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ജിപിടി—നിർമ്മിത
ബുദ്ധിയിെല പുതിയ താരം

നിർമിത ബുദ്ധി പരിശീലനം ലഭിച്ച ചാറ്റ്ജിപിടി
(ChatGPT) എന്ന ഒരു ചാറ്റ് േബാട്ട്, ആശയങ്ങ�
െള ചിത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന എഞ്ചിനുകളായ ഡീ�
പ്എഐ (DeepAI), മിഡ് േജണി (Midjourney),
ഡാൾ-ഇ (DALL-E), അതിശയകരമായ െസൽ�
ഫി ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന െലൻസ (Lensa) േപാ�
ലുള്ള ആപ്പുകൾ, എന്നിവെയല്ലാം അടുത്ത കാല�
ത്തായി വലിയ വാർത്ത പ്രാധാന്യം േനടിയിട്ടുണ്ടു്.
ഡീപ് േലണിംഗ് (Deep Learning) എന്ന െമഷീൻ
േലണിങ് സാേങ്കതികവിദ്യ ഉപേയാഗിച്ചാണു് ഇവ�
െയല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്. സ്വാഭാവിക ഭാഷ�
യിൽ േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കാൻ നമ്മെള അനുവ�
ദിക്കുന്ന ഒരു സംഭാഷണ ഇന്റർേഫസ് നൽകുന്ന
ഒരു നിർമിത ബുദ്ധി ഉപകരണമാണു് ചാറ്റ്ജിപി�
ടി (ChatGPT). ജനേററ്റീവ് പ്രീ-െട്രയിൻഡ് ട്രാൻ�
േസ്ഫാർമർ (GPT) എന്ന ഒരു ഭാഷാ മാതൃക ഉപ�
േയാഗിച്ചിട്ടുള്ള ചാറ്റ് ഇന്റർേഫസ് ആണു് ചാറ്റ്ജിപി�
ടി. സാേങ്കതികവിദ്യ പരിജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവർക്കു്
േപാലും ഉപേയാഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണു് ഇതു്
ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

2022 നവംബറിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഇതു് 5 ദിവസ�
ത്തിനു് േശഷം 1 ദശലക്ഷം ഉപേയാക്താക്കളിൽ
എത്തുകയുണ്ടായി. അലക് റാഡ് േഫാർഡും സഹ�
പ്രവർത്തകരും എഴുതി, 2018 ജൂൺ 11-നു് പ്രസി�
ദ്ധീകരിച്ച സ്വാഭാവിക ഭാഷാ േമാഡലിെനക്കുറിച്ചു�
ള്ള ഒരു പ്രബന്ധം ഒരു ഭാഷാ േമാഡലിനു് (language
model) എങ്ങിെന സാമാന്യ വിജ്ഞാനം േനടാൻ
കഴിയുെമന്നു് െവളിെപ്പടുത്തി. ഒരു വാചകത്തിെല
വാക്കുകൾ എങ്ങിെനയാണു് പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ടി�
രിക്കുന്നെതന്നു് മഷീൻ േലണിംഗ് ഉപേയാഗിച്ചുള്ള
പരിശീലനത്തിലൂെട മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുെമ�
ന്നു് ഈ പ്രബന്ധം വിശദീകരിക്കുന്നു. േമൽേനാട്ടമി�
ല്ലാെത (unsupervised) പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന മഷീൻ
േലണിംഗ് ഭാഷാ മാതൃകയാണു് ഇതിനായി ഉപ�
േയാഗിക്കുന്നതു്. ഈ പ്രബന്ധത്തിെന്റ ചുവടു് പിടി�
ച്ചാണു് ഓപ്പൺഎഐ ലേബാറട്ടറി വിവിധ ജിപിടി
(GPT) മാതൃകകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ലാേഭച്ഛ�
യില്ലാെത പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓപ്പൺഎഐയുെട
(OpenAI) ഗേവഷണ ലേബാറട്ടറിയാണു് ഇതി�
െന്റ പിന്നിൽ. ജിപിടി മാതൃകകളുെട പ്രവർത്തനം
എങ്ങിെനെയന്നു് നമുെക്കാന്നു് പരിേശാധിക്കാം.

ഭാഷയും നിർമിതബുദ്ധിയും
പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള കഴി�
വു് മനുഷ്യ കുലത്തിെന്റ പുേരാഗതിയിൽ െചറിയ
പങ്കല്ല വഹിച്ചിരിക്കുന്നതു്. മറ്റു് പല ജീവിവർഗങ്ങൾ�
ക്കും ഇത്തരം കഴിവു് ഉെണ്ടങ്കിൽ തെന്ന അവ വള�
െര പരിമിതമാണു്. ഭൂമുഖത്തു് ആകമാനം ഏകേദ�
ശം ഏഴായിരത്തിൽ പരം ഭാഷകൾ ഉണ്ടു് എന്നാ�
ണു് കരുതെപ്പടുന്നതു്. ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുേമ്പാൾ
ഭാഷ ഉപേയാഗിക്കുന്നതിൽ അവെന്റ പരിശീല�
നം ആരംഭിക്കുന്നു. തുടർന്നേങ്ങാട്ടു് എഴുതുന്നതിനും,
വായിക്കുന്നതിനും, കല, സാഹിത്യം, സംസ്കാരം
എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും, പ്രേയാഗത്തിൽ
വരുത്തുന്നതിനും ഭാഷാ സ്വാധീനം വലിയ പങ്കു് �
വഹിക്കുന്നുണ്ടു്.

നിർമിത ബുദ്ധി (ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് )
ഗേവഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാലം മുതലുള്ള ശ്രമ�
മാണു് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കു് മനുഷ്യെര േപാെലയുള്ള
ഭാഷാ സ്വാധീനം നൽകാൻ സാധിക്കുേമാ എന്ന�
തു്. ഇതിനായി, വിവിധതരം ഭാഷ മാതൃകകെളപ്പ�
റ്റി പഠിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ ലാംേഗ്വജ് േപ്രാസസിംഗ്
(NLP) എന്ന ഒരു ഉപശാഖ തെന്ന ഈ വിഷയ�
ത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടു്. ഒരു മനുഷ്യ ഭാഷ�
െയ കമ്പ്യൂട്ടർ േമാഡലുകൾ ആക്കി മാറ്റുക എന്നതു്
വളെര സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രശ്നമാണു്. നമ്മൾ പറ�
യുന്ന ഓേരാ വാക്കും അതിനു് മുൻപുള്ളതും പിന്നീ�
ടു് വരുന്നതുമായ വാക്കുകേളാടു് േചർത്തുവച്ചാണു്
ഒരു ആശയമായി നാം ആവിഷ്കരിക്കുന്നതു്. ഉദാ�
ഹരണത്തിനു് ഒരാൾ “ഞാൻ” എന്നു് പറഞ്ഞാൽ
അതിനു പിന്നാെല അയാൾ ആ സമയത്തു് െച�
യ്യാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നേതാ, െചയ്തു കഴിഞ്ഞേതാ ആയ
ഒരു പ്രവർത്തിെയ പറ്റിയാകാം പരാമർശിക്കാൻ
േപാകുന്നതു്.

സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചു് വരുന്ന വാക്കുകൾ കൃത്യ�
മായി ഉപേയാഗിക്കുന്നതിനു് സഹായിക്കുന്ന ഒരു
ഭാഷാ മാതൃക നമ്മുെട തലേച്ചാറിനുള്ളിൽ പരിശീ�
ലിപ്പിച്ചു് െവച്ചിട്ടുണ്ടു്. തലേച്ചാറിനുള്ളിൽ ലഭ്യമായ
വലിയ ഒരു പദസഞ്ചയത്തിൽ നിന്നും ഏറ്റവും
ഉചിതമായ ഒരു വാക്കായിരിക്കും ഒരാൾ പറയുക.
ഓേരാ തവണയും നമ്മൾ സംസാരിക്കുേമ്പാൾ
ആ േമാഡലിനുള്ളിൽ നിന്നു് ഉചിതമായ പദങ്ങൾ
സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചു് തിരെഞ്ഞടുത്തു് ഉപേയാഗി�
ക്കാനുള്ള കഴിവാണു് ഒരാളുെട ഭാഷാ സ്വാധീനം.
കവികൾക്കും എഴുത്തുകാർക്കും പ്രാസംഗികർക്കും
ഒെക്ക ഈ കഴിവു് കൂടുതലായിരിക്കും.

ഭാഷാ േമാഡലുകളുെട പിന്നിൽ
ഭാഷാ മാതൃകകൾ എന്നാൽ മുേന്ന നൽകിയ പദ�
ങ്ങളുെട ക്രമത്തിൽ നിന്നു് അടുത്ത വാക്കു് പ്രവചി�
ക്കാൻ കഴിയുന്ന േപ്രാബബിലിസ്റ്റിക് േമാഡലുകളാ�
ണു്. െമഷീൻ വിവർത്തനം, േചാേദ്യാത്തരം, ആശ�
യങ്ങെള സംഗ്രഹിക്കുക, ചിത്രങ്ങളുെട അടിക്കുറി�
പ്പു് തയ്യാറാക്കുക േപാലുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ
അനായാസം െചയ്യാൻ ഇവയ്ക്കു് കഴിയും. കമ്പ്യൂട്ടറു�
കെള െകാണ്ടു് ഇത്തരം േമാഡലുകെള ഉണ്ടാക്കുന്ന�
തിനു് വ്യത്യസ്ത നിർമിത ബുദ്ധി സേങ്കതങ്ങൾ ഉപ�
േയാഗിക്കാം. മനുഷ്യെന്റ ഭാഷെയ വിശകലനം െച�
യ്തു് ആശയങ്ങെള മാത്രം കെണ്ടത്തി പലതരത്തിലു�
ള്ള േപ്രാസസിങ്ങുകളും നടത്താൻ കഴിവുള്ള സാ�
േങ്കതികവിദ്യകൾ ഗേവഷകർ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ഇതിെന്റ സഹായത്താലാണു് പലേപ്പാഴും നമുക്കു്
തർജ്ജമ, െടക്സ്റ്റ്-ടു-സ്പീച്ച്, സ്പീച്-ടു-െടക്സ്റ്റ് തുട�
ങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ െമാൈബൽ േഫാണിലും മറ്റും
ലഭിക്കുന്നതു്. ഇത്തരം ഒരു ഭാഷാ മാതൃകയാണു്
ജിപിടി അഥവാ െജനേററ്റിവ് പ്രീെട്രയിൻഡ് ട്രാൻ�
േസ്ഫാമർ (Generative Pre-trained Transformer).
നമുക്കു് ഇതിെല ഓേരാ ഘടകവും എന്താെണന്നു്
േനാക്കാം:

െമഷീൻ േലണിംഗ് േമാഡലുകൾ
വസ്തുക്കെള തരംതിരിക്കാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സിൽ െപാ�
തുെവ രണ്ടു് തരം േമാഡലുകൾ ഉപേയാഗിക്കുന്നു.
ഡിസ്ക്രിമിേനറ്റീവ് (discriminative) എന്നും, ജനേറ�
റ്റീവ് (generative) എന്നും വിളിക്കുന്ന ഈ േമാഡ�
ലുകളിൽ ആദ്യേത്തതു് ടാർെഗറ്റ് േവരിയബിളുകളു�
െട േസാപാധിക േപ്രാബബിലിറ്റിയും (conditional
probability), ജനേററ്റീവ് േമാഡലുകൾ സംയുക്ത
േപ്രാബബിലിറ്റിയും (joint probability) കണക്കാ�
ക്കുന്നു. ജനേററ്റീവ് േമാഡലുകൾക്കു് നിലവിലുള്ള
ഡാറ്റയ്ക്കു് സമാനമായി പുതിയ ഡാറ്റ സൃഷ്ടിക്കാൻ
കഴിയും.

ഡിസ്ക്രിമിേനറ്റീവ് േമാഡൽ: കാറുകളുെടയും ബസു�
കളുെടയും ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ
കഴിവുള്ള ഒരു നിർമ്മിത ബുദ്ധി സംവിധനം ഉണ്ടാ�
ക്കണം എന്നിരിക്കെട്ട. കാറുകളുെടയും ബസ്സുകളു�
െടയും ആയിരക്കണക്കിനു് ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചു്
ഇതിനുള്ള േമാഡലിെന പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതു്
വഴി ഇതുവെര കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ ഒരു കാ�
റിെന്റെയാ ബസിെന്റ ചിത്രം കണ്ടാൽ കമ്പ്യൂട്ട�
റിനവെയ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും.
എന്നാൽ ഈ േമാഡലിെന ഒരു പൂച്ചയുെട ചി�
ത്രമാണു് കാണിക്കുന്നതു് എങ്കിൽ ഈ സംവി�
ധാനം അതിെനയും ഒരു കാേറാ ബേസാ ആയി
മാത്രേമ തിരിച്ചറിയുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ കാണിക്കു�
ന്ന ചിത്രത്തിനു് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്യമുള്ളതു്
കാറിേനാടാേണാ ബസിേനാടാേണാ എന്നാ�
ണു് ഈ ഡിസ്ക്രിമിേനറ്റീവ് േമാഡൽ പരിേശാധി�
ക്കുന്നതു് കാരണം ഈ േമാഡൽ കാറിെനയും
ബസ്സിെനയും മാത്രം തിരിച്ചറിയാനുള്ള പരിശീ�
ലനമാണു് േനടിയിട്ടുള്ളതു്. അതു് ഇതുവെര പൂച്ച�
െയ ചിത്രങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള പരിശീലനം
േനടിയിട്ടില്ല.

നമ്മുെട തലേച്ചാറ് ഒരു ഒന്നാന്തരം ഡിസ്ക്രി�
മിെനറ്റിവ് േമാഡലാണു്. ഒറ്റ തവണ കണ്ടാൽ
തെന്ന നമുക്കു് പിന്നീടു് വസ്തുക്കെള തിരിച്ചറിയാ�
നാകും. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇേപ്പാഴെത്ത നിർമ്മിത
ബുദ്ധി സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നും തെന്ന തലേച്ചാറി�
നു് അടുെത്തങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല. ഇത്തരം േമാ�
ഡലുകെള നിർമിക്കാൻ നൂറൽ ശൃംഖലകൾ
(neural network) േപാെലയുള്ള നിരവധി സേങ്ക�
തങ്ങൾ ആവശ്യമാണു്.

ചിത്രം 1.

ജനേററ്റീവ് േമാഡലുകൾ: കൃത്രിമമായി മുഖങ്ങളു�
െട ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു േമാഡൽ നമുക്കു്
ആവശ്യമുെണ്ടന്നു് ഇരിക്കെട്ട. (ഇത്തരം ചില െവ�
ബ്ൈസറ്റുകൾ ഇേപ്പാൾ ലഭ്യമാണു് https://this-
persondoesnotexist.com/). മുഖങ്ങളുെട കൃത്രി�
മവും, യഥാർത്ഥവുമായ ചിത്രങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം
റാൻഡം േവരിയബിളുകളുെട ഒരു പ്രേത്യക േകാ�
മ്പിേനഷനാണു്. ഓേരാ മുഖത്തിെന്റയും സവി�
േശഷമായ പ്രേത്യകതകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള
റാൻഡം േവരിയബിൾകളുെട വ്യതിയാനങ്ങൾ�
ക്കു് അനുസരിച്ചാണു് ഉണ്ടാകുന്നതു്. ഈ േവരി�
യബിൾ എല്ലാം കൂടി മുഖത്തിെന്റ ആകൃതിയിൽ
േചർന്നു വരുന്നതിനു് ഒരു േപ്രാബബിലിറ്റി ഉണ്ടു്.
ഇങ്ങെന മുഖത്തിെന്റ ആകൃതിയിൽ ഇവെയല്ലാം
കൂടി േചർന്നു് വരുന്നതിനു േവണ്ടിയുള്ള േജായി�
ന്റ ് േപ്രാബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എസ്റ്റിേമറ്റ്
െചയ്യുകയാണു് എങ്കിൽ നമുക്കു് കൃത്രിമമായി മു�
ഖങ്ങളുെട ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിെയടുക്കാനാകും.
ഇത്തരം േപ്രാബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിെല
ഓേരാ ബിന്ദുവും ഒരു പുതിയ മുഖമായി മാപ്പ് െച�
യ്യാനാകും. ഇത്തരത്തിൽ േപ്രാബബിലിറ്റി ഡി�
സ്ട്രിബ്യൂഷൻ കെണ്ടത്തി അതിൽ നിന്നു് ഒരു േപാ�
യിന്റ ് െതരെഞ്ഞടുത്താൽ ആ ബിന്ദുവിൽ എത്തി�
േച്ചരാൻ ഉപേയാഗിച്ച റാൻഡം േവരിയബിളുക�
ളുെട േപ്രാബബിലിറ്റിയുെട േകാമ്പിേനഷനിൽ
നിന്നു് ഒരു മുഖത്തിെന്റ ചിത്രം നിർമ്മിക്കാം.

നമുക്കു് ലഭ്യമായ േഡറ്റ ഉപേയാഗിച്ചു് ഇത്ത�
രത്തിലുള്ള േപ്രാബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുക�
െള എസ്റ്റിേമറ്റ് െചയ്യുക എന്നതാണു് ജനേററ്റീ�
വ് േമാഡലുകൾ െചയ്യുന്നതു്. ഇത്തരത്തിൽ ഡി�
സ്ട്രിബ്യൂഷനുകൾ എസ്റ്റിേമറ്റ് െചയ്യാൻ അതീവ
സങ്കീർണമായ േമാഡലുകൾ ഉണ്ടാക്കി ലക്ഷക്ക�
ണക്കിനു് ചിത്രങ്ങൾ ഉപേയാഗിച്ചു് േമാഡലിെന
പരിശീലിപ്പിക്കണം. ഇങ്ങെന മുൻകൂട്ടി പരിശീ�
ലിപ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ േമാഡലാണു്
ജിപിടി. േമാഡൽ െചയ്യുന്ന ഡാറ്റയിൽ നിന്നു്
എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സാധ്യതകളും പ്രവചിക്കാൻ
ഈ മാതൃക ഉപേയാഗിക്കാം. ഈ ജനേററ്റീവ്
േമാഡലിൽ ഇനി വരാൻ േപാകുന്ന വാക്കുകളു�
െട േപ്രാബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായി െസൽ�
ഫ്-അറ്റൻഷൻ െമക്കാനിസം (self-attention
mechanism) എന്ന സേങ്കതവും ഉപേയാഗിക്കു�
ന്നു. ഇവയ്ക്കു് പിന്നിൽ സങ്കീർണമായ ഗണിത
ശാസ്ത്രനിർദ്ധാരണങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്നു.
ഇത്തരം മാതൃകകൾ ഭാവിയിൽ ധാരാളമായി
വരുെമന്നു് കരുതെപ്പടുന്നു.

ട്രാൻസ് േഫാമറുകൾ: ട്രാൻേസ്ഫാർമർ എന്നതു്
ഭാഷാ വിവർത്തനം, െടക്സ്റ്റ് സൃഷ്ടിക്കൽ തുട�
ങ്ങിയ സ്വാഭാവിക ഭാഷാ േപ്രാസസ്സിംഗ് േജാലി�
കൾക്കായി ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഒരു തരം ന്യൂറൽ
െനറ്റ് വർക്ക് ആർക്കിെടക്ചറാണു്. “attention is
all you need” എന്ന േപപ്പറിൽ ഗൂഗിൾ ഗേവഷ�
കർ 2017-ൽ ഇതിെന്റ ആശയം അവതരിപ്പിച്ചു.
ഒരു പ്രവചനം നടത്തുേമ്പാൾ ഇൻപുട്ടിെന്റ വി�
വിധ ഭാഗങ്ങളുെട പ്രാധാന്യം കണക്കാക്കാൻ
േമാഡലിെന അനുവദിക്കുന്ന self-attention െമ�
ക്കാനിസങ്ങളുെട ഉപേയാഗമാണു് ട്രാൻേസ്ഫാർ�
മറിെന്റ പ്രധാന സവിേശഷത. ഇൻപുട്ട് തുടർച്ച�
യായി േപ്രാസസ്സ് െചയ്യുന്ന െറകെരന്റ് ന്യൂറൽ
െനറ്റ് വർക്കുകളിൽ (RNN) നിന്നു് ഇതു് വ്യത്യസ്ത�
മാണു്.

ട്രാൻേസ്ഫാർമർ ആർക്കിെടക്ചറിൽ ഒരു എൻ�
േകാഡറും ഡീേകാഡറും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ഇവ രണ്ടും self-attention ഉള്ള ഫീഡ്േഫാർേവ�
ഡ് ന്യൂറൽ െനറ്റ് വർക്കുകളുെട ഒന്നിലധികം പാ�
ളികൾ േചർന്നതാണു്. എൻേകാഡർ ഇൻപുട്ട്
സീക്വൻസ് എടുക്കുകയും ഒരു കൂട്ടം മറഞ്ഞിരിക്കു�
ന്ന അവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും െചയ്യുന്നു, അതു്
ഔട്ട്പുട്ട് സീക്വൻസ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഡീേകാഡർ
ഉപേയാഗിക്കുന്നു.

നമ്മൾ ട്രാൻേസ്ഫാമറിനു് െകാടുക്കുന്ന ഒരു വാ�
ചകം അതിനു് മെറ്റാരു ഭാഷയിേലക്ക് വിവർത്ത�
നം െചയ്യാനാവും. ഇതിനായി ചിത്രം ഒന്നിൽ കാ�
ണിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കുക.

ചിത്രം 2.

ഇതിെന്റ പ്രവർത്തനം കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി സൂചി�
പ്പിക്കുന്ന ചിത്രം രണ്ടു് കാണുക.

ചിത്രം 3.

എൻേകാഡർ അതിനു് ലഭിച്ച വാചകത്തിൽ നി�
ന്നും ആശയെത്ത മനസ്സിലാക്കി ഡിേകാഡറുകൾ�
ക്കു് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഫീച്ചറുകൾ ആയി ആശയ�
െത്ത രൂപാന്തരെപ്പടുത്തി എടുക്കും. ഇങ്ങെന രൂ�
പാന്തരീകരണം വന്ന ആശയെത്ത മെറ്റാരു ഭാഷ�
യിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണു് േജാലി.

അറ്റൻഷൻ െമക്കാനിസം: മനുഷ്യൻ ഭാഷ ഉഉപ�
േയാഗിച്ചാണ്പേയാഗിക്കുന്നതു് വിവിധ പദങ്ങൾ
ഉപേയാഗിച്ചാണു്. ഭാഷയുെട വ്യാകരണ നിയ�
മങ്ങൾ അനുസരിച്ചു് വാക്കുകൾ േചർത്തു് വാച�
കങ്ങളാക്കും. ഇങ്ങെന ഉണ്ടാക്കുന്ന വാചകങ്ങ�
ളിൽ ആണു് ആശയങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്.
ഒരു വാചകത്തിെല വിവിധ വാക്കുകൾ തമ്മിലു�
ള്ള ബന്ധങ്ങളും ഓേരാ വാക്കിനുമുള്ള പ്രാധാന്യ�
വും കെണ്ടത്താനാണു് അറ്റൻഷൻ േമാഡലുകൾ
ഉപേയാഗിക്കുന്നതു്.

ചിത്രം 4.

“േടാമി ഒരു നായ്ക്കുട്ടി ആണു്, അവനു് കുരയ്ക്കാൻ ആകും”
എന്ന ഒരു വാചകം ഉെണ്ടന്നിരിക്കെട്ട. ഈ വാ�
ചകത്തിെല വാക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബ�
ന്ധം ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വാച�
കത്തിെല “േടാമി” തെന്നയാണു് “അവൻ.” “േടാമി,“
“നായ്ക്കുട്ടി,” “കുരയ്ക്കാൻ, എന്നീ വാക്കുകൾ പരസ്പരം
ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ബന്ധമാണു് േമൽ വാച�
കത്തിനു് അർത്ഥം നൽകുന്നതു്. ജിപിടി ഇത്തരം
ബന്ധങ്ങെള പരിഗണിച്ചാണു് ഭാഷയുെട േമാഡൽ
നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

പ്രീ-െട്രയിനിംഗ്: ജിപിടിയിെല പ്രീ-െട്രയിനിംഗ്
എന്ന പദം ഒരു വലിയ ഭാഷാ േമാഡലിെന ഒരു
പ്രേത്യക പ്രവർത്തിക്കായി പരുവെപ്പടുത്തുന്ന�
തിനു മുേന്ന ഒരു വലിയ അളവിലുള്ള െടക്സ്റ്റ്
ഡാറ്റയിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയെയ സൂ�
ചിപ്പിക്കുന്നു. നാച്ചുറൽ ലാംേഗ്വജ് േപ്രാസസ്സിംഗ്
േജാലികളുെട പ്രാരംഭമായി ഉപേയാഗിക്കാവുന്ന
െപാതുവായ ഭാഷാ പ്രാതിനിധ്യങ്ങൾ (language
representation) പഠിക്കുക എന്നതാണു് പ്രീ-
െട്രയിനിംഗിെന്റ ലക്ഷ്യം. പ്രീ-െട്രയിനിംഗ് സമ�
യത്തു്, വാക്യത്തിെല മുൻ വാക്കുകൾ നൽകി
ഒരു വാക്യത്തിെല അടുത്ത വാക്കു് പ്രവചിക്കാൻ
ജിപിടി പരിശീലിപ്പിക്കെപ്പടുന്നു.

പ്രീ-െട്രയിനിംഗ് പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ,
മറ്റു് ഡാറ്റാെസറ്റുകളിൽ പരിശീലനം നൽകി ഭാ�
ഷാ വിവർത്തനം, േചാദ്യത്തിനു് ഉത്തരം നൽ�
കൽ, അെല്ലങ്കിൽ വാക്കുകളുെട സംഗ്രഹം എന്നിവ
േപാലുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട േജാലികൾക്കായി ഈ േമാ�
ഡൽ മികച്ചതാക്കാൻ കഴിയും. ഇതിെന ൈഫൻ
ട്യൂണിംഗ് എന്നാണു് വിളിക്കുന്നതു്.

േമൽേനാട്ടമില്ലാത്ത (unsupervised) പ്രീ-
െട്രയിനിംഗും, സൂപ്പർൈവസ്ഡ് ൈഫൻ ട്യൂണി�
ങ്ങും സംേയാജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിശീലന മാതൃ�
കയാണു് ജിപിടിയിൽ ഉപേയാഗിക്കുന്നതു്. ഈ
മാതൃക രണ്ടു് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നു: ഒന്നാമ�
തു് െചലേവറിയ േലബൽ െചയ്ത േഡറ്റ ആവശ്യ�
മില്ല, രണ്ടാമതു് വലിയ േഡറ്റാെസറ്റുകളില്ലാെത
തെന്ന പ്രവർത്തികൾ െചയ്യാൻ കഴിയും. ചുവെട�
യുള്ള ചിത്രം കാണുക:

ചിത്രം 5.

േഡറ്റാെസറ്റ്: GPT-3-യിൽ ഏതാണ്ടു് 30,000 േകാ�
ടി വാക്കുകൾ (േടാക്കണുകൾ) ഉപേയാഗിച്ചു് പരി�
ശീലനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ നൽകുന്ന
വാക്കുകളിൽ നിന്നും നമ്മളുമായി സംവദിക്കാൻ
ആവശ്യമായ വാക്കുകൾ പ്രവചിക്കുക എന്ന പ്ര�
വർത്തിക്കുള്ള പരിശീലനമാണു് ഇതിനു് നൽകി�
യിട്ടുള്ളതു്. ഉദാഹരണത്തിനു്:

നമ്മൾ: “സാധനം കയ്യിൽ?”

ജിപിടി: “സാധനം കയ്യിൽ ഉേണ്ടാ?”

ഇെതങ്ങെനയാണു് നടക്കുന്നെതന്നു് േനാക്കാം.
“സാധനം” + “കയ്യിൽ” എന്നീ േടാക്കണുകൾ
വച്ചു് അടുത്തതായി വേരണ്ട 2048 േടാക്കണുകളു�
െട ഒരു വിൻേഡായിലൂെട ജിപിടി ഒരു പര്യടനം
നടത്തി, അതിൽ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള വാക്കു്
െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നു. ഓേരാ വാക്കുകെളയും ഒരു
െവക്ടർ ആയി എടുത്തു് അവയുെട അർത്ഥം െവ�
ളിവാക്കുന്ന 96 ട്രാൻേസ്ഫാമർ ഡീേക്കാഡർ േല�
യറുകളിലൂെട കടത്തി വിട്ടാണു് ഇതു് സാധിക്കു�
ന്നെതന്നു് േവണെമങ്കിൽ ലളിതമായി പറയാം.
അതല്ലാെത “സാധനം കയ്യിൽ ഉേണ്ടാ?” എന്ന
വാചകം ഇന്റർെനറ്റിൽ പരതി നൽകുകേയാ,
അതെല്ലങ്കിൽ ഓർത്തു് വച്ചു് പറയുകേയാ അല്ല.
അതിനാലാണു് ചാറ്റ്ജിപിടി േപാലുള്ള സാേങ്ക�
തികവിദ്യകൾ മനുഷ്യെരേപ്പാെല പ്രവർത്തിക്കു�
ന്നു എന്നു് പറയുന്നതു്.

ചാറ്റ്ജിപിടിയുെട സാധ്യതകൾ
ഒരു ആശയം നൽകിയാൽ അതിനു േയാജിച്ച െവ�
ബ് ൈസറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള േകാഡ് സൃഷ്ടിക്കുക,
െസ്പ്രഡ്ഷീറ്റുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പ്രവചനങ്ങൾ നട�
ത്തുക, നമുക്കാവശ്യമുള്ള ഒരു വിവരം േക്രാഡീക�
രിച്ചു് നൽകുക, വിവിധ ഭാഷകളിേലക്കു് തർജ്ജമ
നടത്തുക, ഇത്യാദിെയല്ലാം െചയ്യുന്ന ഒരു ട്രാൻ�
സ് േഫാമർ മാതൃകയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചാറ്റ്േബാ�
ട്ടാണു് ഇതു്. പരസ്പരബന്ധമില്ലാത്ത മറുപടികൾ
ചിലേപ്പാൾ തരുെമങ്കിലും ചാറ്റ്ജിപിടിയുെട കഴി�
വിെന അക്കാദമിക സമൂഹം കരുതേലാെടയാണു്
സമീപിക്കുന്നതു്. ഇന്റർെനറ്റിൽ ലഭ്യമായ എല്ലാ
അറിവുകളും, ആശയവിനിമയങ്ങളും നൽകി പരി�
ശീലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സേങ്കതത്തിനു് മനുഷ്യ�
േനക്കാൾ െമച്ചമായ കൃതികൾ സൃഷ്ടിക്കാനാവുന്ന�
തിൽ അത്ഭുതമില്ല. ഒരു േകാേളജ് വിദ്യാർത്ഥിെയ�
ക്കാൾ െമച്ചമായി ഇതിനു് എഴുതാനാവും. കലാസാ�
ഹിത്യ േലാകം മാത്രേമ േപടിേക്കണ്ടതുള്ളൂ എന്നു്
കരുതാൻ വരെട്ട. ഒരു ശരാശരി കമ്പ്യൂട്ടർ േപ്രാഗ്രാ�
മെറക്കാൾ നന്നായി േപ്രാഗ്രാമുകൾ എഴുതാനും
അതിനു് സാധിക്കും. ഉദാഹരണത്തിനു് ഒരു സം�
ഖ്യയുെട ഫാേക്ടാറിയൽ കണ്ടു് പിടിക്കാനുള്ള ൈപ�
തൺ േപ്രാഗ്രാം എഴുതാേമാ എന്ന േചാദ്യത്തിനു്
ആ േപ്രാഗ്രാം മാത്രമല്ല, അതിെന്റ അൽേഗാരിതം,
അതുപേയാഗിച്ചുള്ള ഒരു ഉപേയാഗം എന്നിവ േസാ�
ദാഹരണ സഹിതം നൽകാൻ ചാറ്റ്ജിപിടിയ്ക്ക് ഇരു�
പതു് െസക്കന്റുകേള േവണ്ടി വന്നുള്ളൂ.

ഇംഗ്ലീഷിൽ നടത്തുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾക്കു് വള�
െര േവഗത്തിലും കൃത്യവുമായ പ്രതികരണങ്ങൾ
ചാറ്റ്ജിപിടി നൽകുന്നുെണ്ടങ്കിലും മലയാളം േപാലു�
ള്ള ഭാഷകളിൽ ഉള്ളവ അല്പം സാവധാനത്തിൽ
ആെണന്നു് മാത്രമല്ല പ്രേത്യകിച്ചു് യാെതാരു അർ�
ത്ഥവുമില്ലാത്തവയുമാണു്. േലഖനങ്ങൾക്കു് വലിയ
െതറ്റു് പറയാൻ പറ്റിെല്ലങ്കിലും മലയാളത്തിൽ എഴു�
തുന്ന കവിതെയാെക്ക ശുദ്ധ അബദ്ധമാണു്. ഒരു
മൂന്നാം തലമുറ ചാറ്റ് എഞ്ചിനായ ജിപിടി-3 ഏകേദ�
ശം 17500 േകാടി ഘടകങ്ങൾ ഉപേയാഗിച്ചു് പരി�
ശീലനം നല്കെപ്പട്ടതാണു്. വിവിധ ഭാഷകളിേലക്കു്
വിവർത്തനങ്ങൾ അനായാസം െചയ്യാൻ കഴിയു�
ന്ന ഇതിനു്, വാക്യഘടന മനസ്സിലാക്കുക, ജീവച�
രിത്രപരമായ ഉപന്യാസങ്ങളും കാല്പനിക കവിത�
കളും രാഷ്ട്രീയ വിമർശനങ്ങളും എഴുതുക, ഗണിത
സമവാക്യങ്ങൾ ക്രിയാത്മകമായി പരിഹരിക്കുക
എന്നീ ക്രിയകളും െചയ്യാൻ കഴിയും. കുമാരനാശാ�
െന്റ കവികെളക്കുറിച്ചു് ഏതാനും വാചകങ്ങൾ എഴു�
താൻ ആവശ്യെപ്പട്ടേപ്പാൾ താെഴെക്കാടുത്ത പ്രതി�
കരണം ലഭിക്കാൻ പത്തു് നിമിഷങ്ങേള േവണ്ടിവ�
ന്നുള്ളൂ (ചാറ്റ്ജിപിടിയുെട തർജ്ജമ േമാശമായതി�
നാലും, അതു് മലയാളത്തിൽ നൽകുന്ന വാക്യങ്ങളു�
െട വ്യാകരണം ശരിയല്ലാത്തതിനാലും ഇംഗ്ലീഷിൽ
സൃഷ്ടിച്ചു് ഗൂഗിൾ തർജ്ജമ െചയ്തതു് ):

“കുമാരനാശാൻ (ആശാൻ എന്നും അറിയെപ്പടു�
ന്നു) ഇന്ത്യയിെല പ്രശസ്തനായ കവിയും തത്ത്വചി�
ന്തകനുമായിരുന്നു. വള്ളേത്താൾ നാരായണ േമ�
േനാൻ, ഉള്ളൂർ എസ്. പരേമശ്വര അയ്യർ എന്നിവ�
േരാെടാപ്പം ആധുനിക മലയാള സാഹിത്യത്തിെല
ത്രിമൂർത്തികളിെലാരാളായി അേദ്ദഹം കണക്കാക്ക�
െപ്പടുന്നു. കുമാരനാശാെന്റ കവിതകൾ പ്രണയം,
പ്രകൃതി, ആത്മീയ വിേമാചനം എന്നിവയുെട പ്ര�
േമയങ്ങൾ പര്യേവക്ഷണം െചയ്യുന്നു. ”വീണ പൂവ്”,
”ആ ദിവ്യ ചരിത്രം”, ”കരുണ”, ”ആേത്മാപേദശ
ശതകം” എന്നിവ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രശസ്തമായ
കവിതകളിൽ ചിലതാണു്. ഭഗവദ് ഗീത മലയാ�
ളത്തിേലക്ക് വിവർത്തനം െചയ്തതിലും അേദ്ദഹം
പ്രശസ്തനാണു്.”

േമൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യം എല്ലാം സത്യമാേണാ എന്ന�
തു് ആ വിഷയത്തിൽ അറിവുള്ള ഒരാൾേക്ക മനസ്സി�
ലാക്കാനാവൂ എങ്കിലും ഈ പ്രതികരണം അവിശ്വ�
സനീയമാണു്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതികരണം
വലിയ േമാശമെല്ലങ്കിലും വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള
സാഹിത്യ കൃതികെളാെക്ക സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇതിനു്
ഇനിയും കഴിവു് േവണ്ടവിധം ആർജ്ജിക്കാനായിട്ടി�
ല്ല. 2022 ആദ്യേത്താെട പരിശീലനം പൂർത്തിയായ
ചാറ്റ്ജിപിടി-3നു പകരം 2023 ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങു�
ന്ന ചാറ്റ്ജിപിടി-4 ഇത്തരം േപാരായ്മകൾ മറികട�
േന്നക്കാം.

ജിപിടി-4
ഒരു ലക്ഷം േകാടി ഘടകങ്ങൾ (1 trillion paramet-
ers) ഉപേയാഗിച്ചു് പരിശീലനം നൽകിെക്കാണ്ടിരി�
ക്കുന്ന GPT-4നു് ഒരു മനുഷ്യ മസ്തിഷ്ക്കത്തിനു് സമാ�
നമായ ചിന്താേശഷി ഉണ്ടാവും. കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർ�
ഡ് െവയർ േമഖലയിലുണ്ടായ വളർച്ചയാണു് ഇതി�
നു പിന്നിൽ. മനുഷ്യ മസ്തിഷ്ക്കത്തിൽ ശരാശരി 8600
േകാടി ന്യൂേറാണുകൾ ഉള്ളേപ്പാൾ ജിപിടി-4നു് ഒരു
ലക്ഷം േകാടി ന്യൂറൽ െനറ്റ് വർക്കുകൾ ലഭ്യമാണു്.
നിലവിൽ വാക്കുകൾ ൈടപ്പ് െചയ്തു് െകാടുക്കുന്ന
അവസ്ഥയ്ക്കു് പകരം ഓഡിേയാ, വീഡിേയാ ഇൻ�
പുട്ടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ചാറ്റ്ജിപിടി-4ക്കു് കഴിയും.
മൾട്ടിേമാഡൽ ഇൻപുട്ട്-ഔട്ട്പുട്ട് േമാഡൽ എന്ന�
റിയെപ്പടുന്ന ഇതിനു് മുൻേപയുള്ള േമാഡലുകെള�
ക്കാൾ പരിശീലന െചലവു് കുറവുമാണു്. േകാപ്പി�
െയഴുത്തു്, കസ്റ്റമർ സേപ്പാർട്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ േപ്രാഗ്രാ�
മിംഗ് തുടങ്ങിയ േമഖലകളിൽ ഇതു് മനുഷ്യരുെട
േജാലി ഇല്ലാതാക്കിേയക്കാം. ഭാവിയിൽ ഒരു പി�
എച്ച്ഡി പ്രബന്ധെമാെക്ക എളുപ്പത്തിൽ എഴുതിയു�
ണ്ടാക്കാൻ ഇതിനു അനായാസം സാധിേച്ചക്കാം
എന്നു് കരുതെപ്പടുന്നു.

കൃത്യതയും ഭാവിയും
നിലവിൽ ചാറ്റ്ജിപിടി-3 ഉപേയാഗിച്ച് നടത്തിയ
ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ ഒരു ശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ
സൂചികകൾ സഹിതം ഒരു േലഖനം എഴുതാൻ
അതിനു സാധിെച്ചങ്കിലും എല്ലാ സൂചികകളും കൃ�
ത്യമായിരുന്നില്ല. പെക്ഷ ഈ േലഖനം േകാപ്പിയടി
െടസ്റ്റിനു വിേധയമാക്കിയേപ്പാൾ ഒരു വിധ േകാ�
പ്പിയടിയും ഇല്ലാ എന്നാണു് േസാഫ്ട് െവയർ കാ�
ണിച്ചതു്. ഇതു് മനുഷ്യർ എഴുതുന്ന േലഖനങ്ങളിൽ
വരികെയന്നതു് വളെര വിഷമം പിടിച്ച കാര്യമാണു്.
എന്നാൽ ഇത്തരം സാേങ്കതിവിദ്യ വിദ്യാർത്ഥികൾ
സ്വപ്രയത്നമില്ലാെത സൃഷ്ടികൾ നടത്തി കബളിപ്പി�
ക്കുെമന്ന ആശങ്ക അസ്ഥാനത്താണു്. കാരണം,
അതു് കണ്ടു് പിടിക്കുന്ന േസാഫ്റ്റ് െവയർ ഇറങ്ങി�
ക്കഴിഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും നമ്മുെട വിദ്യാഭ്യാസ
സമ്പ്രദായത്തിെന്റ ഘടന മാറ്റിമറിേച്ചക്കാവുന്ന ഒരു
കണ്ടുപിടിത്തമാണിെതന്നതിൽ സംശയം േവണ്ട.
വിദ്യാർത്ഥികെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഇന്റർ�
െനറ്റിൽ െതരയലും, തർജ്ജമയ്ക്കുെമാെക്ക അപ്പുറം
അവർക്ക് പഠിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റി ചർച്ച നട�
ത്താനും ആവശ്യമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകാനും
ഉള്ള ഒരു സഹായിയായി മാറാൻ ചാറ്റ്ജിപിടിയ്ക്കു്
കഴിയുെമന്നതു് ഒരു വലിയ മാറ്റമാണു്. നിരവധി
ലിങ്കുകൾ പരതി സമയം െമനെക്കടുത്താെത കൃത്യ�
മായ ഉത്തരങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നല്കുെമന്ന�
തു് വളെര സൗകര്യപ്രദമായ കാര്യമാണു്.

ഇെതാെക്കയാെണങ്കിലും ഇത്തരം സാേങ്കതിക�
വിദ്യയിൽ ഇേപ്പാഴും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതു് ഗൂഗി�
ളാണു്. പാം (PaLM–പാെത്വയ് സ് ലാംേഗ്വജ് േമാ�
ഡൽ) എന്ന ന്യൂറൽ െനറ്റ് വർക്ക് അധിഷ്ഠിത മാ�
തൃക 54,000 േകാടി ഘടകങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കുന്ന�
തും ഈ േമഖലയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന�
തുമാണു്. ഗൂഗിൾ, െമറ്റാ, ആപ്പിൾ തുടങ്ങിയ കമ്പ�
നികൾ ചാറ്റ്ജിപിടിെയ െവല്ലുന്ന സാേങ്കതികവിദ്യ
സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പണിപ്പുരയിലാണു്. ആൻേഡ്രാ�
യ്ഡ് ഉപകരണങ്ങളിലുള്ള ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ്, ഗൂ�
ഗിൾ ട്രാൻേസ്ലറ്റ്, അതുേപാെല ഗൂഗിൾ ക് ളൗഡിൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്ന േഡാക്സ്, ഷീറ്റ് തുടങ്ങിയ ആപ്പുക�
െളാെക്ക നിർമിതബുദ്ധി േസവനങ്ങൾ നൽകുന്ന�
വയാണു്. െബർട്ട് (BERT–Bidirectional Encoder
Representations from Transformers) എന്ന േമാ�
ഡൽ കാലങ്ങളായി അവരുെട െസർച്ചിെന സഹാ�
യിക്കുന്നുണ്ടു്. ഗൂഗിൾ ചാറ്റിൽ ഉപേയാഗിക്കുന്ന
ലാംഡ (LaMDA) ചാറ്റ്േബാട്ടും നിർമിതബുദ്ധി അധി�
ഷ്ടിതമാണു്.

െപാതുേവ, GPT-4 േപാെലയുള്ള ഭാഷാ േമാഡലു�
കൾക്കു് മനുഷ്യെനേപ്പാെല വാക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കാ�
നും മനുഷ്യേന്റതിൽ നിന്നു് േവർതിരിച്ചറിയാൻ പ്ര�
യാസമുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ തുടരാനും കഴിയും.
എന്നിരുന്നാലും, ഒരു മനുഷ്യെനേപ്പാെല അവരുെട
പ്രതികരണങ്ങളുെട ഉള്ളടക്കം മനസ്സിലാക്കാേനാ
ന്യായവാദം െചയ്യാേനാ ഉള്ള കഴിവു് നിലവിൽ
അവയ്ക്കില്ല. അതിേവഗം പുേരാഗമിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കു�
ന്ന നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഗേവഷണങ്ങളുെട ഭാവി പ്രവ�
ചിക്കുക എന്നതു് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അേതാെടാപ്പം
ഓേരാ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ ഉപേയാഗങ്ങൾ
കെണ്ടത്തിെക്കാണ്ടു് ഇരിക്കുന്നതിനാൽ വരും കാ�
ലം ആേവശകരമായിരിക്കുെമന്നു് തീർച്ച.

െറഫറൻസുകൾ

1. https://papers.neurips.cc/paper/7181-attention-
is-all-you-need.pdf

2. https://jalammar.github.io/illustrated-trans-
former/

3. െറഡ് ഡിറ്റിെന്റ ഓപ്പൺ എ ഐ െത്രഡിൽ നി�
ന്നുള്ള േപാസ്റ്റുകൾ https://www.reddit.com/r/-
OpenAI/

4. https://openai.com/blog/chatgpt/
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പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ�
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ�
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി�
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മു�
തൽ 60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖ�
നങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ,
കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കി�
ലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<editors@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <editors@sayahna.org> എന്ന
ഇെമയിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുക�
ളാേയാ േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും
എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർ�
ത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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