
ChatGPT bị CEO của OpenAI chê bai 

Sam Altman, CEO của OpenAI, gọi chatbot trí tuệ nhân tạo của mình là 

một “sản phẩm kinh khủng” 

Giám đốc điều hành của OpenAI, Sam Altman, không hề hài lòng với sản 

phẩm ChatGPT của mình và còn gọi nó là một sản phẩm kinh khủng. 

Altman hy vọng rằng ChatGPT sẽ không ảo giác và hoàn thành các yêu 

cầu và câu hỏi nhanh chóng, và không bị hỏng nhiều như hiện nay, 

ChatGPT đã trở thành từ khóa nổi tiếng nhất kể từ khi ra mắt vào tháng 11 

năm 2022. Trong vòng một tháng, nó trở thành chương trình công nghệ 

nóng nhất từng tồn tại và có nhiều người dùng tham gia hơn cả Instagram 

hay TikTok trong tháng đầu tiên. 

Tuy nhiên, một số người đứng sau ChatGPT không quá ấn tượng với 

ChatGPT ở dạng hiện tại và cho rằng đó là một sản phẩm kinh khủng. Sam 

Altman, người đang giữ chức vụ CEO của OpenAI, là một trong số những 

người đó. 

ChatGPT - một sản phẩm kinh khủng thường xuyên không hoạt động và 

đầy vấn đề 

Giám đốc điều hành của OpenAI, Sam Altman, gần đây đã đặt biệt danh 

cho ChatGPT, chatbot trí tuệ nhân tạo của công ty, là một "sản phẩm kinh 

khủng" trong một cuộc phỏng vấn. Altman nói về cung cấp chung và tiến 

độ hiện tại của ChatGPT chứ không phải về tính cách cụ thể của nó. 

Altman chỉ ra những hạn chế nghiêm trọng của ChatGPT như thông báo lỗi 

thường xuyên, thiết kế quá đơn giản và vấn đề về khả năng chứa. 

Altman đã chỉ ra các điểm yếu đáng kể của sản phẩm trong một cuộc 

phỏng vấn Hard Fork podcast của tờ New York Times. Ông nói: "Một sản 

phẩm kinh khủng, ChatGPT. Thực tế, nó không được tạo ra để được sử 

dụng." Ông nói rằng sản phẩm này chưa được tích hợp hoàn toàn. 

ChatGPT thường xuyên gặp sự cố và thông báo cho người dùng biết rằng 

nó đã bị tràn ngập và từ chối các câu hỏi của họ. Altman khẳng định rằng 

ChatGPT yêu cầu người dùng phải trải qua một quá trình dài để hoàn 

thành các nhiệm vụ. 



Hy vọng ChatGPT + Bing sẽ trở nên chính xác hơn khi có nhiều người 

sử dụng hơn 

Altman cũng đã thảo luận về việc tích hợp mô hình ngôn ngữ ChatGPT 

mới với Microsoft Bing. Ông khẳng định rằng việc bao gồm trích dẫn dưới 

kết quả tìm kiếm Bing sẽ giúp giải quyết thông tin sai lệch. Altman khẳng 

định rằng Bing trí tuệ nhân tạo mới đã tăng đáng kể về độ chính xác và khả 

năng sử dụng so với ChatGPT. 

Greg Brockman, một trong những người sáng lập OpenAI, đã thừa nhận 

rằng phiên bản hiện tại của ChatGPT chỉ được phát hành như một giải 

pháp cuối cùng do các vấn đề với các nhà thử nghiệm beta bên trong. 


