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Igor Leturia Azkarate

Informatikaria eta ikertzailea

Jeopardy! AEBko telebistako lehiaketa bat da, gai
ezberdin askoren inguruko galdera-erantzunez
osatua. Definizio bat emanda, lehiakideek as-
matu behar dute zer den definitzen den hitza,
pertsona, gauza, tokia edo dena delakoa; baina
definizioek hitz joko eta tranpatxo ugari ere ba-
dituzte. Urte asko dira ematen dutela, eta ber-
tan parte hartzen dutenek jakituria ikaragarria
erakusten dute. Espainiako Saber y Ganar tele-
saioaren antzeko zerbait da.

Otsailaren 14 eta 15ean, bi saio berezi egin zi-
tuzten: hiru partaide normal izan beharrean,
bat makina bat zen, eta beste biak saioko inoiz-
ko lehiakide onenak. Helburua, makina bat
lehiaketa horretan onenak izan diren gizakiei
irabazteko gai ote den ikustea. Makina, IBMk
egindako ordenagailua, Watson.

Watsonek ez zuen Interneteko konexiorik;
beharrezko informazio guztia berekin eduki
behar zuen. Ahots-ezagutzarik ez zioten jarri.
Galderak testu digitalaren formatuan pasatzen
zitzaizkion Watsoni, aurkezleak beste lehiaki-
deei esaten zizkien une berean. Erantzuteko bo-
toia azkarren sakatzen duenak irabazten due-
nez, Watsonek ere atzamar mekaniko bat
aktibatu behar zuen, erantzuteko prest zegoe-
nean. Erantzunak ahoz ematen zituen. Baldin-
tza horietan jokatuta, eta galdera batzuetan
gauza arraroak erantzun bazituen ere, asko as-
matu zituen Watsonek, baita galdera zail eta
hitz-jokodunak ere, eta jipoi ederra eman zien
besteei: 77.147 dolar irabazi zituen; gizakiek, be-
rriz, 24.000 eta 21.600.

ADIMEN ARTIFIZIALA?
1997an ere IBMren beste makina batek, Deep
Blue izenekoak, xakean irabazi zion Gary Kas-
parov munduko txapeldunari. Xakean jokatze-

ko adimena behar da, eta, Jeopardy!-n aritzeko,
hizkuntza ulertzea. Hain justu gizakien bereiz-
garri diren bi arloetan, inteligentzian eta hiz-
kuntzan, gainditu gaituzte?

Ez, oraingoz lasai egon gaitezke. Bi kasuotan
erabili diren teknikak oso sinpleak direla esan
daiteke, giza burmuinaren pentsatze-prozesua-
ren konplexutasunaren aldean. Deep Blue-k,
oinarrian, jokaldi eta kontrajokaldi posible guz-
tien zuhaitzean oso behera egiten zuen bere
ahalmen konputazional handia erabiliz, eta ira-
bazteko probabilitate handiena ematen zuen
bidea hautatzen zuen kasu bakoitzean, beste-
rik ez.

Watsonek erabiltzen dituen teknikak ere sinple
samarrak dira. Erantzun asko asmatu arren, bes-
te batzuetan oso gauza arraroak esan zituen, be-
netan hizkuntza “ulertzen” ez duen adierazga-
rri. DeepQA teknologia erabiltzen dutela diote,
finean QA (Question Answering edo Galderen
Erantzutea) aurreratu bat.Teknika hauekin, gal-
deraren azaleko azterketa bat egiten da, NLP
(Lengoaia Naturalaren Prozesamendua) erabiliz;
gero, bertako hitz gakoak bilatzen dira testu-
base batean, IR eginez (Informazio Bilaketa), si-
nonimo eta abarrez lagunduta, nahi bada; eta,
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azkenik, emaitza guztietan galdegaiarekin bat
datorren hitzik hurbilen eta probableena itzul-
tzen da. Bestalde, egia da hitz jokoetako batzuk
ongi asmatu dituela, eta, beraz, ohiko teknikak
hobetu dituztela onartu behar da.

Baina bere arrakastaren gakoa, Deep Blue-rena
bezala, ahalmen konputazionalean dago. Wa-
tsonek 2880 prozesagailu-nukleo ditu, 80 Te-
raFLOPS-eko abiadura ematen diotenak, eta 
15 Terabyte-ko RAM memoria du. Horri esker,
informazio asko gorde dezake, informazioa az-
kar bilatu, eta kalkuluak oso arin egin.

Makinak pertsona batek duen benetako adime-
netik urrun badaude ere, ikusi dugu ataza zeha-
tzetan (xakea, telebistako galdera-lehiaketak...)
gizakia gainditzeko gai izan daitezkeela, tekni-
ka sinplifikatuen bidez eta ahalmen konputa-
zional handiaren laguntzaz. Batzuek diote 2050.
urterako munduko onenen selekzio bati irabaz-
teko gai litzatekeen roboten futbol-taldea egin-
go dela. Orduan bai izango dela munduaren
amaiera... Edo agian jendeak interesa galduko
du futbolean, eta gauza garrantzitsuagoetan
erabiliko dira dirua eta denbora!

Eta benetako adimen artifiziala lortu ez bada
ere, Jeopardy!-ko lehiakideetako batek Homer
Simpson omenduz egin zuen bezala, neuk ere,
orri hauen bitartez, ongietorria egin nahi diet
gure nagusi berri makinei, eta beraien zerbi-
tzari umil eta leialena naizela adierazi. Badaez-
pada...•

Euskarazko aitzindaria: AnHitz

Euskal Herrian, AnHitz zientzia-aditu birtuala, Watsonen antzeko gauzak egiteko gai
den makina, aurkeztu genuen Elhuyar Fundazioak, EHUko IXA eta Aholab taldeek, Vi-
comtech-ek eta Robotiker-ek. Hura ez bezala, AnHitz gai da ahoz egindako galderei
erantzuteko. Hori bai, AnHitz-ek Zientzia eta Teknologia alorretako galderak soilik eran-
tzuten ditu, eta asmatze-tasa ez da ziurrenik Watsonena bezain ona. Normala da, eus-
kararentzako hizkuntza-teknologietan ikertzen ez baitago ingelesarentzat adina pertso-
na eta diru.

AnHitz-en galderak erantzuteko gaitasunaren atzean, IXA Taldearen Ihardetsi QA sis-
tema dago. Watson bezain ona izan gabe ere, Watsonen kalkulu- eta biltegiratze-ahal-
mena izanez gero, lehiaketa bateko txapeldun bati ez dakit, baina ni bezalako pertso-
na normal bati irabazteko gai izango litzateke, ziurrenik. Norbait horrelako lehiaketa
bat antolatzeko prest?

Watson ordenagailua Jeopardy! telebista lehiaketan, saio horretako bi lehiakide onenen aurka. ARG.: IBM.


