
Ehlvest kaotas arvutiprogrammile enametturile vaatamata

Ameerika Ühendriikides New Jerseys toimus 6.-8. märtsini kaheksapartiiline kiirmale
matsh rahvusvahelise suurmeistri Jaan Ehlvesti ja maailma ühe juhtiva maleprogrammi
Rybka vahel. Omapärase matshi, kus arvuti andis inimesele igas partiis etturi ette, võitis
arvuti 5,5:2,5 (+4, =3, -1).
Mängiti kiirmalet ajakontrolliga 45 minutit mõlemale vastasele tervele partiile, lisaks
lisandus iga käigu sooritamise järel 10 sekundit. Arvuti alustas igat partiid ilma erineva
etturita (h-etturist kuni a-etturini), kuid omas alati valgeid malendeid.

Avapäeval arvutile seljavõit

Maleprogrammi Rybka loetakse maailma üheks tugevamaks arvutiprogrammiks, kuigi
Rybka pole arvutiprogrammide maailmameistriks tulnud, hindavad juhtivad suurmeistrid
praktiliselt üksmeelselt seda maailma parimaks programmiks. Rybka autor on USAs
sündinud tšehhi päritolu rahvusvaheline meister Vasil Rajlich.
Matsh algas Ehlvestile õnnetult – ta kaotas esimesel mängupäeval kõik kolm mängitud
partiid. Kõik kolm kaotust tulid võrdlemisi kiiresti, umbes 30 käigu sooritamise järel,
arvuti kasutas halastamatult ära iga inimese eksimuse.
Teisel päeval mängiti samuti kolm partiid, nüüd läks eestlasest malesuurmeistril juba
paremini – ta sai viigi ja kaotuse järel ka esimese võidu kuuendas matshpartiis.
Nimetatud partii on ära toodud käesoleva loo lõpus.
Viimasel mängupäeval lõppesid mõlemad partiid viigiga, ehkki seitsmendas partiis sai
Ehlvest suure ülekaalu ja üritas kaua võitu, kuid arvutil õnnestus pika mängu järel siiski
lahkvärvi odade lõppmängus viik saavutada.
Kaheksapartiiline matsh lõppes seega arvuti võiduga 5,5:2,5. Maleajaloos on pööratud
uus lehekülg – kui juba varem oli selgeks saanud, et paremad arvutiprogrammid
suudavad tippmaletajaid võita, siis nüüd leidis kinnitust fakt, et arvuti võib juba inimesele
etturi ette anda ja ikkagi võita.
Loomulikult aitas seekordse matshi puhul kaasa ka kiirmale ajakontroll, mis inimesel
kõiki seisu nüansse tihti leida ei võimalda, kuid võib arvata, et ka pika ajakontrolliga
males ei oleks inimesel enametturile vaatamata arvuti vastu kuigi kerge.

Rybka - Jaan Ehlvest
(6. partii, valgel puudus ettur c2)

(Ke1 Ld1 Va1 Vh1 Rb1 Rg1 Oc1 Of1 ea2 eb2 ed2 ee2 ef2 eg2 eh2 / Ke8 Ld8 Va8 Vh8
Rb8 Rg8 Oc8 Of8 ea7 eb7 ec7 ed7 ee7 ef7 eg7 eh7)
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1.Rc3 d5 2.d4 Rf6 3.Rf3 c6 4.Of4 Of5 5.Rh4 Og6 6.e3 e6 7.Oe2 Oe7 8.0-0 0-0 9.Rxg6
hxg6 10.Lb3 Lc8!? (10...Lb6 11.Lc2 Rbd7 12.a3 a5 13.Vab1 ja valge saab pärast
järgnevat Ra4 ja b4 mõnusa surveseisu.)
11.h3 Rbd7 12.Vfc1 a6 13.a4 Ve8 14.a5 Od8! 15.Of3 Oc7 16.Lb4 Lb8! (Must võidab
heitluse tähtsal diagonaalil b8-h2.)
17.Oxc7 Lxc7 18.Vc2 Vab8 19.Ve1 Ld8 20.e4 dxe4 21.Rxe4 Rxe4 22.Vxe4 Rf6 23.Ve5
Ve7 24.Vd2 Vd7 25.Vd1 Lf8! 26.Lc3 Vbd8 27.g3 Re8 28.Oe2 Rd6 29.Od3 Rf5 30.Oxf5
gxf5 31.b4 Vd5 32.f4 Vxe5 33.fxe5 Vd5 34.Vd2 Vb5 35.Vb2 Ld8 36.Va2 Vd5 37.Vd2
b6! (Must avab seisu ja valge ei suuda enam oma etturinõrkusi kaitsta.)

(Kg1 Lc3 Vd2 ea5 eb4 ed4 ee5 eg3 eh3 / Kg8 Ld8 Vd5 ea6 eb6 ec6 ee6 ef5 ef7 eg7)

38.Lxc6!? (38.axb6 Lxb6 39.Kg2 Vb5 40.Vb2 Lb7 järel on valge ähvarduse a6-a5 ees
võimetu.)
38…bxa5 39.bxa5 Vxd4 40.Vxd4 Lxd4+ 41.Kg2!? Ld2+ (41...Ld5+! järel tekkiv etturite
lõppmäng on mustale võidetud, kuid kuna Ehlvestil polnud aega tekkiva seisu
peensustesse süveneda, siis otsustas ta jätkata võidu püüdmist lippude lõppmängus.)
42.Kf1 Ld3+ 43.Kf2 Kh7! 44.Lc7 Kg6 45.Lc1?! Ld4+ 46.Le3 Lxe3+ 47.Kxe3 f6 48.Kf4
Kf7 49.h4 g6 50.g4 fxe5+ 51.Kxe5 fxg4 0:1.

Margus Sööt (Tallinn),
meistrikandidaat males

Tuntumad inimese ja masina vahelised matshid
1989 Garri Kasparov - Deep Thought 2:0
1996 Garri Kasparov - Deep Blue 4:2
1997 Deep Blue - Garri Kasparov 3,5:2,5
1998 Rebel 10 - Viswanathan Anand 5:3
2002 Vladimir Kramnik - Deep Fritz 4:4
2003 Jevgeni Barejev - HiarcsX 2:2
2003 Garri Kasparov - Deep Junior 3:3
2003 Garri Kasparov - X3D Fritz 3:3
2005 Hydra - Michael Adams 5,5:0,5
2005 Zappa - Jaan Ehlvest 3:1
2006 Deep Fritz - Vladimir Kramnik 4:2
2007 Rybka - Jaan Ehlvest 5,5:2,5


