
ChatGPT đạt mức 25 triệu lượt truy cập mỗi ngày 

Một nghiên cứu của UBS dựa trên dữ liệu Similarweb đã gọi ChatGPT là 

ứng dụng phát triển nhanh nhất từng đạt 100 triệu người dùng - và sự tăng 

trưởng đó tiếp tục tăng tốc. 

Chỉ trong tuần này, một báo cáo nghiên cứu của UBS một phần dựa trên dữ 

liệu Similarweb ước tính rằng ChatGPT hiện có 100 triệu người dùng - và 

chúng ta có thể thấy rằng sự tăng trưởng chỉ tiếp tục tăng tốc. Nghiên cứu 

của UBS được Reuters đưa tin và trích dẫn rộng rãi ở những nơi khác. 

"Trong 20 năm sau khi có internet, chúng ta không thể nhớ lại một đoạn 

đường nối nhanh hơn trong một ứng dụng internet tiêu dùng, các nhà phân 

tích của UBS viết. Họ trích dẫn số liệu thống kê của Similarweb cho thấy 

ứng dụng trò chuyện được hỗ trợ bởi AI trung bình có 13 triệu khách truy 

cập duy nhất hàng ngày vào tháng Giêng, cao hơn gấp đôi so với tháng 

12-2022. Nếu xu hướng của tuần trước tiếp tục, họ sẽ sớm phải điều chỉnh 

lại ước tính của mình một lần nữa. 

Những điểm chính rút ra 

• Trang web chat.openai.com đã thu hút khoảng 25 triệu khách truy 

cập hàng ngày trong tuần qua, theo ước tính của Similarweb. Trong 

tháng qua, lưu lượng truy cập vào trang web đã tăng trung bình 

3.4% mỗi ngày. 

• Vào ngày giao thông cao điểm là ngày 31 tháng 28, trang web đã 

thu hút 15.7 triệu lượt truy cập từ 1 triệu khách truy cập. 

Những cơn đau ngày càng tăng 

Tốc độ tăng trưởng đó đã đi kèm với một số khó khăn ngày càng tăng, 

bao gồm cả phong cách "cá voi thất bại" thông báo rằng dịch vụ đang 

quá tải và hiện không khả dụng. Tuy nhiên, đó là ứng dụng miễn phí - 

Những người sáng tạo ChatGPT tại Open AI vừa công bố gói ChatAI 

Plus giá 20 đô la mỗi tháng đi kèm với quyền truy cập ưu tiên. 

Nhóm Similarweb Insights & Communications sẵn sàng lấy dữ liệu bổ 

sung hoặc cập nhật theo yêu cầu cho các phương tiện truyền thông.  



Tốc độ tăng trưởng của ChatAI 

 

ChatGPT lập kỷ lục về cơ sở người dùng phát triển 

nhanh nhất - lưu ý của nhà phân tích  

Ứng dụng ChatGPT phát triển nhanh nhất trong lịch sử - UBS 

Ngày 1/2, ChatGPT, chatbot phổ biến của OpenAI, ước tính đã đạt 100 

triệu người dùng hoạt động hàng tháng vào tháng 1, chỉ hai tháng sau khi 

ra mắt, khiến nó trở thành ứng dụng tiêu dùng phát triển nhanh nhất trong 

lịch sử, theo một nghiên cứu của UBS hôm thứ Tư. 

Báo cáo, trích dẫn dữ liệu từ công ty phân tích Similarweb, cho biết trung 

bình khoảng 13 triệu khách truy cập đã sử dụng ChatGPT mỗi ngày trong 

tháng 1, cao hơn gấp đôi so với tháng 12. 

"Trong 20 năm sau không gian internet, chúng tôi không thể nhớ lại một 

đoạn đường nối nhanh hơn trong một ứng dụng internet tiêu dùng," các 

nhà phân tích của UBS viết trong ghi chú. 

TikTok mất khoảng chín tháng sau khi ra mắt toàn cầu để đạt 100 triệu 

người dùng và Instagram 2-1/2 năm, theo dữ liệu từ Sensor Tower. 

ChatGPT có thể tạo ra các bài báo, bài tiểu luận, truyện cười và thậm chí 

cả thơ để đáp ứng với lời nhắc. OpenAI, một công ty tư nhân được hỗ trợ 

bởi Microsoft Corpcung cấp miễn phí cho công chúng vào cuối tháng 11. 


