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Lõbusad lood mõne koera koolipoisi seiklustest on lugejatele alati meeldinud. Meenutagem kas või eesti kirjanduse tüvitekste
ja -tegelasi nagu Oskar Lutsu Joosep Toots
või Jaan Rannapi Agu Sihvka ja lõpetades
viimase aja lugejalemmikutega tõlkekirjanduse riiulilt nagu Anders Jacobssoni ja
Sören Olssoni Bert või Jeﬀ Kinney Äpard.
Mõni aeg tagasi eesti keeles ilmunud
raamatus „Hugo V. tegutseb” saime tuttavaks saksa koolipoisi Hugoga, kes häbeneb
oma veidrat perekonnanime Võsapäts ja
elab kujutlusmaailmas, kus ta käitub nagu
ülivõimetega superkangelane. Tegelikkus
jääb sellest unistusest küll üsna kaugele.
Kõik Hugo seiklused saavadki alguse tema
sisemise „supermehe” karmist kokkupõrkest tegelikkusega. Nalja saab kõvasti, aga
saksa kirjandusele omaselt on asjas alati ka
väike „õpetuse iva”.
Nüüd on kirjastuses Koolibri ilmunud
uus raamat Hugo seiklustest – „Hugo V. salaplaan”. Kui esimese raamatu keskmes oli
Hugo võitlus ihaldusväärse ja kauni kooliõe Viola tähelepanu eest, siis uues raamatus on tegemist lausa spioonilooga. Kooli
tuleb uus õpetaja, kes äratab kahtlust oma
eksootilise väljanägemise ja viletsa saksa
keelega. Ilmselgelt on ajalooõpetaja maski taga salaagent, kes on koolis kindla eesmärgiga. Hugo ja tema pinginaaber Nico
üritavadki nüüd välja selgitada, mis toimub

ja kes keda tegelikult jälgib. Nagu eelmiseski raamatus jooksevad poiste plaanid
ka siin puntrasse ja vaja läheb Hugo geniaalset mõttetegevust, et kõik jälle kenasti lahti harutada. Segadust on palju, põnevust jätkub, nalja saab omajagu ja enne
veerandi lõppu päästetakse isegi Hugo
uppuma kippuv õppeedukus. Ootamatult
kipuvad pildile ka romantilised teemad.
Hugo ettevõtmistest on mitmetpidi põnev lugeda. Kirjanik oskab lausa kadestamisväärselt Hugo-ealiste poiste maailma
sisse elada ja nende seiklusi fabuleerida. Tal
on muhe huumorimeel ja oskus ka kõrvaltegelased meeldejäävalt välja joonistada.

Meile luuakse pilt saksa perekonnast ja
koolisüsteemist, mis kumbki oma eesti
vastetest suurt ei erinegi. Kodused kasvatusmeetodid on küll tükk maad karmimad
kui meie harjunud oleme. Vastuvaidlematult nõutakse kodu- ja koolitööde tegemist, ema on hästi kursis tähtsamate kontrolltööde toimumisaja ja saadud hinnetega
ning üleastumiste või halbade hinnete korral on karistuseks netikeeld või koguni koduarest. Üldse hoitakse internetielu kontrolli all: koolis ei tohi mobiili kasutada
ning kodus ei lasta eesmärgitult ja tundide
viisi netti kolama. Ometi pole sellest kõigest kasu: pahandusi juhtub üsna samamoodi nagu eakaaslastega meie liberaalsel
põhjamaal. Oma järjekordsest ideest või
salasoovist haaratud Hugot ei takista miski. Kui kampa saab võetud veel sõber Nico,
siis ei ole fantaasial otsa ega äärt. Tõsi küll,
seiklused näevad rohkem sekelduste moodi välja, aga seda lõbusam on lugejal.
Jääme põnevusega ootama Hugo V uusi
ettevõtmisi – Sabine Zetil on Hugo raamatuid rohkemgi kui kaks seni eesti keelest
ilmunut. Samuti on salaagendid teada andnud, et maikuus Tartus Prima Vistal saab
kirjanikku ennast näha ja kuulda ning ehk
koguni temalt autogrammi küsida.
ÜLLE KIIVET,
toimetaja

TEHISLIKU JA LOODUSLIKU MÕISTUSE SALADUSI
Kes ei oleks kuulnud uudiseid sellest, kuidas arvutid on järjekordselt ületanud inimeste saavutusi aladel, mida oleme harjunud pidama inimmõistuse pärusmaaks?
Juba 1997. aastal alistas superarvuti Deep
Blue male maailmameistri Garri Kasparovi, 2011. aastal võitis arvutiprogramm
Watson „Kuldvillaku” tšempione. Samal
ajal maadlevad arvutid ja robotid ülesannetega, millega tuleb kenasti toime väike
lapski, näiteks tasakaalu hoidmisega konarlikul maastikul liikudes või inimkõnest
arusaamisega. Probleemid, mis on keerulised inimesele, on sageli lihtsad arvutile ja
vastupidi.
Andres Laane populaarteaduslik raamat jutustab lihtsamatest ja keerulisematest
arukatest masinatest, mis meid juba kõikjal
ümbritsevad, olgu selleks õhukonditsioneer,
sihtmärke jälitavad raketid või häälkäsklusi
mõistvad telefonid. Raamat tutvustab aluspõhimõtteid, millel nende lihtsamate ja keerulisemate seadmete töö põhineb.
Nagu raamatu alapealkiri viitab, pole
see ainult arvutitest ja robotitest. Sarnaste
probleemidega silmitsi seistes on loomad
ja insenerid jõudnud sarnaste lahendusteni. Seepärast pühendab autor suure osa
raamatust sellele, kuidas loomad ja inimesed lahendavad ülesandeid, mida soovitakse arvutitele selgeks õpetada. Intellekti simuleerimine arvutis omakorda aitab
meil paremini mõista ja hinnata loomade
ja omaenda keha ning aju keerukust. Kui
me ei oska valmistada roboteid, mis valmistavad võileibu või mängivad võrkpalli,
kas saame siis öelda, et me tegelikult mõistame, kuidas me seda ise teeme?
Raamat algab lihtsamate etteprogrammeeritud süsteemide tööpõhimõtete kirjeldusega. Ka inimajus on paljud funktsioonid kaasasündinud. Me ei õpi hingama
või südamerütmi kontrollima, sest nende
elutähtsate funktsioonide puhul ei saa lubada õppimiseks möödapääsmatute vigade tegemist. Selliste süsteemide üldist tööpõhimõtet saab illustreerida väga lihtsate
mehaaniliste seadmetega, nagu WC-poti
loputuskast või elektripliit.

Sealt jätkatakse juba palju arukamatele, õppimisvõimeliste süsteemidega. Lähtudes taaskord eeskujudest loomariigis,
kirjeldab autor kogemusest õppimise matemaatilist mudelit. Kuidas panna arvutit proovima eesmärgi saavutamiseks uusi
asju, ennustama oma valikute tagajärgi
ning kohendama oma strateegiaid ennustusvigade ja varasema kogemuse põhjal?
Kuidas toimub õppimine inimese ajus ja
kuidas simuleerida seda arvutis tehisnärvivõrkude abil? Deep Blue malemänguoskus oli täielikult etteprogrammeeritud.
Leidub aga ka mitmeid mänge ja muid tegevusi, mille arvutiprogrammid on palju
vähemate eelteadmiste põhjal tõepoolest

ise kogemuse teel omandanud inimestega
võrreldaval tasemel.
Raamatu lõpupeatükk on pühendatud
kollektiivsele intelligentsusele. Nii loodusest kui ka inimühiskonnast võib leida
näiteid, kuidas kollektiiv tervikuna toimib keskse juhtimiseta arukamalt, kui
ükski indiviid oleks võimeline. Kuidas
valivad sipelgad uut pesapaika või mismoodi otsustavad mesilased, kes lendab
nektarit tooma ja kes jääb taru hooldama?
Kui info on süsteemis hajutatud, kuidas
seda üles leida – kuidas näiteks Google’i
otsingumootor teab, millised veebilehed
on sisestatud märksõna puhul kõige
olulisemad?
Lõppsõnas arutleb autor tehisintellekti ajaloo ja võimaliku tuleviku üle. Me ei
peaks ehk niivõrd muretsema inimmõistust ületava vaenuliku tehisintellekti tekke
pärast, kuivõrd selle pärast, kuidas tehisintellekt ja arvutid võivad mõjutada inimese mõtlemist. Võib-olla läheb hoopis nii, et
inimeste mõtlemine lihtsustub, et rumalal
masinal oleks meist kergem aru saada? Samas avab koostöö arvutitega, inimmõistuse ja tehisintellekti tugevuste kombineerimine tohutult uusi võimalusi. Ka male
ei muutunud Deep Blue triumﬁga mõttetuks, vaid tippmaletajad võtsid maleprogrammid kasutusele treeningvahenditena
oma oskuste lihvimiseks.
Andres Laane „Tehisintellekti” võib soovitada kõigile, kes soovivad teada, kuidas
töötavad mõistus ja arukad masinad, aga
ennekõike neile, kes soovivad oma tuleviku siduda arvutiasjandusega. Nagu autor
ise märgib: mida iganes tulevik selles vallas ei too, eelis on kindlasti neil, kes mõistavad, kuidas arvutid mõtlevad.
Andres Laan on õppinud neurobioloogiat ning uurib kollektiivset intelligentsust
tehislikes ja bioloogilistes süsteemides.
2016. aastal võitis ta koos kaasautoritega
riikliku peapreemia Eesti teaduse populariseerimise eest.
KULDAR TRAKS,
toimetaja
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