
Lời nhắc – Đề suất (prompt) cho ChatGPT  

ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) là một chatbot được 

OpenAI phát hành vào tháng 11 năm 2022. Nó được xây dựng trên nền 

tảng GPT-3.5 của OpenAI, và được điều chỉnh với cả kỹ thuật học có giám 

sát và học bằng cách tăng cường. ChatGPT được phát hành dưới dạng 

một mô hình nguyên mẫu vào ngày 30 tháng 11 năm 2022, và nhanh 

chóng thu hút sự chú ý với các câu trả lời chi tiết và thông minh trên nhiều 

lĩnh vực kiến thức. Tuy nhiên, sự chính xác bất đối xứng về sự thật của nó 

đã được xác định là một điểm yếu đáng kể.  

ChatGPT là một chatbot cho phép người dùng có cuộc trò chuyện với một 

đại diện dựa trên máy tính. Nó hoạt động bằng cách sử dụng các thuật 

toán học máy để phân tích đầu vào văn bản và tạo ra các câu trả lời được 

thiết kế để giống như cuộc trò chuyện giữa con người. ChatGPT có thể 

được sử dụng cho một loạt mục đích, bao gồm trả lời câu hỏi, cung cấp 

thông tin và tham gia vào cuộc trò chuyện bình thường. Một trong những 

yếu tố quan trọng quyết định thành công của một cuộc trò chuyện với 

ChatGPT là chất lượng của các đề xuất (lời nhắc = prompt) được sử dụng 

để khởi động và hướng dẫn cuộc trò chuyện. Các đề xuất được xác định 

rõ ràng có thể giúp đảm bảo cuộc trò chuyện đi đúng hướng và bao gồm 

các chủ đề liên quan đến người dùng. Ngược lại, các đề xuất không xác 

định rõ ràng có thể dẫn đến cuộc trò chuyện không liên kết hoặc thiếu tập 

trung, dẫn đến trải nghiệm ít hấp dẫn và thông tin. Đó là lý do tại sao tài 

liệu này thực hiện để giúp các bạn sử dụng tốt ChatGPT.  

Trong các phần tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu các nguyên tắc giao tiếp rõ ràng 

và cách áp dụng chúng vào đề xuất ChatGPT, cũng như hướng dẫn từng 

bước về cách tạo ra các đề xuất hiệu quả để thúc đẩy các cuộc trò chuyện 

hấp dẫn và thông tin.  

Bạn cũng sẽ tìm hiểu về các lời nhắc không nên dùng và các lời khuyên để 

khắc phục các vấn đề phổ biến có thể phát sinh khi sử dụng ChatGPT.  



Vì vậy, cho dù bạn mới bắt đầu sử dụng ChatGPT hay là một người dùng 

có kinh nghiệm muốn nâng cao kỹ năng của mình, tài liệu này đều có điều 

gì đó cho bạn. Hãy bắt đầu! Đây là giao diện ChatGPT như thế nào. Một 

trong những lợi ích chính của ChatGPT là khả năng hiểu và phản hồi đầu 

vào bằng ngôn ngữ tự nhiên. Điều này có nghĩa là người dùng có thể giao 

tiếp với ChatGPT bằng ngôn ngữ và cú pháp mà họ sử dụng khi nói 

chuyện với con người. ChatGPT cũng có thể hiểu và phản hồi vào ngữ 

cảnh, cho phép nó tạo ra các câu trả lời phù hợp và liên quan hơn đến đầu 

vào của người dùng. Ngoài khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên của nó, 

ChatGPT cũng có một số tính năng và khả năng khác làm cho nó trở thành 

một công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy các cuộc trò chuyện.  

Các tính năng này bao gồm:  

Tùy chỉnh: ChatGPT có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu và sở 

thích của người dùng. Điều này có thể bao gồm tùy chỉnh phong cách và 

tông của các câu trả lời ChatGPT, cũng như các loại thông tin và chủ đề 

mà nó có thể thảo luận.  

Cá nhân hóa: ChatGPT có thể sử dụng các thuật toán học máy để cá 

nhân hóa các câu trả lời của nó dựa trên các tương tác và sở thích trước 

đó của người dùng. Điều này có thể làm cho cuộc trò chuyện cảm thấy tự 

nhiên hơn và được tùy chỉnh theo nhu cầu và sở thích của người dùng.  

Hỗ trợ đa ngôn ngữ: ChatGPT có thể hiểu và phản hồi vào đầu vào bằng 

nhiều ngôn ngữ khác nhau, làm cho nó trở thành một công cụ hữu ích cho 

người dùng quốc tế hoặc những người muốn giao tiếp bằng nhiều ngôn 

ngữ.  

Tính mở rộng: ChatGPT có thể xử lý lượng lớn lưu lượng truy cập và có 

thể được sử dụng để thúc đẩy các cuộc trò chuyện với nhiều người dùng 

đồng thời.  

Điều này làm cho nó phù hợp cho các ứng dụng như dịch vụ khách hàng 

hoặc cộng đồng trực tuyến. Như bạn có thể thấy, ChatGPT là một công cụ 

mạnh mẽ và linh hoạt với nhiều khả năng.  



Trong các phần sau chúng ta sẽ khám phá cách tận dụng tối đa các khả 

năng này bằng cách tạo ra các đề xuất rõ ràng và hiệu quả để thúc đẩy các 

cuộc trò chuyện hấp dẫn và thông tin.  

Làm thế nào ChatGPT hoạt động?  

Bây giờ bạn đã hiểu chung về ChatGPT và khả năng của nó, hãy cùng đi 

sâu hơn vào ChatGPT là gì và cách nó hoạt động.  

Vậy ChatGPT hoạt động như thế nào?  

• Ở mức cao nhất, quá trình có thể được phân tích thành các bước 

sau:  

• Người dùng nhập văn bản vào giao diện ChatGPT. Điều này có thể 

là một câu hỏi, yêu cầu thông tin hoặc một tuyên bố bình thường.  

• Hệ thống ChatGPT phân tích đầu vào và sử dụng các thuật toán học 

máy để tạo ra một câu trả lời. Câu trả lời được trả về cho người dùng 

dưới dạng văn bản.  

• Người dùng có thể nhập thêm văn bản, hệ thống ChatGPT sẽ tiếp 

tục phân tích và phản hồi. Quá trình này tiếp tục cho đến khi cuộc trò 

chuyện kết thúc.  

Một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành công của một cuộc trò 

chuyện ChatGPT là chất lượng của các đề xuất được sử dụng để khởi 

động và hướng dẫn cuộc trò chuyện.  

Các đề xuất được xác định rõ ràng có thể giúp đảm bảo cuộc trò chuyện 

luôn trên đúng hướng và bao phủ các chủ đề quan tâm của người dùng.  

Ngược lại, các đề xuất không được định nghĩa rõ ràng có thể dẫn đến các 

cuộc trò chuyện không liên kết hoặc thiếu tập trung, dẫn đến một trải 

nghiệm kém hấp dẫn và thiếu thông tin. Trong các chương tiếp theo, chúng 

tôi sẽ khám phá chi tiết hơn về cách tạo các đề xuất ChatGPT hiệu quả để 

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

 


