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新年囲碁大会 Novjara Go-konkurso

後列左から、神山さん（熱海）、森さん（大津）、福田さん（東京）、西尾さん（犬山）、桜井さん（大
月）、堀さん（前橋）。前の 3 人は、桜井さんの囲碁クラブの常連で、応援に来てくれた。

En la dua vico, de maldekstre, esperantistoj Kamijama, Mori, Fukuda, Niŝio,
Sakurai kaj Hori. En la unua vico anoj de la Go-klubo de Sakurai.
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日本エスぺランチスト囲碁協会では、毎年、成人の日にはＪＲ大崎駅前にある桜井信夫さんの
碁会所で、5 月には八ヶ岳エスペラント館で大会を開くことにしている。今年の新年囲碁大会に
は、エスぺランチストが６人集まり、その他碁会所からの応援の 3 人を加えた 9 人で、それぞれ 4

回対戦して優勝を争った。結果は、福田政則さん（ＪＥＩ事務局）が全勝で優勝、以下 2 位に西
尾晴孝さん（犬山）、3 位に森均さん（大津）という結果になった。福田さんは今回が初めての参
加で、最初の優勝である。格付けが少し低すぎたというきらいもあるが、これまででも、なかなか
全勝で優勝する人はなかったから、お見事と言うほかはない。福田さんの参加で、大会も引き締
まった感じになった。
2 回目の大会（合宿）は、5 月 20 日（土）－21 日（日）に八ヶ岳エスぺラント館で行うので、多く
の囲碁好きの参加をお願いしたい。

Japana Esperantista Go-Asocio okazigas go-kunsidon dufoje ĉiun jaron, nome
en la novjaro en Tokio kaj en majo en Jacugatake-Esperanto-Domo. En tiu ĉi
novjara kunsido kolektiĝis 6 esperantistoj kaj 3 helpantoj, kaj ĉiuj ludis 4 partiojn.
S-ro Fukuda gajnis la unuan lokon kun plenaj 4 venkoj, sekvante lin s-ro Niŝio kaj
s-ro Mori. S-ro Fukuda partoprenis la unuan fojon en la konkurso.
Maja kunsido okazos la 20an kaj la 21an de majo en
Jacugatake-Esperanto-Domo en Jamanaŝi. Ni atendas multajn partoprenantojn.
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Aperis AI-novastelo 绝艺 (Fina Arto),
nur unu jaraĝa, venkis la mondan turniron
tradukaĵon el artikolo de Asahi Ĵurnalo Diĝitala,
datumita je la 24ª de marto
Artefaritaj Intelektoj (AI-oj), iuj el kiuj ege fortiĝas kiel pli forta ol
la plej fortaj homaj goistoj, konkuris la 10ª komputilan go-turniron por
Pokalo de UEC (angle; esperante: Universitato por Elektra Komunikado,
Japana; 電気通信大学). Ĉi-jare, venkis la Pokalon programo nomata “绝
艺 (Fina Arto; angle: Fine Art, japane: Zetugei)”, evoluigita en nur unu
jaro, de la monde fama ĉina firmao por informa teknologio, Tencent 騰訊.
La ĉirkaŭ 10 evoluantaj inĝenieroj ne sciis eĉ la regulojn de la go-ludo.
Post la apero de Alpha-Go lastajare, la situacio de la go-mondo tiel
rapide ŝanĝiĝas, kiel oni ne povis antaŭvidi.
Finala matĉo inter
绝艺 (Fina Arto) kaj
Z e n (2 personaj
komputiloj antaŭaj).
Ĉirkaŭita de granda
nombro da raportistoj
kaj
galerioj,
programistoj
vidis
ŝanĝon
de
la
ludo-situacio.

Vespere en la 19ª de marto, en la Universitato por Elektra
Komunikado, Tyouhu urbo, Tokio-prefekto, okazis la finala matĉo, kiun
venkis 绝艺 (Fina Arto) kontraŭ la japane plej forta AI, DeepZenGo je la
rezigno. 绝艺 (Fina Arto) la unuan fojon aliĝis al la turniro kaj gajnis la
pokalon, venkante tutan 11 ludojn inkluzive en la kvalifikon en la antaŭa
tago.
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En la 10ª turiro, en kiu aliĝis 30 programoj el Japanujo, Ĉinio, Koreo,
Usono, Francujo kaj Tajvano, okazis ludoj je tre alta nivelo, malsame al
tiuj en antaŭaj 9 turnitoj. Lastajare, Zen gajnis la pokalon, kaj kiel la
premio, ĝi venkis demonstran matĉon kontraŭ 小 林 光 一 (Japane:
KOBAYASI Kouiti), titolulo de la Honora Majstro, sed kun handikapo da
3 anticipe metitaj ŝtonoj. Tamen, en tiu ĉi jaro, 绝艺 (Fina Arto) kaj
DeepZenGo (evoluigita Zen) venis kun forteco, kiel ili povas egale
ludadi kontraŭ la monde plej fortaj goistoj sen handikapo.
绝艺 (Fina Arto) aperis en la 野狐 (Sovaĝa Vulpo; en pinjino,
ĉinlingvaj kunmetitaj sonoj: Yefu; japane: Nogitune) ludejo sur ĉina
interreto, malgraŭ ne oficiale venkis la monde plej fortaj goistoj
inkluzive faman 柯 洁 (en pinjino; Ke Jie) profesie 9ª DANulon ĉinan,
kaj gajnis reputacion en la go mondo. Aliflanke, Zen la unua en
Japanujo venkis profesiulon ĉe unu el tri luda matĉo sen handikapo
kontraŭ 趙治勲 (Japane: TYOU Tikun), titolulo de la Honora Majstro, en
lasta novembro, kaj en tiu februaro sur interreto sinsekve venkis 5
ludojn kontraŭ ĉampiono en la monda LG-Pokalo, 党毅飞 (en pinjino;
Dang YiFei) profesie 9ª DANulo ĉina, tiel treege plifortiĝis.
En la 18ª de majo, ĉe la lasta ludo de la kvalifiko, la plej fortaj du
programoj ambaŭ post sinsekvaj 6 venkoj batalis, kaj 绝艺 (Fina Arto)
venkis definitive. La finalan matĉon de la sekva tago 绝艺 (Fina Arto)
ankaŭ venkis. “Vere forta...”, 王銘琬 (Japane: OU Meien) profesie 9ª
DANulo konfesis, “Ne troviĝas malforteco. Nenial mi povas venki ĝin.”
S-ro 姚星 (en pinjino; Yao Xing), la fakestro de la AI fako de
Tencent 騰訊 , admiris Zen “atingis nivelon de la plej fortaj goistoj
homaj”, kaj diris, “Feliĉa kaj kortuŝita pro la venko.” Nur unujaro post
la komenco de la evoluado. Li klarigas la kialon por la mirinda kreskado
kiel “profunda lernado”; ili lasis la komputilon legi kelkdekoj da
milionoj da goludo-registraĵoj inter fortaj goistoj, kaj lerni la bonajn
metojn en la situacio. Ju pli multajn registraĵojn ĝi legis, des pli la
ĝusteco de ĝia meto en la ludo pliboniĝas. Ne teorion, sed el la
akumuliĝo de datumo de la go-registraĵoj la komputilo studis meme, ne
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bezonis go-kapablon de la evoluantaj inĝenieroj. Neniu el la ĉirkaŭ 10
membroj evoluantaj konis la regulojn de go-ludo.
La sekva scenejo estas en Oosaka, kie Zen nun aliĝas al “Monda Go
Ĉampioneco Matĉo” kun japana, korea kaj ĉina plej fortulo, inkluzive
IYAMA Yuuta, kiu tenas japanajn 6 go-titolojn. En la matĉo, la
penstempo donitaj al la ludantoj estas 3 horoj, malsame al turniroj sur
interreto, kie nur kelkaj sekundoj estas donitaj, la homaj ludantoj havos
ŝancon por pensi profunde. La batalado de Zen ĉi tie klarigos la forteco
de 绝艺 (Fina Arto), kiu supreniris supre de Zen, kaj la Mastro, la
evoluaĵo de la “Alpha Go”, kiu venkis sinsekvajn 60 ludojn sur interreto
kontraŭ fortuloj, inkluzive multaj monde plej fortaj profesiuloj.
“AI-oj estas ja forta, sed ne povas konkuri kun la Go-deo”; menciis
SAKAI Takesi profesie 9ª DANulo japana, kiu servis la UEC-turniron
kiel juĝisto, ke restas grandan potencon por plilertiĝi. “Laŭ gvido de
AI-oj, mi volus vidi la novan aspekton de la go-ludo”.
La kunvivo de AI kaj homoj estas probata en la go-mondo; ankaŭ en
la go-ludo, onidire la plej malfacila tabul-ludo, ĉu AI-oj jam plilertiĝis
pli ol homoj? La nuna situacio de la go-mondo ŝajnas antaŭludo de
“unika punkto”, kiam AI-oj superos la intelektoj homaj. Kiel homoj
povos akordiĝi kaj kunvivi kun AI-oj?
Profesoro de Universitato Publika por Estonteco de Hakodate,
MATUBARA Hitosi, kiu studadas AI-ojn, diras, “La rolo de goistoj, kiuj
devis esti fortaj, povos ŝanĝiĝi.” Nunaj AI-oj, malgraŭ ilia fortegeco, ne
kapablas klarigi intencon de siaj ŝtonmetoj. Tio ne estas utila por
homojn apreci iliajn ludojn aŭ plilertiĝi, do grave probleme estas povigi
AI-ojn klarigi iliajn ludadojn. Nun disvoloviĝas studado por videbligi la
penson de AI-oj. “Goistoj eble fariĝos kuratoroj, kiuj klarigas la
intencon de ŝtonmetoj de AI-oj. En venonta 4 aŭ 5 jaroj, oni povas vidi
la estontecon.” (Fino)
MORI Hitosi mori_kin@nifty.com
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お知らせ Informoj

八ヶ岳囲碁合宿
2017 年 5 月 20 日（土）― 21 日（日）
八ヶ岳エスペラント館

Maja kunsido: 2017.5.20-21
Jacugatake-Esperanto-Domo
場所： 八ヶ岳エスペラント館
（中央線小淵沢で小海線に乗り換え、
一つ目の駅甲斐小泉駅下車徒 10 分）
（電話 ０３-３４９１-１３４９）
会費： ３０００円（食事別）
申し込み： 堀泰雄まで。
メール：
hori-zonto@water.sannet.ne.jp
電話・ファックス：027-253-2524
手紙：371－0825 前橋市大利根町 2
－13－3
なお、ブリッジの合宿が、21 日（日曜）から翌日 22 日（月）まで、行われますので、関心のある方
は続いて参加してください。初心者も歓迎です。

第 65 回関西エスぺラント大会での囲碁分科会

2017 年 6 月 4 日午前中

Go-kunsido en la 65a Kansaja Kongreso la 3a kaj la 4a de junio 2017
場所： 大阪大学会館（大阪大学豊中キャンパス）
５６０－００４３ 豊中市待兼山町 1－13 （阪急宝塚線石橋駅下車徒歩 15 分、900 ㍍）
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Japana Esperantista Go-Asocio (JEGA) 日本エスぺランチスト囲碁協会
Esperantista Go-Ligo Internacia (EGLI) 世界エスぺランチスト囲碁協会
UEA-konto: egli-f
Retejo： http://jega.shisyou.com/jega/index.html
Adreso： 2-13-3 Ootone, Maebaŝi, Gunma, Japanio, 371-0825, Japanio
Ĉe HORI Jasuo
３７１－０８２５ 群馬県前橋市大利根町２-１３-３ 堀泰雄方

retadreso： hori-zonto@water.sannet.ne.jp 電話：027-253-2524
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