
Tạo Prompt cho Ứng dụng Văn bản-Thành-

Hình ảnh (Text-to-Image) 

Như đã trình bày trong các bài trước, việc tạo Prompt (Lời nhắc) cho Ứng 

dụng Văn bản-Thành-Hình ảnh (Text-to-Image) không phải lúc nào cũng 

làm được. Một trong những cách đơn giản là nhờ ChatGPT mô tả giúp 

cảnh mà chúng ta muốn đưa vào Ứng dụng Văn bản-Thành-Hình ảnh. 

Trong bài này, chúng tôi bắt đầu với ChatGPT, yêu cầu Chatbot này mô tả 

điều mà tôi muốn có. Sau khi ChatGPT trả lời, tôi sẽ dùng nội dung trả lời 

này để làm Lời nhắc cho Ứng dụng Văn bản-Thành-Hình ảnh. 

Thí dụ tôi nhập vào ChatGPT câu sau đây: Describe in detail a beautiful 

Ha long Bay landscape in a solarpunk future 

(Mô tả chi tiết một cảnh quan Vịnh Hạ Long tuyệt đẹp trong một tương lai 

solarpunk) Solarpunk là một phong trào văn học và nghệ thuật hình dung 

và hướng tới hiện thực hóa một tương lai bền vững kết nối với thiên nhiên 

và cộng đồng 

 



Describe in detail a beautiful Ha long Bay landscape in a 

solarpunk future 

1 - In this solarpunk future, Ha Long Bay is still the stunning natural wonder 

it is today, with its towering limestone karsts and crystal-clear waters. But 

now, it is even more vibrant and alive, thanks to the implementation of 

sustainable technologies and practices. 

2 - The sky is a brilliant blue, with only a few wispy clouds to break up the 

expanse. The sun is shining, casting a warm glow over the entire bay.  

3 - The water is a deep blue-green, so clear that you can see the colorful 

fish and other sea life swimming below the surface. 

4 - The limestone karsts have been carefully preserved and enhanced, with 

lush greenery growing on their slopes and tops.  

5 - Solar panels have been installed on many of the karsts, providing clean 

energy to the local communities.  

6 - In the distance, you can see floating gardens and farms, where locals 

grow a variety of fruits and vegetables. 

7 - The bay is bustling with activity, with boats of all shapes and sizes 

dotting the water. Many of these boats are powered by renewable energy 

sources, such as solar or wind, and produce little to no pollution.  

8 - There are also kayaks and canoes, allowing visitors to explore the bay 

at their own pace. 

9 - The air is clean and fresh, with no signs of the pollution that plagues 

many cities. Instead, the sounds of birds chirping and waves lapping 

against the shore fill the air. It is a truly peaceful and serene setting. 

10 - Overall, the solarpunk future of Ha Long Bay is a beautiful and 

sustainable paradise, where nature and technology coexist in harmony. 

Tôi có tất cả 10 câu mô tả chi tiết về Vịnh Hạ long. 

Tôi sẽ dùng từng câu làm Lời nhắc cho ứng dụng Text-to-Image. 

Kết quả của hai Lời nhắc 1 và 2, được trình bày dưới đây 



 

 

 

 



 

 



 

 



The sky is a brilliant blue, with only a few wispy clouds to 

break up the expanse. The sun is shining, casting a warm 

glow over the entire bay. 

 

 

 



The water is a deep blue-green, so clear that you can see the colorful 

fish and other sea life swimming below the surface. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 


