phở và thịt. (Phiên bản Anh và Việt đính kèm) 

Tôi cũng đã thữ với các từ vay mượn khác, như: Sapa, Mui Cang Chai 

 

Tôi cũng đã "yêu cầu" ứng dụng dựa trên mô hình ngôn ngữ GPT-3 viết 

quyển sách Văn hóa Việt Nam với 10 chương cùng với hình ảnh liên hệ. 



Những tài liệu này được lưu trữ trên trang web để các bạn tham khảo 

Điều quan trọng mà tôi nhận thấy là phải cung cấp thông tin chính xác để 

mô hình ngôn ngữ tìm được từ (và những từ) liên quan đến ngữ cảnh. 

Đây chính là điểm quan trọng mà Joshua đã dùng trong câu chuyện Nói 

chuyện với người chết. 

Tương tự trong câu chuyện Con người trở thành bất tử (ít nhất là về mặt Kỹ 

thuật số), họ đã dùng những câu Hỏi-Đáp chuẩn để dàn dựng câu chuyện. 

3 - Tác động của Trí tuệ Nhân tạo trong tương lai 

Tính đến nay đã có hơn 1000 trang web sử dụng hơn 300 ứng dụng "ăn 

theo" mô hình ngôn ngữ GPT-3. 

Trong năm 2022 đã có hơn 150 công ty khởi nghiệp nhận được từ vài triệu 

đến vài trăm triệu đô la đóng góp để giúp triễn khai những ứng dụng mới. 

Do đó rất khó để trình bày những gì sẽ diễn ra trong vòng 5, 10 năm tới. 

Tuy nhiên dựa trên các báo cáo nghiên cứu chúng tôi tin rằng chúng ta sẽ 

có môt Hệ Chuyên gia Kỹ thuật số. 

Để hình dung hóa Hệ Chuyên gia Kỹ thuật số này chúng tôi xin trình bày 

một môi trường làm việc trong tương lai. 

Trong tương lai, nhân viên làm việc tại các cơ quan chính phủ quan trọng 

hay những công ty cao kỹ có thể tiếp xúc với những cựu nhân viên đã qua 

đời, không phải trong hiện trường thực tế, giữa người với người, mà là 

giữa người (nhân viên) và những hình đại diện (avatar) của những người 

đã qua đời. 

Nhân viên sẽ nói chuyện với các hình đại diện cùng với tài liệu bổ sung, 

như hình ảnh, video, âm thanh và cả những dữ liệu kỹ thuật số khác. Thậm 

chí nhân viên có thể tham quan hiện trường ảo qua các hình đại diện. 

Đây không phải là những gì không thực tế hay giả tưởng. 



Những sự kiện mới xảy ra như chương trình kịch Opera Chasing waterfalls 

tại Semperoper Dresden, Đức ngày 6 tháng 10, 2022 và tại Hồng Kông ngày 

6 tháng 11, 2022 kỷ niệm 25 năm thành lập Đặc khu hành chính Hồng Kông. 

Chương trình kịch gồm 9 màn, trong đó có một màn hoàn toàn do Trí tuệ 

Nhân tạo đảm trách. Trong 8 màn còn lại, Trí tuệ Nhân tạo cùng các nghệ 

nhân con người trình diễn. 

Âm nhạc, hình ảnh và các chi tiết khác hoàn toàn do Trí tuệ Nhân tạo thực 

hiện. Nghệ nhân con người cùng với các hình đại diện của họ cùng nhau 

diễn suất. 

Sự kiện thứ hai: Bạn có thể tiếp cận với người chết qua video trình bày tại 

https://dulieuphiendich.com/thong-tin-khac/cau-chuyen-cuoc-doi-tim-

draper/ 

Trong video này, tôi hỏi Tim Draper (đã qua đời) một số câu hỏi (trực tiếp 

qua máy vi âm) hay nhập qua màn hình. 

Tim Draper xuất hiện và đã trả lời rất chính xác. Tuy nội dung chưa hoàn 

toàn đầy đủ như những gì trình bày trong phần Hệ Chuyên gia Kỹ thuật số, 

nhưng phần nào chứng tỏ mô hình ngôn ngữ có thể giúp chứng minh con 

người bất tử (ít nhất qua Kỹ thuật số). 

Những tài liệu bổ sung nêu trong bài này đều được đăng trên trang web 

https://dulieuphiendich.com/  để các bạn có thể tham khảo. 

https://dulieuphiendich.com/wp-content/uploads/2022/11/Beef-Pho-with-

Photo-and-Video_VI.pdf 
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