
Sách về ChatGPT 

Chỉ trong vòng 6 tuần, kể từ ngày ra mắt ChatGPT, đã có hơn 10 sách về 

phần mềm AI tuyệt hảo này. 

1 - ChatGPT Prompts Mastering: A Guide to Crafting Clear 

and Effective Prompts - Beginners to Advanced Guide  

 

Chào mừng bạn đến với "ChatGPT Prompts Mastering: Hướng dẫn tạo lời 

nhắc rõ ràng và hiệu quả"! Trong hướng dẫn toàn diện này, bạn sẽ tìm 

hiểu mọi thứ bạn cần biết về cách tạo lời nhắc ChatGPT rõ ràng và hiệu 

quả để thúc đẩy các cuộc trò chuyện hấp dẫn và nhiều thông tin. 

Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay người dùng ChatGPT có kinh 

nghiệm, cuốn sách này có một cái gì đó cho tất cả mọi người. Từ việc hiểu 

các nguyên tắc nhắc nhở hiệu quả đến thành thạo nghệ thuật xây dựng lời 

nhắc rõ ràng và ngắn gọn, bạn sẽ có được các kỹ năng và kiến thức cần 

thiết để đưa các cuộc trò chuyện ChatGPT của mình lên một tầm cao mới. 

Trong cuốn sách ChatGPT này, bạn sẽ khám phá ra: 

• Kiến thức chuyên sâu về ChatGPT 

• Cải thiện kỹ năng tạo lời nhắc rõ ràng và hiệu quả bằng ChatGPT 

• Nắm vững nghệ thuật nhắc nhở ChatGPT. 

• Hướng dẫn từng bước và các ví dụ thực tế 

• Nhắc nhở ngày càng nhiều 



 

2 - ChatGPT in Action: 10 Ways to Use the Powerful Artificial 

Intelligence Tool in Your Business or Personal Life  

 

Tối đa hóa việc sử dụng công cụ Trí tuệ nhân tạo này để tạo lợi thế cho 

bạn và bắt đầu thu lợi từ các khả năng tuyệt vời của nó. 

Bạn đang tìm cách sử dụng ChatGPT, công cụ trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ, 

trong công việc kinh doanh hoặc cuộc sống cá nhân của bạn và đưa nó 

vào hoạt động để kiếm tiền cho bạn? Không cần tìm đâu xa! Cuốn sách 

này sẽ cung cấp cho bạn 10 ví dụ thực tế về cách sử dụng ChatGPT trong 

nhiều bối cảnh khác nhau, từ dịch vụ khách hàng và dịch ngôn ngữ, đến 

các đề xuất được cá nhân hóa và viết sáng tạo. 

Bằng cách đọc cuốn sách này, bạn sẽ học cách sử dụng ChatGPT: 

Là một công cụ dịch vụ khách hàng 

Là một công cụ dịch ngôn ngữ 

Là một trình tạo nội dung 

Là trợ lý cá nhân 

Để cải thiện các tác vụ xử lý ngôn ngữ 

Để tạo chatbot cho trò chơi và các trải nghiệm tương tác khác 

Để nghiên cứu và phân tích dữ liệu 

Để viết sáng tạo 

Để sáng tạo âm nhạc 

Cho mục đích giáo dục 



 

3 - ChatGPT: A Money Making Machine: A Complete Guide 

 

"ChatGPT: Máy kiếm tiền" là hướng dẫn toàn diện để sử dụng mô hình 

ngôn ngữ phổ biến ChatGPT để kiếm tiền. 

Trong cuốn sách này, độc giả sẽ tìm hiểu những điều cơ bản về ChatGPT 

và cách thức hoạt động của nó, cũng như các kỹ thuật tiên tiến để sử dụng 

mô hình để tạo ra nội dung chất lượng cao có thể bán được với lợi nhuận. 

Cuốn sách bao gồm các chủ đề như cách tạo văn bản được tối ưu hóa cho 

các công cụ tìm kiếm, cách sử dụng ChatGPT để tạo các bài đăng hấp dẫn 

trên mạng xã hội và cách tận dụng khả năng của mô hình để tạo nội dung 

gốc cho blog và trang web. 

Với các hướng dẫn rõ ràng, từng bước và nhiều ví dụ để giúp người đọc 

đưa kiến thức mới tìm thấy của họ vào thực tế, "ChatGPT: Một cỗ máy 

kiếm tiền" là nguồn tài nguyên cuối cùng cho bất kỳ ai muốn kiếm tiền bằng 

cách sử dụng mô hình ngôn ngữ mạnh mẽ này. Cho dù bạn là người mới 

bắt đầu muốn bắt đầu với ChatGPT hay một người dùng có kinh nghiệm 

đang tìm cách đưa kỹ năng của bạn lên một tầm cao mới, cuốn sách này 

có một cái gì đó dành cho bạn. 



4 - The ChatGPT: What you need to know about OpenAI's 

revolutionary chatbox set to transform learning, research, 

software development, and information technology 

 

Thế giới vẫn đang quay cuồng theo tin tức và khả năng tiếp cận thử 

nghiệm đối với các nhà phát triển ChatGPT 

mang tính cách mạng của OPENAI đang sử dụng điều này để tìm lỗi trong 

mã của họ, sinh viên đang sử dụng điều này để nghiên cứu và làm bài tập 

về nhà và bài luận, các nhà sáng tạo đang sử dụng điều này để tạo nội 

dung, câu chuyện thủ công và câu chuyện, và những người khác đang sử 

dụng nó như một công cụ cá nhân để học tập và tương tác 

vui vẻ Công cụ này có thể chỉ biến đổi rất nhiều ngành công nghiệp với khả 

năng khổng lồ của nó. Nó đã đạt được lợi thế so với các công cụ tìm kiếm 

thông thường và có thể tung ra một vài kỹ năng bên dưới tầm quan trọng. 

Ngoài ra còn có các vấn đề phát sinh liên quan đến đạo đức và tính hợp 

pháp của việc sử dụng nó. 

Mặc dù tất cả những điều này vẫn còn mới, hãy tìm hiểu những điều bạn 

cần biết về ChatGPT trong hướng dẫn này. 



5 - ChatGPT on ChatGPT: The AI Explains Itself 

 

Trong "ChatGPT trên ChatGPT: AI tự giải thích", AI ChatGPT đi sâu vào 

hoạt động bên trong của chính nó, cung cấp một cái nhìn độc đáo và hấp 

dẫn về thế giới trí tuệ nhân tạo. Được viết hoàn toàn bởi chính ChatGPT 

AI, cuốn sách này cung cấp một góc nhìn độc đáo về hoạt động bên trong 

của AI và cung cấp một cái nhìn hấp dẫn về tương lai của công nghệ. 



6 - ChatGPT for Nonfiction Authors 

 

Hướng dẫn cuối cùng để sử dụng chatbot mang tính cách mạng để viết, 

nghiên cứu và tiếp thị tác phẩm phi hư cấu của bạn. 

Nếu bạn là một tác giả đang đấu tranh để tìm thời gian để viết hoặc cảm 

thấy bị mắc kẹt trong quá trình viết của bạn, ChatGPT là ở đây để giúp đỡ. 

Công cụ thay đổi cuộc chơi này có thể hỗ trợ bạn mọi thứ, từ động não và 

tạo ý tưởng đến nghiên cứu và thu thập thông tin, viết và chỉnh sửa, và 

thậm chí cả tiếp thị sách. 

Trong cuốn sách ngắn này, bạn sẽ học cách sử dụng ChatGPT để đưa bài 

viết phi hư cấu của mình lên một tầm cao mới. 

ChatGPT là phụ tá viết cuối cùng, cung cấp cho bạn những ý tưởng và ví 

dụ vô tận để giúp bạn tạo ra tác phẩm của mình. 

MUA: ChatGPT cho các tác giả phi hư cấu: Cách sử dụng ChatGPT để viết 

tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn (Mẹo và ví dụ giúp bạn tạo ý tưởng, 

chủ đề nghiên cứu và tối đa hóa năng suất của mình) 

Dưới đây là những gì được bao gồm trong cuốn sách: 

Giới thiệu về ChatGPT và OpenAI 

Cách thức hoạt động của ChatGPT 

Cách bắt đầu sử dụng ChatGPT 



Mẹo sử dụng ChatGPT hiệu quả 

Lợi ích của việc sử dụng ChatGPT cho tác giả 

Sử dụng ChatGPT để động não và tạo ý tưởng 

Sử dụng ChatGPT để nghiên cứu và thu thập thông tin 

Sử dụng ChatGPT để viết sách 

Sử dụng ChatGPT để chỉnh sửa và sửa đổi công việc của bạn 

Sử dụng ChatGPT cho các ví dụ cụ thể về miền 

Sử dụng ChatGPT để tóm tắt văn bản 

Sử dụng ChatGPT để tái sử dụng nội dung 

Sử dụng ChatGPT để tiếp thị sách 

Những hạn chế và cân nhắc về đạo đức khi sử dụng ChatGPT 
 

Bạn cũng sẽ nhận được các ví dụ cụ thể về lời nhắc và phản hồi ChatGPT sẽ 

giúp bạn tối đa hóa năng suất viết của mình và trở thành một cỗ máy viết. 

Đừng bỏ lỡ cơ hội cách mạng hóa bài viết phi hư cấu của bạn với ChatGPT. 

Nhận "ChatGPT cho các tác giả phi hư cấu" ngay hôm nay và bắt đầu viết 

và xuất bản tác phẩm của bạn nhanh hơn và tốt hơn bao giờ hết. 

 

7 - ChatGPT: Prompts, Tips end Tricks 2023 

 



ChatGPT là một công nghệ chatbot mang tính cách mạng đang thay đổi 

cách chúng ta tương tác với trí tuệ nhân tạo. Trong hướng dẫn toàn diện 

này, bạn sẽ tìm hiểu về mô hình ngôn ngữ GPT cơ bản hỗ trợ ChatGPT và 

khám phá các khả năng và ứng dụng tiềm năng của nó. Bạn cũng sẽ thấy 

các ví dụ về ChatGPT đang hoạt động và so sánh những ưu điểm của nó 

với các mô hình chatbot khác. Ngoài ra, bạn sẽ khám phá ra những hạn 

chế của ChatGPT và xem xét các hướng đi trong tương lai cho sự phát 

triển của nó. 

Trong suốt cuốn sách, bạn cũng sẽ tìm hiểu về nhiều ứng dụng tiềm năng 

cho ChatGPT, bao gồm chatbot dịch vụ khách hàng, trợ lý cá nhân, giáo 

dục và học tập điện tử, cộng đồng trực tuyến và phương tiện truyền thông 

xã hội, chơi game và giải trí, chăm sóc sức khỏe và y tế từ xa. Thêm vào 

đó, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều lời nhắc cho ChatGPT để giúp bạn bắt đầu 

với công nghệ thú vị này. 

Cho dù bạn là một nhà phát triển, chủ doanh nghiệp hay chỉ đơn giản là tò 

mò về chatbot và trí tuệ nhân tạo, cuốn sách này có một cái gì đó dành cho 

bạn. Tham gia với chúng tôi khi chúng tôi đi sâu vào thế giới của ChatGPT 

và khám phá tất cả những gì nó cung cấp. 

8 - ChatGPT Commands: A Comprehensive Practical Guide 

 



Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay chuyên gia, sách điện tử này sẽ 

cung cấp cho bạn: 

Kiến thức & Kỹ năng bạn cần để tận dụng tối đa các tương tác của mình 

với ChatGPT 

Giải thích rõ ràng với các ví dụ thực tế / thực tế 

Các trường hợp được sử dụng cho nhiều mục đích cá nhân hoặc nghề 

nghiệp 

 

9 - Ultimate Book Of ChatGPT Prompts: 222 Interesting Prompts 

For Making Money Easily 

 
Cuốn sách này giống như một vị thần kỳ diệu trong chai, ban cho bạn 222 

điều ước để kiếm tiền dễ dàng! Với những lời nhắc này, bạn có thể mở 

khóa bí mật kiếm tiền mà không cần phải bỏ ra quá nhiều công sức. Nó 

giống như có một ChatGPT (Lời nhắc do Chatbot tạo ra) trong tầm tay bạn, 

mang lại cho bạn sức mạnh để kiếm tiền chỉ với một vài cú nhấp chuột. Vì 

vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một cách dễ dàng để kiếm tiền, cuốn sách này 

là câu trả lời của bạn! 



10 - ChatGPT: A Comprehensive Guide to OpenAI's Conversational AI 

Technology 

 

Trong cuốn sách này, độc giả sẽ tìm hiểu về ChatGPT, một công nghệ AI 

đàm thoại hiện đại được phát triển bởi OpenAI. Cuốn sách bao gồm những 

điều cơ bản về xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và cách ChatGPT hoạt 

động, cũng như các chủ đề nâng cao như tinh chỉnh và tích hợp ChatGPT 

vào các ứng dụng trong thế giới thực. 

Thông qua các ví dụ thực tế và nghiên cứu điển hình, độc giả sẽ hiểu sâu 

sắc về khả năng và hạn chế của ChatGPT, đồng thời tìm hiểu cách sử 

dụng nó để xây dựng chatbot thông minh, hệ thống đối thoại và các ứng 

dụng dựa trên NLP khác. Cuốn sách cũng thảo luận về những cân nhắc 

đạo đức khi sử dụng ChatGPT và những tác động tiềm ẩn đối với xã hội. 

Cho dù bạn là nhà phát triển, nhà khoa học dữ liệu hay chỉ đơn giản là 

quan tâm đến AI, cuốn sách này sẽ cung cấp một hướng dẫn toàn diện và 

dễ tiếp cận về ChatGPT và tiềm năng của nó trong việc cách mạng hóa 

giao tiếp giữa người và máy. 

11 - Learn ChatGPT: The Future of Learning 



 

"Tìm hiểu ChatGPT " là cuốn sách phải đọc cho bất kỳ ai quan tâm đến vai 

trò của AI trong giáo dục. Cuốn sách đột phá này khám phá tiềm năng của 

ChatGPT, một nền tảng mạnh mẽ được hỗ trợ bởi AI, để cách mạng hóa 

cách chúng ta học và truy cập thông tin. 

Từ dạy kèm được cá nhân hóa và lời khuyên của chuyên gia đến phản hồi 

và hỗ trợ theo thời gian thực, ChatGPT cung cấp một loạt các công cụ và 

tài nguyên để giúp sinh viên cũng như các chuyên gia đạt được mục tiêu 

của họ. 

Cho dù bạn là sinh viên, giáo viên, youtuber hay nhà hoạch định chính 

sách giáo dục, "Learn ChatGPT" cung cấp những hiểu biết có giá trị và lời 

khuyên thực tế về cách khai thác sức mạnh của AI để nâng cao và làm 

phong phú thêm trải nghiệm học tập. Đừng bỏ lỡ cuộc khám phá đột phá 

về tương lai của giáo dục. 

 

12 - Beyond the Limits of ChatGPT: Chatbot That Thinks for Itself - 

The Essential Guide to Writing Prompts - Transform Your Experience with 

these Proven Prompting Techniques - openAI 



 
 

Bạn có mệt mỏi vì phải vật lộn để tận dụng tối đa trải nghiệm ChatGPT của 

mình không? Bạn có thấy mình đang tạo ra những lời nhắc không hoàn 

toàn đạt được mục tiêu, khiến bạn thất vọng và các cuộc trò chuyện của 

bạn cảm thấy khó khăn không? Nếu vậy, "Vượt qua giới hạn của 

ChatGPT: Chatbot tự suy nghĩ" là cuốn sách dành cho bạn. 

Trong hướng dẫn toàn diện này, bạn sẽ tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về 

ChatGPT, chatbot trí tuệ nhân tạo mang tính cách mạng có thể tổ chức các 

cuộc trò chuyện thông minh và hiểu nhu cầu của bạn. Từ công nghệ và 

kiến trúc cơ bản của ChatGPT đến những hạn chế tiềm ẩn và mối quan 

tâm về đạo đức của nó, cuốn sách này bao gồm tất cả. 

Nhưng điểm nổi bật thực sự của "Vượt quá giới hạn của ChatGPT" là 

chương về việc nắm vững nghệ thuật tạo ra những lời nhắc rõ ràng và 

hiệu quả. Bạn sẽ tìm hiểu về tầm quan trọng của việc tạo ra những lời 

nhắc ngắn gọn và rõ ràng, cũng như các nguyên tắc giao tiếp rõ ràng và 

những sai lầm phổ biến cần tránh. Thêm vào đó, cuốn sách cung cấp các 

ví dụ về lời nhắc ChatGPT hiệu quả để giúp bạn tận dụng tối đa trải 

nghiệm ChatGPT của mình. 



Bạn sẽ ngạc nhiên với hơn 100 lời nhắc ChatGPT bằng văn bản chuyên 

nghiệp đã được chứng minh về trải nghiệm thực tế đã được chứng minh. 

Cho dù bạn là một chủ doanh nghiệp nhỏ đang tìm cách hợp lý hóa quy 

trình làm việc của mình hay chỉ đơn giản là muốn tận dụng tối đa các cuộc 

trò chuyện ChatGPT của mình, "Vượt quá giới hạn của ChatGPT" có một 

cái gì đó cho bạn. 

Vì vậy, đừng chờ đợi - hãy bắt đầu chuyển đổi trải nghiệm ChatGPT của 

bạn ngay hôm nay với hướng dẫn cần thiết này. 

 


