
Malemaailm ootab maailmameistri ja arvuti suurt duelli

Saksamaal Bonni kunsti ja näituste hallis toimub 25. novembrist kuni 5. detsembrini

kuuepartiiline matš male maailmameistri, Venemaa tippsuurmeistri Vladimir

Kramniku ja ChessBase'i arvutiprogrammi Deep Fritzi (Fritz 10) vahel.

Matši võidu korral teenib Kramnik auhinnaraha miljon USA dollarit, matši

teistsuguse lõpptulemuse korral (viik või kaotus) premeeritakse Kramnikut aga

poolega nimetatud summast.

Kramnik pole liigselt optimist

Küsimusele, millisteks hindab Kramnik oma šansse eelolevas matšis, vastas Kramnik

tagasihoidlikult: “Fritz vaatab läbi ja analüüsib miljoneid käike sekundis. On

erakordselt raske mängida sellise kalkuleeriva monstrumi vastu. Mängu algusest peale

kõnnid sa justkui väga peenel köiel, ja sa tead, et iga väiksemgi tähelepanematus

tähendab kukkumist. See on teaduslik eksperiment ja ma pean kõvasti võitlema oma

võimaluste eest.”

Kramnik lisas: “Masin on selge favoriit, kuid ärge kandke mind veel maha. Ma tean,

et mõned tippmaletajad oleksid väga närvis arvuti vastu mängides – nad võib-olla

isegi väldiksid selliste matšide mängimist. See on ka arusaadav, sest masendav kaotus

võib mõjutada maletaja edaspidist mängu. On loomulik, et see kalkuleeriv monstrum

muutub paremaks iga aastaga, iga kuuga, lausa iga päevaga. Mu vastane on

uskumatult tugev. Aga ma arvan, et ma võin siiski võita. Igal juhul suudan ma

võidelda, ma olen äärmiselt motiveeritud. Lisaks kõigele muule võin ma olla viimane

inimene, kes on võimeline masina alistama. Minu tiim ja mina teeme tohutuid

jõupingutusi, et alistada see niinimetatud tehisintelligent.”

Ajakava: 1. partii toimub 25. novembril, 2. partii 27. novembril, 3. partii 29.

novembril, 4. partii 1. detsembril, 5. partii 3. detsembril ja 6. partii 5. detsembril.

Kogu matši ajal pakub Bonni kunsti ja näituste hall lisaks partiidele veel väga

mitmekesist ja huvitavat programmi. Kindlasti hoiame edaspidistes malenurkades

sündmuste käiguga kursis ka Rootsi “Eesti Päevalehe” lugejaid.

Arvutid muutuvad üha paremaks

Kui veel 1996. aasta veebruaris suutis eksmaailmameister ja maailma üks läbi aegade

paremaid maletajaid Garri Kasparov Philadelphias ilma eriliste probleemideta alistada

programmi Deep Blue 4:2 (+3, =2, -1), siis pea aasta hiljem, mais 1997 pidi Kasparov

tunnistama IBMi superarvuti Deep Blue paremust, ta kaotas 2,5:3,5 (+1, =3, -2).

Täitus paljude programmeerijate unistus – arvutiprogramm alistas male

maailmameistri (tollal oli Kasparov veel maailmameister).

Viimasel ajal ei ole maailma juhtivatel maletajatel enam arvutit üle mängida

õnnestunud. Hädaga on suudetud matšid viigisadamasse tüürida või isegi kaotatud.

2002. aasta oktoobris viigistas valitsev maailmameister Vladimir Kramnik Bahreinil

programmiga Deep Fritz 4:4 (+2, =4, -2). 2003. aasta jaanuaris mängis Jevgeni

Barejev Hollandis programmiga HiarcsX viiki 2:2 (+0, =4, -0). Pea samaaegselt

viigistas Kasparov New Yorgis programmiga Deep Junior 3:3 (+1, =4, -1).

2003. aasta novembris viigistas Kasparov New Yorgis superarvutiga X3D Fritz 2:2

(+1, =2, -1). Toona pälvis matš tähelepanu seetõttu, et arvuti ees istudes kasutas

Kasparov kolmemõõtmelist pilti näitavaid X3D prille ning käike edastas ta hääle abil.
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2005. aasta juunis sündis aga lausa uskumatu. Maailma üks juhtivaid suurmeistreid,

Inglismaa esimaletaja Michael Adams kaotas Londonis programmile Hydra

kuuepartiilise matši koguni 0,5:5,5 (+0, =1, -5).

Ehlvest kaotas arvutite maailmameistrile

2005. aasta juulis oli au maleprogrammiga võimeid võrrelda ka Eesti tippmaletajal,

rahvusvahelisel suurmeistril Jaan Ehlvestil, USAs New Yorgis toimunud

neljapartiilise matši Zappa-nimelise maleprogrammiga kaotas Ehlvest 1:3. Ehlvest

viigistas toona mõlemad partiid valgetega, kuid kaotas mõlemad mustadega.

Siinkohal pole ehk ülearune märkida, et seesama Zappa-nimeline maleprogramm,

mille autoriks on Anthony Cozzie, võitis pärast Ehlvesti nokauteerimist eelmise aasta

augustis Islandil Reykjavikis toimunud 13. arvutite maailmameistrivõistlused.

Reykjavikis võrdles toona võimeid 12 tehisintellekti, Zappa kogus võitjana 10,5

punkti 11st.

Arvutite maailmameistrivõistlusi võib alates käesolevast sajandist pidada väga

tugevaks ja esinduslikuks võistluseks, peamiselt on maailmameistri tiitlile heidelnud

kaks tipp-programmi – Shredder ja Deep Junior.

Veidi ka arvutite maailmameistrivõistluste ajaloost: 2000. aastal võitis Londonis

Shredder, 2001. ja 2002. võitis mõlemal korral Maastrichtis Deep Junior, 2003. aastal

Grazis oli parim Shredder, 2004. aastal Ramat-Ganis Deep Junior, 2005. aastal võitis

Reykjavikis mõnevõrra üllatuslikult Zappa.

14. arvutite maailmameistrivõistlused toimusid tänavu mai lõpus Itaalias Torinos,

esmakordselt üheaegselt sealsamas toimunud maleolümpiamängudega. Võitis Deep

Junior (Junior 10) 9 punktiga 11st. Tänavu oli võistlustules 18 tehisintellekti.
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