
Con người và AI sẽ hiểu nhau hơn bao giờ hết 

Máy biến áp - mô hình dữ liệu dựa trên mạng thần kinh - sẽ 

thay đổi hoàn toàn cách máy móc tương tác với chúng ta. 

Trí tuệ Nhân tạo đã hứa hẹn rất nhiều, nhưng đã có điều gì đó ngăn cản nó 

được hàng tỷ người sử dụng thành công: một cuộc đấu tranh bực bội để 

con người và máy móc hiểu nhau bằng ngôn ngữ tự nhiên. 

Điều này hiện đang thay đổi nhờ sự xuất hiện của các mô hình ngôn ngữ 

lớn được hỗ trợ bởi kiến trúc máy biến áp (transformer), một trong những 

bước đột phá AI quan trọng nhất trong 20 năm qua. 

Máy biến áp là mạng lưới thần kinh được thiết kế để lập mô hình dữ liệu 

tuần tự và đưa ra dự đoán về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong một chuỗi. 

Cốt lõi cho sự thành công của chúng là ý tưởng về “sự chú ý”, cho phép 

máy biến áp “chú ý” đến các tính năng nổi bật nhất của đầu vào thay vì cố 

gắng xử lý mọi thứ. 

Những mô hình mới này đã mang lại những cải tiến đáng kể cho các ứng 

dụng sử dụng ngôn ngữ tự nhiên như dịch ngôn ngữ, tóm tắt, truy xuất 

thông tin và quan trọng nhất là tạo văn bản. Trong quá khứ, mỗi yêu cầu 

kiến trúc dành cho một khách hàng hoặc người dùng cụ thể (bespoke). Giờ 

đây, máy biến áp đang mang lại những kết quả tiên tiến nhất trên toàn diện.  

Mặc dù Google đi tiên phong trong kiến trúc máy biến áp, nhưng OpenAI 

đã trở thành công ty đầu tiên thể hiện sức mạnh của mình trên quy mô lớn, 

vào năm 2020, với sự ra mắt của GPT-3 (Generative Pre-Trained 

Transformer 3). Vào thời điểm đó, nó là mô hình ngôn ngữ lớn nhất từng 

được tạo ra. 

Khả năng tạo văn bản giống con người của GPT-3 đã tạo ra một làn sóng 

phấn khích. Đó chỉ là sự khởi đầu. Các mô hình ngôn ngữ lớn hiện đang 

được cải thiện với tốc độ thực sự ấn tượng. 

"Số lượng tham số" thường được chấp nhận như một đại diện sơ bộ cho 

các khả năng của mô hình. Cho đến nay, chúng ta đã thấy các mô hình 

hoạt động tốt hơn trên nhiều nhiệm vụ khi số lượng tham số tăng lên.  



Các mô hình đã phát triển gần như với quy mô lớn hơn mỗi năm trong 5 

năm qua, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi kết quả rất ấn tượng. Tuy nhiên, 

đào tạo những mô hình rất lớn này rất đắt tiền để phục vụ trong sản xuất. 

Điều thực sự đáng chú ý là trong năm qua, chúng đã trở nên nhỏ hơn và 

hiệu quả hơn rất nhiều. Chúng ta hiện đang chứng kiến hiệu suất ấn tượng 

từ các mẫu thực nghiệm nhỏ có chi phí vận hành rẻ hơn rất nhiều. Nhiều 

người đang có nguồn mở, tiếp tục giảm bớt các rào cản đối với việc thử 

nghiệm và triển khai các mô hình AI mới này. Tất nhiên, điều này có nghĩa 

là chúng sẽ được tích hợp rộng rãi hơn vào các ứng dụng và dịch vụ mà 

bạn sẽ sử dụng hàng ngày. 

Chúng sẽ ngày càng có khả năng tạo nội dung văn bản, hình ảnh, âm 

thanh và video chất lượng rất cao. Làn sóng AI mới này sẽ xác định lại 

những gì máy tính có thể làm cho người dùng của họ, giải phóng một loạt 

các khả năng tiên tiến cho các sản phẩm hiện có và hoàn toàn mới. 

Lĩnh vực chúng ta hào hứng nhất là ngôn ngữ. Trong suốt lịch sử điện 

toán, con người đã phải cẩn thận nhập suy nghĩ của mình bằng cách sử 

dụng các giao diện được thiết kế cho công nghệ chứ không phải con 

người. Với làn sóng đột phá này, vào năm 2023, chúng ta sẽ bắt đầu trò 

chuyện với máy móc bằng ngôn ngữ của mình—ngay lập tức và toàn diện. 

Cuối cùng, chúng ta sẽ có những tương tác đàm thoại thực sự trôi chảy 

với tất cả các thiết bị của mình. Điều này hứa hẹn sẽ xác định lại về cơ bản 

sự tương tác giữa người và máy. 

Trong vài thập kỷ qua, chúng ta đã tập trung đúng vào việc dạy mọi người 

cách viết mã—thực chất là dạy ngôn ngữ máy tính. Điều đó sẽ vẫn còn 

quan trọng. Nhưng vào năm 2023, chúng ta sẽ bắt đầu lật kịch bản đó và 

máy tính sẽ nói ngôn ngữ của chúng ta. Điều đó sẽ mở rộng quyền truy 

cập ồ ạt vào các công cụ để sáng tạo, học tập và vui chơi. 

Khi AI cuối cùng cũng bước vào thời đại tiện ích, cơ hội cho các sản phẩm 

mới, ưu tiên AI là vô cùng lớn. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ sống trong 

một thế giới, bất kể khả năng lập trình của bạn như thế nào, những hạn 

chế chính chỉ đơn giản là sự tò mò và trí tưởng tượng. 


