
Trải nghiệm với ChatGPT 
Trong tuần qua, OpenAI đã tung ra sản phẩm ChatGPT, một loại chatbot 

thông minh dựa trên Trí tuệ Nhân tạo và Mô hình Ngôn ngữ Lớn (Large 

Language Models). Sản phẩm này là một phần của nhóm thuật toán GPT 

mà OpenAI đã thực hiện từ năm 2018. 

Bài này gồm 2 phần: Phần đầu là các thí dụ về trải nghiệm với ChatGPT. 

Phần hai dành cho việc giải thích về ChatGPT. 

Trước khi tìm hiểu ChatGPT là gì, tôi xin đề nghị các bạn xem qua các câu 

hỏi (của tôi) và phần trả lời (của ChatGPT).   

Sau đây là 10 thí dụ tôi đã thử nghiệm với ChatGPT, trong đó có 7 thí dụ về 

Việt Nam. Sau khi đặt câu hỏi (in đậm), ChatGPT trả lời ngay bên dưới. Phần 

tiếng Anh được được trình bày ở cở cỡ chữ Arial 12. Ngay sau mỗi cãu hỏi 

và trả lời, nội dung được dịch sang tiếng Việt (cỡ chữ Arial 14).  Nội dung trả 

lời của ChatGPT và phần dịch của Google Translate được giữ nguyên, để 

các bạn có thể đánh giá mức độ chính xác. Đối chiếu giữa phần tiếng Anh và 

tiếng Việt sẽ giúp các bản tinh chỉnh phần dịch của Google Translate. 

Sau khi tham khảo các thí dụ, tôi đã vô cùng khích lệ về mức độ “thông 

thái” của ChatGPT. Tôi sẽ theo dõi nhiều ứng dụng khác của ChatGPT để 

trình bày tiếp trong trang Web này.  

1 - Explain quantum computing in simple terms 

Quantum computing is a type of computing that uses the principles of quantum 

mechanics to perform calculations on data. In contrast to classical computing, which 

uses bits that are either 0 or 1, quantum computing uses quantum bits, or qubits, which 

can be both 0 and 1 at the same time. This allows quantum computers to process vast 

amounts of data at once and perform calculations that would be impossible for a 

classical computer to perform in a reasonable amount of time. Because of this, quantum 

computers have the potential to be much faster and more powerful than classical 

computers for certain types of calculations, such as analyzing complex systems or 

breaking codes. 

 

Giải thích điện toán lượng tử bằng thuật ngữ đơn giản 

Điện toán lượng tử là một loại điện toán sử dụng các nguyên tắc của cơ học 

lượng tử để thực hiện các phép tính trên dữ liệu. Trái ngược với điện toán 



cổ điển, sử dụng các bit là 0 hoặc 1, điện toán lượng tử sử dụng các bit 

lượng tử hoặc qubit, có thể là cả 0 và 1 cùng một lúc. Điều này cho phép 

máy tính lượng tử xử lý lượng dữ liệu khổng lồ cùng một lúc và thực hiện 

các phép tính mà máy tính cổ điển không thể thực hiện được trong một 

khoảng thời gian hợp lý. Do đó, máy tính lượng tử có tiềm năng nhanh hơn 

và mạnh hơn nhiều so với máy tính cổ điển đối với một số loại phép tính 

nhất định, chẳng hạn như phân tích các hệ thống phức tạp hoặc phá mã. 

 
2 - What is Large Language Models 

Large language models are a type of artificial intelligence (AI) model that is trained to 

generate text that is similar to human language. These models are called "large" 

because they are trained on a very large amount of text data, typically several billions of 

words. This allows the model to learn the patterns and nuances of human language and 

generate text that is highly realistic and difficult to distinguish from text written by a 

human. Some examples of large language models include GPT-3, BERT, and 

Transformer. These models are often used for tasks such as language translation, text 

summarization, and natural language processing. 

Mô hình ngôn ngữ lớn là gì 

Các mô hình ngôn ngữ lớn là một loại mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) được 

đào tạo để tạo ra văn bản tương tự như ngôn ngữ của con người. Các mô 

hình này được gọi là "lớn" vì chúng được đào tạo trên một lượng dữ liệu 

văn bản rất lớn, thường là vài tỷ từ. Điều này cho phép mô hình học các 

mẫu và sắc thái của ngôn ngữ con người, đồng thời tạo ra văn bản có tính 

thực tế cao và khó phân biệt với văn bản do con người viết. Một số ví dụ 

về mô hình ngôn ngữ lớn bao gồm GPT-3, BERT và Transformer. Các mô 

hình này thường được sử dụng cho các tác vụ như dịch ngôn ngữ, tóm tắt 

văn bản và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. 

 
3 - What is Blockchain 

Blockchain is a type of distributed ledger technology (DLT) that is used to securely and 

transparently record transactions on multiple computers. This technology enables the 

creation of secure, tamper-proof, decentralized networks that can be used for a wide 

range of applications, including cryptocurrency transactions and the management of 

supply chain records. In a blockchain system, transactions are recorded in blocks of 

data, which are then linked together in a chain, using cryptographic techniques. This 

allows each block to be securely connected to the previous and subsequent blocks in 

the chain, creating an unbroken record of all transactions that have occurred on the 



network. Because the ledger is decentralized and distributed across multiple computers, 

it is extremely difficult for any single individual or group to manipulate or alter the record 

of transactions. This makes blockchain technology highly secure and transparent, and it 

is increasingly being used in a variety of industries to enable secure and transparent 

record-keeping. 

Chuỗi khối là gì 

Chuỗi khối là một loại công nghệ sổ cái phân tán (DLT) được sử dụng để 

ghi lại các giao dịch trên nhiều máy tính một cách an toàn và minh bạch. 

Công nghệ này cho phép tạo ra các mạng phi tập trung, an toàn, chống giả 

mạo có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng, bao gồm giao dịch tiền 

điện tử và quản lý hồ sơ chuỗi cung ứng. Trong một hệ thống chuỗi khối, 

các giao dịch được ghi lại trong các khối dữ liệu, sau đó được liên kết với 

nhau thành một chuỗi, sử dụng các kỹ thuật mã hóa. Điều này cho phép 

mỗi khối được kết nối an toàn với các khối trước đó và các khối tiếp theo 

trong chuỗi, tạo ra một bản ghi không bị gián đoạn về tất cả các giao dịch 

đã xảy ra trên mạng. Bởi vì sổ cái được phân cấp và phân phối trên nhiều 

máy tính, rất khó để bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào thao túng hoặc thay 

đổi hồ sơ giao dịch. Điều này làm cho công nghệ chuỗi khối có độ an toàn 

và minh bạch cao, đồng thời nó ngày càng được sử dụng trong nhiều 

ngành khác nhau để cho phép lưu giữ hồ sơ an toàn và minh bạch. 

 
4 - where is Sapa 

Sapa is a town in the Hoàng Liên Son Mountains of northwest Vietnam. It is located in the 

Lao Cai Province, near the border with China. Sapa is known for its terraced rice fields, 

mountain scenery, and ethnic minority groups. It is a popular tourist destination in Vietnam. 

Sapa ở đâu 

Sapa là một thị trấn ở dãy núi Hoàng Liên Sơn phía tây bắc Việt Nam. Nó 

nằm ở tỉnh Lào Cai, gần biên giới với Trung Quốc. Sapa được biết đến với 

những cánh đồng lúa bậc thang, phong cảnh núi non và các nhóm dân tộc 

thiểu số. Là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam. 

 
5 - Vietnam Geography 

Vietnam is a country in Southeast Asia. It is located on the eastern coast of the Indochina 

Peninsula, and is bordered by China to the north, Laos and Cambodia to the west, and 

the South China Sea to the east. Vietnam has a varied landscape, with mountains in the 



northwest and north, a central coastal plain, and delta regions in the south. The country's 

highest point is Fan Si Pan, which is 3,143 meters (10,312 feet) above sea level. The 

major rivers in Vietnam include the Red River, the Mekong River, and the Perfume River. 

Địa lý Việt Nam 

Việt Nam là một quốc gia ở Đông Nam Á. Nó nằm trên bờ biển phía đông 

của Bán đảo Đông Dương, và giáp với Trung Quốc ở phía bắc, Lào và 

Campuchia ở phía tây, và Biển Đông ở phía đông. Việt Nam có cảnh quan 

đa dạng, với núi ở phía tây bắc và phía bắc, đồng bằng duyên hải miền 

trung và vùng đồng bằng ở phía nam. Điểm cao nhất của đất nước là Fan 

Si Pan, cao 3.143 mét (10.312 feet) trên mực nước biển. Các sông lớn ở 

Việt Nam bao gồm sông Hồng, sông Cửu Long và sông Hương. 

 
6 - The best of Saigon 

I'm sorry, I'm not able to browse the internet, so I don't have information on the best of 

Saigon. Saigon is the former name of the city of Ho Chi Minh in Vietnam. It's a vibrant 

and lively city with a rich history and culture, and is known for its bustling streets, 

delicious food, and rich history. Some popular attractions in the city include the War 

Remnants Museum, the Notre Dame Cathedral, and the Central Post Office. It's also a 

great place to try local delicacies such as phở, bánh mì, and bún bò Huế. 

Tốt nhất của Sài Gòn 

Tôi xin lỗi, tôi không thể duyệt internet, vì vậy tôi không có thông tin về 

những gì tốt nhất của Sài Gòn. Sài Gòn là tên cũ của thành phố Hồ Chí 

Minh ở Việt Nam. Đây là một thành phố sôi động và sống động với lịch sử 

và văn hóa phong phú, đồng thời được biết đến với những con phố nhộn 

nhịp, món ăn ngon và lịch sử phong phú. Một số điểm tham quan nổi tiếng 

trong thành phố bao gồm Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Nhà thờ Đức 

Bà và Bưu điện Trung tâm. Đây cũng là một nơi tuyệt vời để thử các món 

ngon địa phương như phở, bánh mì và bún bò Huế. 

 
7 - The Best of Hanoi 

Hanoi is the capital city of Vietnam and is known for its rich history and culture. Some of 

the best things to do in Hanoi include visiting the Old Quarter, taking a walk around 

Hoan Kiem Lake, and trying the local street food. Other popular attractions include the 

Temple of Literature, the Vietnam Museum of Ethnology, and the Hanoi Opera House. 

For a unique experience, you can also take a tour of the city by cyclo (a traditional 

three-wheeled bicycle taxi) or visit one of the many museums and galleries. 



 

Những gì tốt nhất của Hà Nội 

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam và được biết đến với lịch sử và văn hóa 

phong phú. Một số điều tốt nhất để làm ở Hà Nội bao gồm tham quan Khu 

Phố Cổ, đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm và thử các món ăn đường phố địa 

phương. Các điểm tham quan nổi tiếng khác bao gồm Văn Miếu, Bảo tàng 

Dân tộc học Việt Nam và Nhà hát Lớn Hà Nội. Để có trải nghiệm độc đáo, 

bạn cũng có thể tham gia một chuyến tham quan thành phố bằng xích lô 

(xe đạp ba bánh truyền thống) hoặc ghé thăm một trong nhiều bảo tàng và 

phòng trưng bày. 

 

8 - How to cook Pho 

Pho is a popular Vietnamese noodle soup that is made with a flavorful broth, rice 

noodles, and a variety of herbs and toppings. Here is a basic recipe for making pho at 

home: 

Ingredients: 

1 package of pho rice noodles 

1 onion, sliced 

1 inch piece of ginger, sliced 

1 cinnamon stick 

2 star anise 

4 cloves 

4 cups of beef or chicken broth 

1/2 cup of fish sauce 

1/2 cup of soy sauce 

1/2 cup of hoisin sauce 

1 pound of beef or chicken, sliced into thin strips 

2 cups of bean sprouts 

2 limes, quartered 

1 bunch of cilantro, chopped 

1 bunch of green onions, chopped 

Instructions: 



In a large pot, bring the broth to a boil. Add the onion, ginger, cinnamon, star anise, and 

cloves to the pot and let it simmer for about 30 minutes to let the flavors infuse into the 

broth. 

Meanwhile, prepare the noodles according to the package instructions. Rinse them with 

cold water and set them aside. 

Once the broth is done, strain out the onion, ginger, cinnamon, star anise, and cloves. 

Return the broth to the pot and add the fish sauce, soy sauce, and hoisin sauce. Bring 

the broth to a boil and then reduce the heat to a simmer. 

Add the sliced beef or chicken to the broth and cook until it is cooked through. 

Divide the noodles evenly among bowls and ladle the broth and meat over the noodles. 

Top with bean sprouts, cilantro, green onions, and lime wedges. Serve the pho hot and 

enjoy! 

Cách nấu phở 

Phở là một món phở phổ biến của Việt Nam được chế biến với nước dùng 

đậm đà, bánh phở cùng nhiều loại rau thơm và đồ ăn kèm. Đây là một 

công thức cơ bản để làm phở tại nhà: 

Thành phần: 

1 gói bánh phở 

1 củ hành tây, thái lát 

1 miếng gừng, thái lát 

1 thanh quế 

2 hoa hồi 

4 cây đinh hương 

4 chén nước dùng thịt bò hoặc gà 

1/2 chén nước mắm 

1/2 chén nước tương 

1/2 chén nước sốt hoisin 

1 pound thịt bò hoặc thịt gà, thái thành dải mỏng 

2 chén giá đỗ 

2 trái chanh, cắt làm tư 

1 bó rau mùi, xắt nhỏ 

1 bó hành lá, xắt nhỏ 



Hướng dẫn: 

Trong một nồi lớn, đun sôi nước dùng. Cho hành, gừng, quế, hồi, đinh 

hương vào nồi đun nhỏ lửa khoảng 30 phút cho các loại gia vị ngấm vào 

nước dùng. 

Trong khi đó, chuẩn bị mì theo hướng dẫn trên bao bì. Rửa sạch chúng 

bằng nước lạnh và đặt chúng sang một bên. 

Sau khi nước dùng đã cạn, lọc bỏ hành, gừng, quế, hoa hồi và đinh 

hương. Cho nước dùng trở lại nồi và thêm nước mắm, xì dầu và tương 

hoisin. Đun sôi nước dùng và sau đó giảm nhiệt để đun nhỏ lửa. 

Thêm thịt bò hoặc thịt gà thái lát vào nước dùng và nấu cho đến khi chín. 

Chia đều mì ra các bát và múc nước dùng và thịt lên trên mì. 

Rắc giá đỗ, ngò rí, hành lá và chanh lên trên. Dọn phở ra bát nóng và 

thưởng thức! 

 

9 - An adventure at Son Doong 

Cave in Vietnam 

As I stepped into the mouth of the massive Son Doong Cave, I felt a rush of excitement 

and anticipation. The cave, which is the largest in the world, had been on my bucket list 

for years and I was finally here to explore its depths. 

The first thing that struck me was the sheer scale of the place. The ceiling was 

hundreds of feet above me and the walls stretched out for what seemed like miles. The 

air was cool and damp, and the sound of dripping water echoed through the cavern. 

My guide led me deeper into the cave, pointing out the various formations and 

structures along the way. I marveled at the towering stalagmites and stalactites, and the 

intricate patterns of the cave's calcite deposits. 

As we continued our journey, we came across a massive chamber called the Great Wall 

of Vietnam. The wall stretched out for almost a mile, and was covered in dense 

vegetation. It was truly breathtaking. 

After a few more hours of exploring, we reached the heart of the cave - the Hang Son 

Doong. This chamber was so large that it could fit an entire city block inside. The ceiling 

was almost 400 feet high, and the walls were adorned with giant formations of calcite 

and other minerals. 



As we made our way back out of the cave, I couldn't help but feel a sense of awe and 

wonder. The adventure at Son Doong Cave had exceeded all of my expectations, and I 

knew that it was an experience I would never forget. 

 

Một cuộc phiêu lưu tại Sơn Đoòng 

Hang động ở Việt Nam 

Khi đặt chân vào cửa hang Sơn Đoòng đồ sộ, tôi cảm thấy một sự hồi hộp 

và mong chờ. Hang động lớn nhất thế giới này đã nằm trong danh sách 

những nơi cần đến của tôi trong nhiều năm và cuối cùng tôi đã đến đây để 

khám phá độ sâu của nó. 

Điều đầu tiên gây ấn tượng với tôi là quy mô tuyệt đối của nơi này. Trần 

nhà cao hàng trăm mét phía trên tôi và những bức tường trải dài như hàng 

dặm. Không khí mát mẻ và ẩm ướt, tiếng nước chảy róc rách vang vọng 

khắp hang động. 

Hướng dẫn viên của tôi dẫn tôi vào sâu hơn trong hang động, chỉ ra các 

thành tạo và cấu trúc khác nhau trên đường đi. Tôi ngạc nhiên trước 

những măng đá và nhũ đá cao chót vót, và những hoa văn phức tạp của 

trầm tích canxit trong hang động. 

Khi tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi bắt gặp một căn phòng đồ sộ gọi là 

Vạn Lý Trường Thành Việt Nam. Bức tường kéo dài gần một dặm, và 

được bao phủ bởi cây cối rậm rạp. Nó thực sự ngoạn mục. 

Sau thêm vài giờ khám phá, chúng tôi đã đến được trung tâm của hang - 

Hang Sơn Đoòng. Căn phòng này lớn đến mức có thể chứa cả một khu 

phố bên trong. Trần nhà cao gần 400 feet, và các bức tường được trang trí 

bằng những khối canxit khổng lồ và các khoáng chất khác. 

Khi chúng tôi quay trở ra khỏi hang, tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi và ngạc 

nhiên. Cuộc phiêu lưu tại hang Sơn Đoòng đã vượt quá mọi mong đợi của 

tôi, và tôi biết rằng đó là một trải nghiệm mà tôi sẽ không bao giờ quên. 

 

10 - What are the best of Ho Chi Minh city 

1. The historic and cultural landmarks, such as the Notre Dame Cathedral and the 

Central Post Office 



2. The vibrant street food scene and local cuisine 

3. The bustling nightlife and entertainment options 

4. The bustling markets, such as Ben Thanh Market and An Dong Market 

5. The scenic views from the Saigon Skydeck at the Bitexco Financial Tower 

6. The museums, such as the War Remnants Museum and the Museum of 

Vietnamese History 

7. The vibrant art and cultural scene, with galleries and performances 

8. The numerous parks and green spaces, such as Tao Dan Park and the Botanical 

Garden 

9. The relaxing spas and wellness centers 

10. The bustling shopping districts, such as Dong Khoi Street and Nguyen Hue 

Walking Street. 

Những gì tốt nhất của thành phố Hồ Chí Minh 

1. Các địa danh lịch sử và văn hóa, chẳng hạn như Nhà thờ Đức Bà và 

Bưu điện Trung tâm 

2. Khung cảnh ẩm thực đường phố sôi động và ẩm thực địa phương 

3. Cuộc sống về đêm nhộn nhịp và các lựa chọn giải trí 

4. Các khu chợ sầm uất như chợ Bến Thành, chợ An Đông 

5. Khung cảnh tuyệt đẹp từ Saigon Skydeck tại Bitexco Financial Tower 

6. Các bảo tàng, chẳng hạn như Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Bảo 

tàng Lịch sử Việt Nam 

7. Khung cảnh nghệ thuật và văn hóa sôi động, với các phòng trưng bày 

và buổi biểu diễn 

8. Nhiều công viên và không gian xanh, chẳng hạn như Công viên Tao 

Đàn và Vườn bách thảo 

9. Các spa thư giãn và trung tâm chăm sóc sức khỏe 

10. Các khu mua sắm sầm uất như đường Đồng Khởi, phố đi bộ Nguyễn 

Huệ. 

  



 

Phần Hai 

ChatGPT, AI truyền thông xã hội lan truyền là gì? 

Chatbot được tạo bởi OpenAI có thể (gần như) tạo nên một cuộc trò chuyện 

Một chatbot trí tuệ nhân tạo mới đã gây bão trên internet. Con người đang 

hỏi nó những câu hỏi, và nó đang gửi lại những câu trả lời sống động đến 

kỳ lạ, trò chuyện, đôi khi hài hước và đôi khi lại đáng lo ngại và có vấn đề. 

Công ty OpenAI cho biết công nghệ này, được thực hiện bởi cùng một tổ 

chức đã giới thiệu công cụ văn bản tạo hình ảnh (text-to-image) Dall-E, đã 

thu hút được hơn một triệu người dùng kể từ khi nó được phát hành. 

Nó được hỗ trợ bởi một mô hình ngôn ngữ lớn, một hệ thống AI được đào 

tạo để dự đoán từ tiếp theo trong một câu bằng cách nhập một lượng lớn 

văn bản từ internet và tìm các mẫu thông qua thử và sai. ChatGPT sau đó 

đã được tinh chỉnh bằng cách sử dụng phản hồi từ con người để tổ chức 

một cuộc trò chuyện — và một rô-bốt vào năm 2022 có thể làm như vậy 

một cách hợp lý. 

OpenAI, một tổ chức được thành lập vài năm trước với sự tài trợ của Elon 

Musk và những người khác, cảnh báo rằng ChatGPT không hoàn hảo và 

đôi khi sẽ đưa ra những câu trả lời xúc phạm hoặc gây hiểu lầm. Nhưng 

điều đó không ngăn được người dùng mạng xã hội hỏi nó những câu hỏi 

sáng tạo và đăng kết quả lên mạng. 

Vậy ChatGPT chính xác là gì và nó hoạt động như thế nào? 

AI hiện có thể tạo ra bất kỳ hình ảnh nào trong vài giây, mang đến điều kỳ 

diệu và nguy hiểm 

ChatGPT là gì? 

ChatGPT là một dự án của tổ chức OpenAI và nỗ lực làm cho việc “nói 

chuyện” với AI trở nên mượt mà và tự nhiên, gần giống như một cuộc trò 

chuyện giữa con người với nhau. 

Người dùng có thể đặt câu hỏi cho AI trong một tính năng giống như tin 

nhắn tức thời, thăm dò kiến thức thu thập được cho mô hình. ChatGPT sẽ 

trả lời các câu hỏi bằng câu đầy đủ, cố gắng bắt chước nhịp điệu của cuộc 



trò chuyện. Nhưng được cảnh báo rằng câu trả lời của nó không phải lúc 

nào cũng đúng hoặc phù hợp. 

ChatGPT không có cá tính như vậy, thay vào đó nó có thể kết hợp kiến 

thức được thu thập từ nhiều nguồn, kết hợp với đào tạo từ con người. 

“Là một mô hình máy học, tôi không có cảm xúc,” câu trả lời của mô hình 

sẽ cho bạn biết nếu bạn hỏi cảm giác của nó. “Tôi được thiết kế để xử lý và 

tạo văn bản dựa trên thông tin đầu vào mà tôi nhận được.” 

Ví dụ về cách mọi người đang sử dụng ChatGPT là gì? 

Mọi người đang sử dụng chatbot theo những cách dường như vô tận. 

Một người dùng đã yêu cầu bot viết lời bài hát về AI đảm nhận công việc, 

theo phong cách của rapper Eminem. “AI chiếm ưu thế, khiến con người trở 

nên lỗi thời; Tôi phải tức giận, phải phun ra lửa và hơi nóng,” là một dòng 

trong nỗ lực bắt chước nghệ sĩ từng đoạt giải Grammy của công cụ này. 

Người khác yêu cầu ChatGPT viết cảnh phù hợp với bộ phim sitcom NBC 

“The Office”, phù hợp với các cốt truyện đang diễn ra, chẳng hạn như cuộc 

chiến chơi khăm giữa các nhân vật Jim Halpert và Dwight Schrute. 

Nhiều người đã yêu cầu ChatGPT viết mã máy tính bằng các ngôn ngữ lập 

trình như Python. Người khác yêu cầu viết bài luận theo phong cách đại học. 

Khi một phóng viên của Washington Post yêu cầu chatbot viết tiêu đề cho 

bài báo này, nó đã trả về ba gợi ý. 

“Chatbot GPT-3 cách mạng hóa cách chúng ta giao tiếp với AI,” chatbot 

viết. Một nội dung khác là “Gặp gỡ chatbot GPT-3: AI thông minh nhất 

hành tinh”, trong khi nội dung cuối cùng cho biết “Chatbot GPT-3 khiến con 

người chìm trong cát bụi với khả năng đàm thoại tiên tiến của nó”. 

ChatGPT hoạt động như thế nào? 

Về cốt lõi, ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ lớn, sử dụng các thuật toán 

để phân tích một khối lượng lớn văn bản, thường được lấy từ internet, để 

đáp ứng các yêu cầu của người dùng bằng ngôn ngữ nghe có vẻ giống con 

người một cách đáng ngạc nhiên. 

Theo OpenAI, ChatGPT được tinh chỉnh bằng cách sử dụng một chiến 

thuật gọi là học tăng cường từ phản hồi của con người. Công ty đã thuê 



“những người huấn luyện AI của con người” để trò chuyện với người mẫu, 

đóng vai cả người dùng và chatbot. 

Các giảng viên đã so sánh các câu trả lời do ChatGPT viết với con người 

và xếp hạng chất lượng của chúng, để giúp củng cố phong cách trò 

chuyện giống con người. 

Kể từ khi OpenAI lần đầu tiên phát hành mô hình tạo văn bản đột phá, 

được gọi là GPT-2, công ty đã tiếp tục thử nghiệm và lặp lại trên hệ thống. 

ChatGPT tương tự như InstructGPT, một phiên bản của mô hình phản hồi 

tốt hơn các lệnh do con người gõ trong lời nhắc. 

Ai đã tạo ra ChatGPT và OpenAI? 

Mô hình ngôn ngữ được tạo ra bởi OpenAI, một phòng thí nghiệm nghiên 

cứu ở San Francisco được thành lập vào năm 2015 với khoản cam kết trị 

giá 1 tỷ USD từ giám đốc điều hành Sam Altman, Elon Musk, tỷ phú đầu tư 

mạo hiểm Peter Thiel và những người khác. 

Công nghệ của OpenAI đã lan truyền vào đầu năm nay khi nó mở trình tạo 

hình ảnh Dall-E cho bất kỳ ai sử dụng. Những bức ảnh chân thực thường 

khiến nhiều người sửng sốt trước sự tiến bộ rõ rệt của công nghệ AI. 

OpenAI sử dụng một mô hình mà nó đã phát triển được gọi là GPT-3 và 

các lần lặp lại sau này để cung cấp năng lượng cho các dự án của mình và 

nó dự kiến sẽ ra mắt phiên bản kế nhiệm cho mô hình này trong tương lai 

gần, mặc dù không rõ chính xác là khi nào. 

Elon Musk chia tay tổ chức vào năm 2018. Sau khi ChatGPT bắt đầu lan 

truyền rộng rãi trên Twitter, Musk - người đã mua Twitter với giá 44 tỷ đô la 

vào mùa thu này - đã tweet rằng anh ấy đã biết OpenAI có quyền truy cập 

vào cơ sở dữ liệu của Twitter để đào tạo dữ liệu. 

“Tôi tạm dừng điều đó ngay bây giờ,” anh ấy đã tweet vào Chủ nhật. “Cần 

hiểu thêm về cấu trúc quản trị và kế hoạch doanh thu trong tương lai.” 

Người trong cuộc cho biết chương trình nghị sự 'tự do ngôn luận' của Elon 

Musk đã phá bỏ công việc an toàn tại Twitter 

Mức độ chính xác của ChatGPT 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm bật lên khi bạn bắt đầu sử dụng công nghệ, 

cảnh báo người dùng rằng ChatGPT không phải lúc nào cũng chính xác. 



“Mặc dù chúng tôi có các biện pháp bảo vệ, hệ thống đôi khi có thể tạo ra 

thông tin không chính xác hoặc gây hiểu lầm và tạo ra nội dung xúc phạm 

hoặc thiên vị,” nó viết. “Nó không có ý định đưa ra lời khuyên.” 

Mô hình có thể viết các câu trả lời có vẻ hợp lý, nhưng có lỗi khi xem xét kỹ 

lưỡng hơn. Tần suất sai lệch, vô nghĩa hoặc lỗi nhỏ đã làm gia tăng nghi 

ngờ về việc loại AI này có thể được dựa vào sớm như thế nào mà không 

có sự giám sát của con người. 

Người khác cho rằng ChatGPT có thành kiến về chủng tộc và giới tính. 

Trong khi một số chỉ ra rằng ChatGPT có thể tạo ra những sai sót cơ bản. 

Tôi có thể sử dụng ChatGPT như thế nào? 

OpenAI cho phép mọi người dùng thử công nghệ bằng cách tạo tài khoản 

với tổ chức và đọc qua một số tuyên bố từ chối trách nhiệm đơn giản. 

Công nghệ thông báo cho người dùng rằng nó có thể sử dụng kết quả 

được tạo để đào tạo công nghệ tốt hơn và cảnh báo người dùng không 

nhập thông tin nhạy cảm. 

 

 

 

 

 


