
Hãy sẵn sàng để gặp gỡ các bản sao ChatGPT 

Công nghệ đằng sau chatbot lan truyền của OpenAI, được thiết lập 

để trở nên nhân rộng rãi, tạo ra một làn sóng thủy triều về bot. 

ChatGPT có thể là thuật toán nổi tiếng nhất và có khả năng có giá trị nhất 

ở thời điểm hiện tại, nhưng các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo được OpenAI sử 

dụng để cung cấp thông minh của nó không phải là duy nhất cũng không bí 

mật. Các dự án cạnh tranh và bản sao mã nguồn mở có thể sớm cung cấp 

các bot kiểu ChatGPT cho bất kỳ ai sao chép và sử dụng lại. 

Stability AI, một công ty khởi nghiệp đã phát triển và mở nguồn công nghệ 

tạo hình ảnh tiên tiến, đang làm việc trên một đối thủ cạnh tranh mở với 

ChatGPT. "Chúng tôi chỉ còn vài tháng nữa là phát hành", Emad 

Mostaque, Giám đốc điều hành của Stability cho biết. Một số công ty khởi 

nghiệp cạnh tranh, bao gồm Anthropic, Cohere và AI21, đang làm việc trên 

các chatbot độc quyền tương tự như bot của OpenAI. 

Cơn lũ sắp xảy ra của các chatbot tinh vi sẽ làm cho công nghệ phong phú 

hơn và dễ nhìn thấy hơn đối với người tiêu dùng, cũng như dễ tiếp cận hơn 

với các doanh nghiệp, nhà phát triển và nhà nghiên cứu AI. Điều đó có thể đẩy 

nhanh cơn sốt kiếm tiền với các công cụ AI tạo ra hình ảnh, mã và văn bản. 

Các công ty lâu đời như Microsoft và Slack đang kết hợp ChatGPT vào các 

sản phẩm của họ và nhiều công ty khởi nghiệp đang hối hả xây dựng dựa 

trên API ChatGPT mới cho các nhà phát triển. Nhưng sự sẵn có rộng rãi 

hơn của công nghệ cũng có thể làm phức tạp các nỗ lực dự đoán và giảm 

thiểu rủi ro đi kèm với nó. 

Khả năng hấp dẫn của ChatGPT trong việc cung cấp câu trả lời thuyết phục 

cho một loạt các truy vấn cũng khiến nó đôi khi bịa đặt sự thật hoặc áp dụng 

các tính cách có vấn đề. Nó có thể giúp giải quyết các tác vụ độc hại như 

tạo mã phần mềm độc hại hoặc các chiến dịch spam và thông tin sai lệch. 

Do đó, một số nhà nghiên cứu đã kêu gọi việc triển khai các hệ thống 

giống như ChatGPT bị chậm lại trong khi các rủi ro được đánh giá. "Không 

cần phải ngừng nghiên cứu, nhưng chúng tôi chắc chắn có thể điều chỉnh 

việc triển khai rộng rãi", Gary Marcus, một chuyên gia AI đã tìm cách thu 

hút sự chú ý đến các rủi ro như thông tin sai lệch do AI tạo ra, nói. Ví dụ, 



chúng tôi có thể yêu cầu nghiên cứu trên 100.000 người trước khi phát 

hành các công nghệ này cho 100 triệu người. 

Sự sẵn có rộng rãi hơn của các hệ thống kiểu ChatGPT và việc phát hành 

các phiên bản nguồn mở, sẽ khiến việc hạn chế nghiên cứu hoặc triển khai 

rộng rãi hơn trở nên khó khăn hơn. Và sự cạnh tranh giữa các công ty lớn 

và nhỏ để áp dụng hoặc phù hợp với ChatGPT cho thấy ít mong muốn 

chậm lại, nhưng thay vào đó dường như khuyến khích sự phổ biến của 

công nghệ. 

Tuần trước, LLaMA, một mô hình AI do Meta phát triển - và tương tự như 

mô hình cốt lõi của ChatGPT - đã bị rò rỉ trực tuyến sau khi được chia sẻ với 

một số nhà nghiên cứu học thuật. Hệ thống này có thể được sử dụng như 

một khối xây dựng trong việc tạo ra một chatbot và việc phát hành nó đã 

gây ra lo lắng cho những người lo ngại rằng các hệ thống AI được gọi là mô 

hình ngôn ngữ lớn và chatbot được xây dựng trên chúng như ChatGPT, sẽ 

được sử dụng để tạo ra thông tin sai lệch hoặc tự động hóa các vi phạm an 

ninh mạng. Một số chuyên gia cho rằng những rủi ro như vậy có thể bị thổi 

phồng, và những người khác cho rằng làm cho công nghệ minh bạch hơn 

trên thực tế sẽ giúp những người khác bảo vệ chống lại việc lạm dụng. 

Meta từ chối trả lời các câu hỏi về vụ rò rỉ, nhưng người phát ngôn của 

công ty Ashley Gabriel đã đưa ra một tuyên bố cho biết: "Mặc dù mô hình 

không thể truy cập được cho tất cả mọi người và một số đã cố gắng phá 

vỡ quy trình phê duyệt, chúng tôi tin rằng chiến lược phát hành hiện tại cho 

phép chúng tôi cân bằng giữa trách nhiệm và sự cởi mở". 

ChatGPT được xây dựng dựa trên công nghệ tạo văn bản đã có sẵn trong 

vài năm và học cách phản chiếu văn bản của con người bằng cách chọn 

các mẫu với số lượng lớn văn bản, phần lớn được lấy từ web. OpenAI 

nhận thấy rằng việc thêm giao diện trò chuyện và cung cấp thêm một lớp 

học máy liên quan đến việc con người cung cấp phản hồi về phản hồi của 

bot khiến công nghệ có khả năng và rõ ràng hơn. 

Dữ liệu được cung cấp bởi người dùng tương tác với ChatGPT hoặc các 

dịch vụ được xây dựng trên đó như giao diện tìm kiếm Bing mới của 

Microsoft, có thể cung cấp cho OpenAI một lợi thế chính. Nhưng các công 

ty khác đang làm việc để sao chép tinh chỉnh đã tạo ra ChatGPT. 



Stability AI hiện đang tài trợ cho một dự án điều tra cách đào tạo các 

chatbot tương tự được gọi là Carper AI. Alexandr Wang, Giám đốc điều 

hành của Scale AI, một công ty khởi nghiệp thực hiện ghi nhãn dữ liệu và 

đào tạo máy học cho nhiều công ty công nghệ, cho biết nhiều khách hàng 

đang yêu cầu trợ giúp tinh chỉnh tương tự như những gì OpenAI đã làm để 

tạo ra ChatGPT. "Chúng tôi khá choáng ngợp với nhu cầu," ông nói. 

Wang tin rằng những nỗ lực đang được tiến hành đương nhiên sẽ có 

nghĩa là nhiều mô hình ngôn ngữ và chatbot có khả năng hơn xuất hiện. 

"Tôi nghĩ rằng sẽ có một hệ sinh thái sôi động," ông nói. 

Sean Gourley, Giám đốc điều hành của Primer, một công ty khởi nghiệp 

bán các công cụ AI cho các nhà phân tích tình báo, bao gồm cả những 

người trong chính phủ Mỹ và là cố vấn cho Stability AI, cũng hy vọng sẽ 

sớm thấy nhiều dự án tạo ra các hệ thống như ChatGPT. "Cuộc nói 

chuyện mát mẻ hơn là điều này mất khoảng 20.000 giờ đào tạo", ông nói 

về quá trình phản hồi của con người đã mài giũa bot của OpenAI. 

Gourley ước tính rằng ngay cả một dự án liên quan đến đào tạo nhiều lần 

cũng sẽ tiêu tốn vài triệu đô la - giá cả phải chăng cho một công ty khởi 

nghiệp được tài trợ tốt hoặc công ty công nghệ lớn. "Đó là một bước đột 

phá kỳ diệu", Gourley nói về sự tinh chỉnh mà OpenAI đã làm với 

ChatGPT. "Nhưng nó không phải là thứ sẽ không được nhân rộng." 

Những gì đã xảy ra sau khi OpenAI công bố DALL-E 2, một công cụ để 

tạo ra các hình ảnh phức tạp, thẩm mỹ từ lời nhắc văn bản vào tháng 4 

năm 2022 có thể báo trước con đường phía trước cho các bot giống như 

ChatGPT. 

OpenAI đã thực hiện các biện pháp bảo vệ trên trình tạo hình ảnh của 

mình để ngăn người dùng tạo hình ảnh khiêu dâm hoặc bạo lực hoặc 

những hình ảnh có khuôn mặt dễ nhận biết và chỉ cung cấp công cụ này 

cho một số nghệ sĩ và nhà nghiên cứu hạn chế vì sợ rằng nó có thể bị 

lạm dụng. Tuy nhiên, vì các kỹ thuật đằng sau DALL-E đã nổi tiếng trong 

số các nhà nghiên cứu AI, các công cụ nghệ thuật AI tương tự đã sớm 

xuất hiện. Bốn tháng sau khi DALL-E 2 được phát hành, Stability AI đã 

phát hành một trình tạo hình ảnh mã nguồn mở có tên Stable Diffusion đã 

https://openai.com/product/dall-e-2


được gấp lại thành nhiều sản phẩm nhưng cũng được điều chỉnh để tạo 

ra hình ảnh bị OpenAI cấm. 

Clement Delangue, Giám đốc điều hành của Hugging Face, một công ty 

tổ chức các dự án AI nguồn mở, bao gồm một số dự án được phát triển 

bởi Stability AI, tin rằng sẽ có thể sao chép ChatGPT, nhưng ông không 

muốn dự đoán khi nào. 

"Không ai biết, và chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn học hỏi," ông nói. "Bạn 

không bao giờ thực sự biết rằng bạn có một mô hình tốt trước khi bạn có 

một mô hình tốt," ông nói. "Có thể là tuần sau, có thể là năm sau." Cả hai 

đều không xa lắm. 
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