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đó bị bỏ qua và sau đó, có lẽ, sẽ là công cụ cần thiết 
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ChatGPT là một chatbot lan truyền sử dụng AI tổng quát để tạo ra 

một chatbot hấp dẫn và thú vị. Andriy Onufriyenko/Getty Images 
 

• ChatGPT đã được quảng cáo là sát thủ của Google và là 

bước ngoặt để AI trở thành xu hướng chủ đạo. 

• Thật thú vị khi thữ nghiệm với nó, nhưng ChatGPT vẫn 

còn hạn chế và phản ứng dữ dội đã bắt đầu. 

• Công nghệ mới nổi như ChatGPT thường được gọi là 

thổi phồng quá mức cho đến khi nó trở nên cần thiết. 

Trong vài tuần qua, các nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội và bản tin 

của chuyên gia công nghệ đã tràn ngập những câu chuyện và 

cuộc trò chuyện được viết bởi trí tuệ nhân tạo.  
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Tất cả đều được viết bởi ChatGPT , một dự án từ nhóm nghiên 

cứu OpenAI "giới hạn lợi nhuận". ChatGPT cho phép người dùng 

đặt câu hỏi cho bot của nó hoặc đưa ra lời nhắc bằng GPT-3, một 

phần ấn tượng của công nghệ AI xử lý ngôn ngữ tự nhiên. 

GPT-3 đã có sẵn cho công chúng từ đầu năm nay. Điều khiến 

một số người gọi là "khoảnh khắc iPhone" của ChatGPT AI là tính 

dễ sử dụng của nó. Tùy thuộc vào lời nhắc, ChatGPT có thể viết 

một bài luận về Chiến tranh Napoléon hoặc viết thư xin việc của 

ai đó để xin việc.  

Một số người hiện đang nói rằng ChatGPT có thể là dấu chấm 

hết cho sự thống trị tìm kiếm của Google, mở đường cho gian lận 

phổ biến trong các trường đại học hoặc thậm chí loại bỏ nhiều 

loại công việc văn phòng. 

Nhưng những người trong cuộc và các chuyên gia công nghệ đã 

trở nên hoài nghi về ChatGPT, với một số người gọi nó là 

"được đánh giá quá cao", "cường điệu hóa quá mức" và "ngu 

ngốc hơn bạn nghĩ". 

Đó là điều xảy ra tiếp theo, trong giai đoạn mà tâm lý chung đối 

với ChatGPT trở nên hoài nghi, điều đó sẽ quyết định liệu công 

nghệ như ChatGPT có trở thành một phần thiết yếu trong cuộc 

sống của chúng ta hay không và bằng cách nào. 

ChatGPT và Chu kỳ cường điệu của Gartner 

Theo thuật ngữ thông thường, ChatGPT là một chatbot sử dụng 

GPT-3, một mô hình AI tiên tiến sử dụng một lượng lớn dữ liệu để 

tạo văn bản giống con người. Nó có khả năng thực hiện nhiều tác 

vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, chẳng hạn như trả lời câu hỏi, tóm tắt 

văn bản và tạo các câu và đoạn văn hoàn chỉnh. Nó được coi là 

một trong những mô hình AI xử lý ngôn ngữ tiên tiến nhất hiện có. 
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Làm thế nào tiên tiến? Đoạn trên được viết bởi ChatGPT. Bạn có 

thể chỉ trích văn xuôi - một biên tập viên có thể gặp vấn đề với việc 

sử dụng tính từ "khổng lồ" cho một thứ gì đó phi vật chất và cấu 

trúc câu có xu hướng đơn giản hóa - nhưng nó đọc như thể một 

con người đã viết nó. 

GPT-3 thuộc một nhánh của máy học có tên là "AI thế hệ mới". AI 

sáng tạo phân tích lượng dữ liệu khổng lồ và huấn luyện các mô 

hình có thể tạo ra những thứ mới. Cung cấp cho một chương 

trình AI tổng hợp hàng triệu tác phẩm nghệ thuật và nó học cách 

tạo ra tác phẩm nghệ thuật, giống như cảm giác lan truyền khác 

của OpenAI là DALL-E. Cung cấp cho chương trình AI tổng quát 

một lượng lớn mã máy tính và chương trình này có thể tạo mã. 

Tất cả đều rất thú vị và mới mẻ, đó là lý do Gartner Hype Cycle, 

từ công ty tư vấn và nghiên cứu công nghệ Gartner, phát huy tác 

dụng. Được nhà phân tích Jackie Fenn ra mắt vào năm 1995, nó 

đưa ra năm giai đoạn cho bất kỳ công nghệ mới nổi nào. 

 

Chu kỳ cường điệu của Gartner. Shayanne Gal/Insider 
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Hầu hết những đổi mới công nghệ quan trọng trong 30 năm qua 

— internet, điện thoại thông minh, điện toán đám mây — đều có 

thể được theo dõi bằng Gartner Hype Cycle.  

Lấy internet. "Trình kích hoạt công nghệ" sẽ là cuộc trình diễn 

công khai đầu tiên của World Wide Web vào năm 1989. Điều đó 

thật thú vị nhưng hầu như không được công chúng chú ý và rất ít 

người hiểu được tiềm năng của nó. 

"Đỉnh cao của kỳ vọng thổi phồng" xuất hiện vào những năm 

1990. Internet đang mở rộng nhanh chóng, được thúc đẩy bởi 

những ý tưởng thú vị nhưng đôi khi quá tham vọng hoặc phù 

phiếm và bong bóng dot-com vào cuối những năm 90.  

“Máng vỡ mộng” là khi bong bóng dot-com vỡ tung. Sự phấn 

khích nguội dần và một thời kỳ vỡ mộng bắt đầu. Các công ty bị 

xóa sổ. Sự khôn ngoan thông thường là internet đã được thổi 

phồng quá mức. 

Cuối cùng, bạn sẽ có được phần dài nhất của quá trình: "độ dốc 

của sự khai sáng" đến "cao nguyên của năng suất". Internet 

trưởng thành. Các nhà phát triển và nhà đầu tư tập trung vào các 

ứng dụng thực tế và tinh chỉnh trải nghiệm người dùng. Web di 

động ra mắt và Internet hiện đại, nền tảng cho một phần tốt của 

nền kinh tế, nở rộ. 

Tương lai của ChatGPT 

Vậy ChatGPT bây giờ ở đâu? Gartner đã đặt AI tổng quát ngay 

từ đầu trong báo cáo xu hướng công nghệ mới nổi vào tháng 8, 

bản gần đây nhất. Nhưng rất nhiều điều đã xảy ra kể từ tháng 8, 

đặc biệt là giờ đây ChatGPT đã nổi lên như một cách dễ dàng 

hơn để mọi người tiếp cận công nghệ của nó.  
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ChatGPT dường như đã dẫn đến sự gia tăng số lượng đăng ký 

các công cụ AI tổng quát khác, như Lensa AI. Harvard Business 

Review đã viết rằng phiên bản ChatGPT mới nhất này "giống như 

một điểm bùng phát" đối với AI, vì nó cho thấy công nghệ đã sẵn 

sàng cho nhiều mục đích sử dụng hơn. 

Nói cách khác, có vẻ như ChatGPT đang ở gần mức cao nhất 

của những kỳ vọng bị thổi phồng. Điều đó có nghĩa là mọi người 

đã tìm mọi cách để nó không đạt được mục tiêu. Tại 

Barron's, Tae Kim đã viết về tất cả những cách mà anh ấy cho 

rằng ChatGPT đã bị "thổi phồng quá mức", so sánh nó với Alexa 

của Amazon và Siri của Apple. 

Ông viết: “Mặc dù các công cụ AI tuyệt vời dành cho các nhiệm 

vụ cụ thể, nhưng chúng không bao giờ thực hiện được lời hứa 

ban đầu”. 

Ian Bogost trên tờ The Atlantic đã tóm tắt tất cả những cách mà 

anh ấy nói ChatGPT "ngu ngốc hơn bạn nghĩ". Nhà văn văn hóa 

công nghệ Ryan Broderick nói rằng với ChatGPT và các phương 

pháp AI tổng quát khác, "tất cả các cạnh đã được làm phẳng và 

tôi không ghét nó, nhưng có lẽ tệ hơn là tôi nhanh chóng chán 

nản." Tom Dotan của Insider vào thứ Sáu đã trình bày chi 

tiết  nhiều thiếu sót về công nghệ của ChatGPT, bao gồm việc 

không thể xác minh thông tin, chi phí cao và xu hướng "ảo giác" 

— hoặc tạo ra câu trả lời không dựa trên sự thật. 

Giống như internet năm 2001, AI thế hệ mới như ChatGPT là một 

công nghệ non trẻ. Các nhà phát triển sẽ tiếp tục cải thiện các mô 

hình cơ bản và các nhà phát triển khác sẽ tìm ra cách triển khai 

AI tổng quát cho các mục đích hữu ích, chứ không chỉ là đồ chơi 

thú vị. 
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Nếu mọi việc suôn sẻ, người dùng thông thường sẽ sớm không 

nhận ra rằng họ đang tương tác với bot. Tất nhiên, công nhân sẽ bắt 

đầu làm việc cùng với trí tuệ nhân tạo AI, giống như cách mà hàng 

tỷ công nhân ngày nay tìm đến Google để nhanh chóng tìm ra điều 

gì đó. Đó là lúc công nghệ như ChatGPT trở nên cần thiết — khi nó 

giúp bạn leo lên con dốc của sự giác ngộ trong một thời gian dài. 

Chắc chắn, sự gia tăng của AI thế hệ mới và nhiều hình thức 

ChatGPT khác không được đảm bảo. Nhiều công nghệ mới nổi 

không bao giờ đạt đến giai đoạn cuối cùng để trở nên hiệu quả và 

sa lầy vào sự thất bại của công nghệ hoặc mô hình kinh doanh — 

hoặc sự kết hợp của cả hai.  

Có lẽ tốt nhất là để ChatGPT dự đoán tương lai của chính nó: 

"Khi mọi người bắt đầu nhận ra rằng trí tuệ nhân tạo không phải 

là một giải pháp kỳ diệu cho tất cả các vấn đề của chúng ta, sự 

cường điệu xung quanh nó sẽ giảm dần và nó sẽ có thể phát triển 

và cải thiện hiệu quả hơn." 

Hay đấy, ChatGPT. Trong một vài năm nữa, bạn sẽ có thể nói 

điều đó tốt hơn nữa. 

 


