
프롬프트가 뭐야? 번역결과 What's the prompt? Lời nhắc là gì? 

I'm sorry, but I don't have a prompt as there is no context or information 

about what you're referring to. Can you please provide more details so I can 

assist you better? 

Tôi xin lỗi, nhưng tôi không có lời nhắc vì không có ngữ cảnh hoặc thông tin về những 
gì bạn đang đề cập đến. Bạn có thể vui lòng cung cấp thêm chi tiết để tôi có thể hỗ 
trợ bạn tốt hơn không? 

죄송합니다. 말씀하신 내용에 대한 맥락이나 정보가 없기 때문에 프롬프트가 

표시되지 않습니다. 더 나은 지원을 위해 자세한 내용을 제공해 주시겠습니까? 

GPT용 프롬프트가 있다는데, 그게 뭐야?번역결과 I heard there is a 

prompt for GPT, what is it? Tôi nghe nói có một lời nhắc cho GPT, nó là gì? 

The prompt is a short text provided by the user as input to GPT (Generative 

Pretrained Transformer), which is then used to generate text based on the 

given context. The length and content of the prompt will impact the 

generated output of GPT, as it provides a starting point and context for the 

model to build upon. The prompt can be as simple as a sentence or phrase, or 

it can be a longer passage of text, depending on the desired outcome. 

Lời nhắc là một văn bản ngắn do người dùng cung cấp làm đầu vào cho GPT 

(Máy biến áp được đào tạo trước), sau đó được sử dụng để tạo văn bản dựa 

trên ngữ cảnh nhất định. Độ dài và nội dung của lời nhắc sẽ ảnh hưởng đến 

đầu ra được tạo của GPT, vì nó cung cấp điểm khởi đầu và ngữ cảnh cho mô 

hình để xây dựng. Lời nhắc có thể đơn giản như một câu hoặc cụm từ, hoặc 

nó có thể là một đoạn văn bản dài hơn, tùy thuộc vào kết quả mong muốn. 

프롬프트는 사용자가 GPT(Generative Pretrained Transformer)에 대한 입력으로 

제공한 짧은 텍스트로, 주어진 컨텍스트를 기반으로 텍스트를 생성하는 데 

사용됩니다. 프롬프트의 길이와 내용은 모델을 구축할 시작점과 컨텍스트를 

제공하므로 생성된 GPT 출력에 영향을 미칩니다. 프롬프트는 원하는 결과에 

따라 문장이나 구처럼 간단할 수도 있고 더 긴 텍스트 구절일 수도 있습니다. 



 


