
ChatGPT - Sự khởi đầu của kỷ nguyên mới 

ChatGPT đại diện cho một cách tiếp cận đột phá để con người giao tiếp 

với máy tính 

Star Trek Voice Máy tính đầu tiên 

Nửa thế kỷ trước, Star Trek đã dự đoán rằng con người có thể tương 

tác với máy tính bằng ngôn ngữ tự nhiên. Giờ đây, giấc mơ này đã trở 

thành hiện thực, nhờ GPT-3 và công nghệ nhận dạng giọng nói. Giờ 

đây, chúng ta có thể trò chuyện với máy tính giống như cách chúng ta 

trò chuyện với những người khác. Một ví dụ tuyệt vời về điều này có 

thể được nhìn thấy trong video YouTube bên dưới, trong đó có một clip 

từ Star Trek. 

ChatGPT đang biến dự đoán Star Trek thành sự thật 

ChatGPT là một công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) độc đáo đang biến các 

dự đoán của Star Trek thành hiện thực. Được phát triển bởi OpenAI, 

ChatGPT là một mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) có thể tạo ra 

các cuộc trò chuyện giống như con người. Với ChatGPT, người dùng có 

thể đặt câu hỏi về Star Trek và nhận câu trả lời chi tiết, chính xác - 

giống như những câu trả lời bạn nghe được từ một chỉ huy Starfleet. 

Chính xác thì ChatGPT là gì? 

ChatGPT là một mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên do AI điều khiển, sử 

dụng dữ liệu lớn và được đào tạo trước để tìm hiểu cách tạo phản hồi 

ngôn ngữ tự nhiên cho đầu vào của người dùng. Bằng cách tận dụng 

lượng dữ liệu khổng lồ có sẵn trong dữ liệu lớn, ChatGPT có thể xây 



dựng sự hiểu biết về ngôn ngữ và tạo ra các phản hồi tự nhiên, giống 

như con người và chi tiết hơn so với các công nghệ AI truyền thống. 

Trường hợp sử dụng ChatGPT: 

• Chatbot phục vụ khách hàng: ChatGPT có thể được sử dụng 

để tạo một chatbot dịch vụ khách hàng có thể cung cấp cho 

khách hàng câu trả lời được cá nhân hóa cho câu hỏi của họ và 

hướng họ đến các tài nguyên phù hợp. Chatbot có thể được 

đào tạo để hiểu nhu cầu của khách hàng và cung cấp phản hồi 

kịp thời cho các thắc mắc của họ. 

• Trợ lý mua sắm trực tuyến: ChatGPT có thể được sử dụng 

để tạo một trợ lý mua sắm trực tuyến có thể giúp khách hàng 

tìm và mua sản phẩm từ một cửa hàng trực tuyến. Chatbot có 

thể được đào tạo để hiểu sở thích của khách hàng và giới thiệu 

sản phẩm cho phù hợp. 

• Chatbot cho giáo dục: ChatGPT có thể được sử dụng để tạo 

một chatbot giáo dục có thể giúp sinh viên học bằng cách cung 

cấp các giải thích được cá nhân hóa cho các truy vấn của họ. 

Chatbot có thể được đào tạo để hiểu được trình độ kiến thức 

hiện tại của học sinh và cung cấp tài nguyên học tập phù hợp. 

• Chatbot quản lý sự kiện: ChatGPT có thể được sử dụng để 

tạo một chatbot quản lý sự kiện có thể giúp các nhà tổ chức sự 

kiện quản lý các sự kiện của họ. Chatbot có thể được đào tạo 

để hiểu chi tiết sự kiện và cung cấp thông tin cần thiết cho 

người tổ chức sự kiện. 

• Chatbot lập kế hoạch du lịch: ChatGPT có thể được sử 

dụng để tạo một chatbot lập kế hoạch du lịch có thể giúp 

khách du lịch lên kế hoạch cho chuyến đi của họ. Chatbot có 



thể được đào tạo để hiểu sở thích của khách du lịch và cung 

cấp thông tin cần thiết về khách sạn, chuyến bay và điểm đến. 

Kết thúc kỷ nguyên cũ 

Là một mô hình ngôn ngữ AI, ChatGPT đại diện cho sự kết thúc của kỷ 

nguyên cũ theo một số cách: 

• Sự kết thúc của các hệ thống dựa trên quy tắc truyền thống: 

ChatGPT dựa trên mạng học sâu và mạng nơ-ron, về cơ bản 

khác với các hệ thống dựa trên quy tắc đã được sử dụng trong 

quá khứ. 

• Sự kết thúc của sự hiểu biết ngôn ngữ hạn chế: ChatGPT có 

khả năng hiểu và tạo ra ngôn ngữ giống như con người ở mức 

độ mà trước đây không thể thực hiện được. Nó có thể tạo ra 

các phản hồi mạch lạc và có ý nghĩa đối với một loạt các đầu 

vào. 

• Sự kết thúc của các mô hình ngôn ngữ tĩnh: ChatGPT là một 

mô hình ngôn ngữ động có thể được đào tạo và cập nhật liên 

tục, cho phép nó thích ứng với thông tin mới và cải thiện hiệu 

suất của nó theo thời gian. 

Bắt đầu một kỷ nguyên mới  

ChatGPT đại diện cho sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới cho AI và xử 

lý ngôn ngữ. Nó mở ra những khả năng mới cho giao diện ngôn ngữ tự 

nhiên, chatbot, trợ lý ảo và các ứng dụng khác có thể tương tác với con 

người một cách trực quan và tự nhiên hơn. Công nghệ của ChatGPT 

cho phép các cuộc trò chuyện tự nhiên và giống con người hơn, giúp 

các doanh nghiệp tương tác với khách hàng dễ dàng hơn. ChatGPT 



cũng cho phép dịch vụ khách hàng chính xác và hiệu quả hơn, vì AI có 

thể nhanh chóng trả lời các truy vấn và yêu cầu của khách hàng. Ngoài 

ra, ChatGPT có thể tự động hóa các tác vụ dịch vụ khách hàng, giải 

phóng thời gian quý báu cho các doanh nghiệp để tập trung vào các 

nhiệm vụ quan trọng hơn. Với ChatGPT, các doanh nghiệp giờ đây có 

thể cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn, thời gian phản hồi nhanh 

hơn và tương tác khách hàng chính xác hơn. 

Nắm bắt những thay đổi sắp tới - sự phản kháng là vô ích! 

Cho dù nó có thể cảm thấy choáng ngợp như thế nào, chúng ta vẫn 

phải tích cực và chấp nhận rằng sự thay đổi là không thể tránh khỏi. 

Bằng cách nắm bắt những thay đổi phía trước, chúng ta có thể sử dụng 

chúng như một cơ hội để phát triển và tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn 

cho chính mình. Chúng ta có thể thực hiện các bước thực tế để làm cho 

những thay đổi này dễ dàng hơn, chẳng hạn như lập kế hoạch hành 

động, đặt mục tiêu thực tế, tập trung vào những mặt tích cực, tìm kiếm 

lời khuyên và hỗ trợ, đồng thời duy trì kết nối với các đồng nghiệp và 

cộng đồng của chúng ta. Thực hiện các bước này có thể giúp chúng ta 

duy trì sự tự tin và lạc quan về tương lai, đồng thời chuẩn bị tốt hơn 

cho những thay đổi phía trước. 

ChatGPT là trợ lý của chúng ta, tăng cường cho sức mạnh của 

chúng ta, nhưng ChatGPT không thay thế chúng ta! 

Hướng dẫn bắt đầu nhanh 



Mối quan hệ giữa GPT và ChatGPT là gì? 

GPT là một mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên được phát triển bởi 

OpenAI được sử dụng để tạo văn bản giống như con người. ChatGPT là 

một phần mở rộng của GPT sử dụng cùng một công nghệ cốt lõi để tạo 

ra nhiều văn bản đàm thoại hơn. Nó được thiết kế đặc biệt để tạo ra 

câu trả lời cho các câu hỏi hoặc lời nhắc theo phong cách trò chuyện. 

Truy cập vào ChatGPT 

Bạn có thể bắt đầu hành trình của mình bằng ChatGPT với gói miễn 

phí nếu nhu cầu và tốc độ không phải là mối quan tâm của bạn. Nếu 

không, bạn có thể cân nhắc đăng ký ChatGPT Plus. 

Ở một số nơi, bạn cần có kết nối VPN và điện thoại nước ngoài để 

xác minh trước khi truy cập vào nền tảng ChatGPT. 

OpenAI là một nền tảng để tạo ra các sản phẩm, nghiên cứu, công cụ và 

dịch vụ được hỗ trợ bởi AI. Nó cung cấp quyền truy cập vào nhiều công 

cụ và dịch vụ khác nhau để phát triển các ứng dụng được hỗ trợ bởi AI, 

bao gồm các mô hình, bộ dữ liệu, thuật toán được đào tạo trước, v.v. 

Nó cung cấp một loạt các mô hình, công cụ và API được đào tạo trước 

để hỗ trợ các ứng dụng AI đàm thoại. Đăng ký OpenAI cho phép truy 

cập vào nhiều công cụ và dịch vụ liên quan đến AI trong khi đăng ký 

ChatGPT cung cấp quyền truy cập vào một bộ công cụ và dịch vụ cụ thể 

liên quan đến việc xây dựng chatbot được cung cấp bởi GPT-3. 

OpenAI GPT Playground là một công cụ dựa trên web tương tác để 

khám phá và hiểu hành vi của mô hình ngôn ngữ GPT-3 của OpenAI. 

https://platform.openai.com/playground


Nó cho phép người dùng nhập lời nhắc và xem đầu ra được tạo bởi 

GPT-3, đồng thời tương tác khám phá trạng thái bên trong của mô 

hình khi nó tạo văn bản. Điều này có thể được sử dụng để giúp người 

dùng hiểu cách thức hoạt động của GPT-3 và thử nghiệm với mô hình 

theo những cách khác nhau. OpenAI GPT Playground được sử dụng 

miễn phí trong ba tháng. Sau đó, bạn có thể nâng cấp lên gói trả phí. 

Các khóa học trực tuyến 

Giới thiệu về ChatGPT 

Khóa học Giới thiệu về ChatGPT trên edX cung cấp giới thiệu toàn diện 

về nền tảng trí tuệ nhân tạo ChatGPT. Khóa học này được thiết kế để 

cung cấp cho người học sự hiểu biết thấu đáo về kiến trúc ChatGPT, 

khả năng của nó và cách sử dụng nó một cách hiệu quả trong các ứng 

dụng trong thế giới thực. Khóa học được chia thành năm mô-đun, mỗi 

mô-đun tập trung vào một khía cạnh khác nhau của ChatGPT. Các mô-

đun bao gồm các chủ đề như AI đàm thoại, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, 

thiết kế hội thoại và các phương pháp hay nhất để tạo các ứng dụng 

ChatGPT thành công. Sau khi hoàn thành, người học sẽ có hiểu biết 

toàn diện về cách sử dụng ChatGPT để tạo ra trải nghiệm AI đàm thoại 

hiệu quả và hấp dẫn. 

Kỹ thuật nhắc - một kỹ năng mới bạn phải học 

Kỹ thuật nhắc để giao tiếp với ChatGPT là một phương pháp để tạo các 

cuộc trò chuyện bằng ngôn ngữ tự nhiên với chatbot. Nó liên quan đến 

việc tạo một tập hợp các lời nhắc (câu hỏi hoặc câu lệnh) có thể được 



sử dụng để bắt đầu cuộc trò chuyện và thúc đẩy cuộc trò chuyện. 

Những điểm chính về Kỹ thuật nhắc nhở để giao tiếp với ChatGPT là: 

• Nó giúp tạo ra các cuộc trò chuyện ngôn ngữ tự nhiên với một 

chatbot. 

• Nó liên quan đến việc tạo ra một tập hợp các lời nhắc có thể 

được sử dụng để bắt đầu các cuộc trò chuyện. 

• Lời nhắc nên được soạn thảo cẩn thận để đảm bảo cuộc trò 

chuyện diễn ra tự nhiên. 

• Nó giúp tập trung cuộc trò chuyện và đảm bảo rằng chatbot 

đang cung cấp các câu trả lời có liên quan. 

• Nó có thể được sử dụng để tạo ra một cuộc trò chuyện hấp 

dẫn hơn với chatbot. 

Phát triển ứng dụng với OpenAI API 

Python để phát triển ứng dụng 

Python là một ngôn ngữ tuyệt vời để phát triển ứng dụng với API 

OpenAI, nhờ các tính năng linh hoạt và mạnh mẽ của nó. Python cho 

phép các nhà phát triển tạo các ứng dụng nhanh chóng và dễ dàng tích 

hợp với API OpenAI. API OpenAI cung cấp các thư viện mạnh mẽ cho 

một loạt các tác vụ, từ xử lý ngôn ngữ tự nhiên đến nhận dạng hình ảnh 

và học tăng cường. Python là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà phát 

triển muốn phát triển ứng dụng với API OpenAI do cú pháp dễ sử dụng 

và các thư viện mạnh mẽ cho khoa học dữ liệu và học máy. Với Python, 

các nhà phát triển có thể dễ dàng tạo các ứng dụng sử dụng API OpenAI 

để xử lý dữ liệu và xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ được hỗ trợ bởi AI. 



Ngoài ra, Python là một lựa chọn phổ biến cho điện toán đám mây, giúp 

bạn dễ dàng triển khai các ứng dụng sử dụng API OpenAI. 

Các Bước phải theo: 

1. Cài đặt thư viện OpenAI Python bằng cách chạy lệnh 'pip 

install openai' 

2. Nhập thư viện OpenAI vào ứng dụng Python của bạn bằng 

cách sử dụng lệnh 'import openai' 

3. Tạo mã thông báo truy cập API OpenAI bằng cách đăng nhập 

vào bảng điều khiển OpenAI và tạo một mã thông tin. 

4. Đặt mã thông báo truy cập API trong ứng dụng của bạn bằng 

lệnh 'openai.api_key = API_TOKEN' 

5. Sử dụng API OpenAI để truy cập dữ liệu, thực hiện các tác vụ 

và phát triển ứng dụng bằng cách sử dụng các hàm API có sẵn. 

Streamlit cho các ứng dụng Python lưu trữ trên web 

Streamlit là một thư viện Python mã nguồn mở để tạo các ứng dụng 

dựa trên web, tương tác. Streamlit hoạt động với bất kỳ mã Python 

nào, vì vậy nó là sự lựa chọn hoàn hảo để lưu trữ các ứng dụng web dựa 

trên Python. Với Streamlit, các nhà phát triển có thể dễ dàng tạo, triển 

khai và chia sẻ các ứng dụng web tương tác chỉ trong vài phút. 

Streamlit cung cấp một loạt các tính năng giúp bạn dễ dàng tạo và triển 

khai các ứng dụng chất lượng cao một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

 

https://share.streamlit.io/

