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1. Chi phí sử dụng ChatGPT là bao nhiêu? 

Trong quá trình xem trước nghiên cứu ban đầu, ChatGPT 

được sử dụng miễn phí. 

2. ChatGPT hoạt động như thế nào? 

ChatGPT được tinh chỉnh từ GPT-3.5, một mô hình ngôn 

ngữ được đào tạo để tạo văn bản. ChatGPT đã được tối 

ưu hóa cho cuộc đối thoại bằng cách sử dụng Học tăng 

cường với phản hồi của con người (RLHF) – một phương 

pháp sử dụng các minh họa của con người để hướng dẫn 

mô hình hướng tới hành vi mong muốn. 

3. Tại sao AI có vẻ rất thật và sống động như thật? 

Các mô hình này được đào tạo dựa trên lượng dữ liệu 

khổng lồ do con người viết trên Internet, bao gồm cả các 

cuộc hội thoại, vì vậy phản hồi mà nó cung cấp có thể giống 

con người. Điều quan trọng cần lưu ý rằng đây là kết quả 

trực tiếp của thiết kế hệ thống (tức là tối đa hóa sự tương 

đồng giữa đầu ra và tập dữ liệu mà các mô hình đã được 

đào tạo) và đôi khi những đầu ra đó có thể không chính 

xác, không trung thực và nói cách khác là gây hiểu nhầm. 



4. Tôi có thể tin tưởng rằng AI đang nói với tôi sự thật không? 

ChatGPT không được kết nối với internet và đôi khi nó có 

thể đưa ra câu trả lời không chính xác. Nó có kiến thức 

hạn chế về thế giới và các sự kiện sau năm 2021, đồng 

thời đôi khi cũng có thể tạo ra các hướng dẫn có hại hoặc 

nội dung sai lệch. 

Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra xem phản hồi từ mô 

hình có chính xác hay không. Nếu bạn thấy câu trả lời 

không chính xác, vui lòng cung cấp phản hồi đó bằng cách 

sử dụng nút "Không thích". 

5. Ai có thể xem các cuộc trò chuyện của tôi? 

Là một phần trong cam kết của chúng tôi đối với AI an 

toàn và có trách nhiệm, chúng tôi xem xét các cuộc trò 

chuyện để cải thiện hệ thống của mình và để đảm bảo nội 

dung tuân thủ các chính sách và yêu cầu an toàn của 

chúng tôi. 

6. Bạn sẽ sử dụng các cuộc trò chuyện của tôi để đào tạo chứ? 

Đúng. Các cuộc trò chuyện của bạn có thể được các huấn 

luyện viên AI của chúng tôi xem xét để cải thiện hệ thống 

của chúng tôi. 

7. Bạn có thể xóa dữ liệu của tôi? 

Có, vui lòng làm theo quy trình xóa dữ liệu tại đây: 

https://help.openai.com/en/articles/6378407-how-can-i-

delete-my-account 

8. Bạn có thể xóa các lời nhắc cụ thể không? 

Không, chúng tôi không thể xóa lời nhắc cụ thể khỏi lịch 

sử của bạn. Vui lòng không chia sẻ bất kỳ thông tin nhạy 

cảm nào trong các cuộc hội thoại của bạn. 

https://help.openai.com/en/articles/6378407-how-can-i-delete-my-account
https://help.openai.com/en/articles/6378407-how-can-i-delete-my-account


9. Tôi có thể xem lịch sử chủ đề của mình không? Làm cách 

nào tôi có thể lưu một cuộc trò chuyện mà tôi đã có? 

Không, không thể xem lịch sử hội thoại của bạn vào lúc 

này nhưng đây là tính năng chúng tôi đang xem xét. 

10. Bạn lưu dữ liệu cá nhân và cuộc trò chuyện của tôi ở đâu? 

Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi xử lý dữ liệu, vui 

lòng xem Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản sử 

dụng của chúng tôi. 

11. Làm thế nào tôi có thể thực hiện điều này? Có bất kỳ 

hướng dẫn thực hiện cho điều này? 

ChatGPT đang được cung cấp dưới dạng bản xem trước 

nghiên cứu để chúng tôi có thể tìm hiểu về điểm mạnh và 

điểm yếu của nó. Nó không có sẵn trong API. 

12. Tôi có cần tài khoản mới nếu tôi đã có tài khoản Labs 

hoặc Playground không? 

Nếu bạn đã có tài khoản tại labs.openai.com hoặc 

beta.openai.com thì bạn có thể đăng nhập trực tiếp tại 

chat.openai.com bằng cùng một thông tin đăng nhập. Nếu 

chưa có tài khoản, bạn cần đăng ký một tài khoản mới tại 

chat.openai.com . 

Liệu nó có trả lời cho câu hỏi của bạn không? 

😞 😐 😃 
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