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Giới thiệu 

Sách Văn hóa Việt Nam do máy tính và Thuật toán Tạo Nội dung 

dựa trên Mô hình Ngôn ngữ thực hiện bằng Anh ngữ và được dịch 

sang Việt ngữ bằng Google Translate. 

Chúng tôi giữ nguyên nội dung chính bằng tiếng Anh cũng như bản 

dịch. Mỗi chương đều có hình bổ sung do các thuật toán Văn bản-

thành-Hình ảnh (Text-to-Image) thực hiện. 



Mục đích của chúng tôi là cung cấp cho các Bạn những thông tin về 

sự tiến bộ trong lĩnh vực Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên, đặc biệt là phần 

Tạo (nội dung) Ngôn ngữ (Language Generation). 

Chúng tôi giữ nguyên nội dung của sách để tìm hiểu khả năng của Trí 

tuệ Nhân tạo trong việc tại nội dung. 

Theo ý chúng tôi: Con người có kiến thức hạn chế so với khối lượng 

dữ liệu mà Mô hình Ngôn ngữ (đặc biệt là GPT-3) đã đọc trong thời 

gian được đào tạo. Có thể GPT-3 có được những thông tin mà người 

đọc trung bình chưa hề “đọc”. Ngoài ra GPT-3 cũng có thể sử dụng 

những dữ liệu chưa từng “đọc”, chỉ mới tìm thấy khi tạo văn bản mới. 

Một điểm quan trọng mà tôi đã phát hiện là Mô hình Ngôn ngữ rất 

sáng tạo trong khi tạo nội dung. Khi tôi yêu cầu thực hiện hai hay 

nhiều lần cho cùng một chủ đề, tôi luôn luôn nhận được nội dung 

không hoàn toàn giống nhau. Điều này có nghĩa là nội dung không 

được tạo dựa trên một công thức toán học “cứng nhắc”. 

Như đã trình bày trong bài “Nói chuyện với Người chết”, Mô hình 

Ngôn ngữ (Số lượng lớn) (Large Language Model) là một lĩnh vực sôi 

động, lôi cuốn hàng trăm công ty khởi nghiệp, có được sự đóng góp 

tài chính cả tỷ đô la để triễn khai những ứng dụng mới và tân kỳ. 

Trước đây chúng ta lo ngại là robot sẽ thay thế công nhân lao động. 

Thực tế chứng minh là robot chỉ có thể đảm trách một số giới hạn 

công việc, chứ không thể thay thế hoàn toàn con người. 

Trái lại, những tiến bộ gần đây của Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên cho thấy 

việc làm của công nhân văn hóa (nghệ nhân, nhạc sĩ, họa sĩ, kiến trúc 

sư, v.v) có thể bị thay thế trong tương lai. 

Chúng tôi hi vọng các Bạn sẽ thích thú khi đọc sách này. 

Trân trọng cám ơn các Bạn. 
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