
Bot ChatGPT 'sử dụng chuyên nghiệp' đang 
hình thành 

Công ty khởi nghiệp nóng bỏng OpenAI hôm thứ Tư đã khởi xướng một 

danh sách chờ cho một phiên bản chuyên nghiệp và trả phí của phần mềm 

ChatGPT, điều này đã làm dấy lên cuộc tranh luận về trí tuệ nhân tạo và 

tương lai của công việc. 

Người đồng sáng lập OpenAI Greg Brockman đã tiên đoán một phiên bản 

sắp tới của ChatGPT "hướng đến mục đích sử dụng chuyên nghiệp" khi 

các báo cáo truyền thông xoay quanh việc Microsoft có kế hoạch đầu tư 10 

tỷ đô la vào công ty khởi nghiệp này. 

Microsoft, công ty sản xuất trợ lý kỹ thuật số Cortana của riêng mình, từ chối 

bình luận. 

"Làm việc trên phiên bản chuyên nghiệp của ChatGPT; sẽ cung cấp các 

giới hạn cao hơn và hiệu suất nhanh hơn," Brockman cho biết trong một 

tweet. 

OpenAI cuối năm ngoái đã phát hành phiên bản miễn phí của chatbot 

ChatGPT có khả năng trả lời các câu hỏi tốt đến mức nó đã mở lại cuộc 

tranh luận về rủi ro liên quan đến công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). 

ChatGPT cũng đã làm dấy lên lo ngại rằng nó có thể được sinh viên sử 

dụng cho các bài tập về nhà hoặc để thay thế các tác giả hoặc những 

người khác bằng công việc viết lách. 

Mô hình chuyên nghiệp sẽ đi kèm với một khoản phí và nhanh hơn phiên 

bản miễn phí (sẽ vẫn có sẵn cho mọi người), công ty cho biết. 

Một trang danh sách chờ đã hỏi mọi người rằng mức giá nào họ nghĩ sẽ 

quá cao, quá thấp và phù hợp với ChatGPT và họ sẽ khó chịu như thế nào 

nếu không thể sử dụng chatbot nữa. 

"Nếu bạn được chọn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để thiết lập quy trình 

thanh toán và thí điểm," trang giải thích. 



"Xin lưu ý rằng đây là một chương trình thử nghiệm ban đầu có thể thay 

đổi." 

Claude de Loupy, người đứng đầu Syllabs, một công ty Pháp chuyên về 

tạo văn bản tự động, cho biết "Phản hồi của ChatGPT có thể không đạt 

yêu cầu", nhưng hiệu suất tổng thể của nó vẫn là "thực sự ấn tượng". 

Các cuộc trò chuyện với chatbot, được đăng trực tuyến bởi những người 

dùng mê hoặc, cho thấy một loại máy toàn trí toàn thức có khả năng giải 

thích các khái niệm khoa học hoặc viết cảnh cho một vở kịch hoặc thậm 

chí là các dòng mã máy tính. 

Mức độ tinh vi của nó vừa mê hoặc vừa khiến một số nhà quan sát lo lắng, 

những người lên tiếng lo ngại những công nghệ này có thể bị lạm dụng để 

lừa mọi người, bằng cách lan truyền thông tin sai lệch hoặc bằng cách tạo 

ra những trò gian lận ngày càng đáng tin cậy. 

Khi được hỏi về những nguy hiểm này, một phản hồi từ ChatGPT nói rằng 

chatbot giống con người có thể nguy hiểm nếu sử dụng sai mục đích. 

"Có những mối nguy hiểm tiềm ẩn trong việc xây dựng các chatbot rất tinh 

vi, đặc biệt nếu chúng được thiết kế để không thể phân biệt được với con 

người về ngôn ngữ và hành vi của chúng", chatbot nói với AFP. 

Trên trang chào mừng của mình, OpenAI đưa ra tuyên bố từ chối trách 

nhiệm, nói rằng chatbot "đôi khi có thể tạo ra thông tin không chính xác" 

hoặc "tạo ra các hướng dẫn có hại hoặc nội dung thiên vị." 

OpenAI, được đồng sáng lập vào năm 2015 tại San Francisco bởi tỷ phú 

công nghệ Elon Musk, người đã rời khỏi doanh nghiệp vào năm 2018. 

OpenAI đã nhận được 1 tỷ USD từ Microsoft vào năm 2019. 


