
ChatGPT 
Đón đọc sách: ChatGPT cho Mọi người, do chúng tôi thực hiện 

Trong khi chờ đợi sách này, chúng tôi xin trình bày những tài liệu chúng tôi 

có được khi tương tác với ChatGPT mỗi ngày. 

ChatGPT được công bố ngày 30 tháng 11, năm 2022. Chỉ trong vòng 5 

ngày số người sử dụng đã đạt con số 1 triệu. 

So với những sự kiện IT quan trọng khác, đây là một chỉ dấu cho thấy 

ChatGPT vô cùng quan trọng, sẽ đi vào cuộc sống của mọi người. 

Chúng tôi thường tương tác với ChatGPT bằng tiếng Việt, như các hình sau: 

Các hình dưới đây cho thấy những gì diển ra khi tôi sử dụng ChatGPT. 

Sau khi đăng ký (với email và số điện thoại di động), tôi được hướng dẫn 

đến trang web sau: 

 

1 – Click vào Log in, Màn hình sau đây hiện ra 



 

2 – Điền câu hỏi 

Khung có viền màu đỏ là nơi bạn điền câu hỏi. Tôi điền “ChatGPT là gì và 

cách sử dụng nó” vào khung này, như hình dưới đây: 

 

Các mục Examples, Capabilities, và Limitations sẽ được giải thích sau.  



3 – Nhập câu hỏi 

Ở phía bên phải của khung vừa điền, có hình V nằm ngang, hướng về 

phía phải. Hãy Click vào nó, để nhập câu hỏi vào ChatGPT. 

Ngay sau đó màn hình mới hiện ra với câu hỏi và biểu tượng của người 

dùng. Trong trường hợp này là , (Họ / Last name của người dùng). Tùy 

tình trạng của Internet cũng như mức độ khó/dể của câu hỏi, việc trả lời 

câu trả lời sẽ nhanh hay chậm, thường là 5 hay 10 giây. Bạn có hình sau: 

 

4 – Yêu cầu câu trả lời thứ 2 hoặc thứ 3 

Nếu bạn không thỏa mãn với câu trả lời của ChatGPT, hãy nhấn vào “Try 

again” ở hàng dưới cùng của khung hình này. 

5 – Đặt câu hỏi tiếp theo 

Nếu không có thắc mắc với câu trả lời và muốn nêu câu hỏi thứ hai, hãy 

điền câu hỏi “Cách Đăng ký và Sử dụng ChatGPT” vào khung và Click vào 

mủi tên bên phải để ChatGPT trả lời. 



Cách Đăng ký và Sử dụng ChatGPT 

 

Chi tiết bổ sung: 

1 – Light mode và Dark Mode 
 

 

Hình trên là dạng “Light mode” 



Hình dưới đây là dạng “Dark mode” 

 

Xin đón xem các bài kế tiếp về ChatGPT cho Mọi người 

 


