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 БарБиКа
У НАШЕМ МОЗГУ

Интернет на левици
Без интернета човек је осуђен само на своја ограничена чула и мозак, он ће 

опстати, као што су то у наше доба усмено предање, писана реч, радио и телевизија. 
Интернет је данас као струја и вода, сутра ће бити као хлеб наш насушни

Самоубиство раКа
Променљива струјна поља представљају

наду да ће оболели убудуће моћи само да прикаче 
генератор на тачно одређени део тела и заобиђу 

мукотрпна зрачења

Застареле будућности
Технолошка машта је у највећој мери

еволуциона, не револуциона. Социјални
футуризам је несумњиво тежи пут

за посао предвиђања

Људи се осећају
као да су се нашли у 
телу друге величине

– било патуљка,
било дива
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Про ме на
гра ви та ци је
Зе мљи на гра ви та ци ја се ме ња због то пље

ња по лар ног ле да, об ја ви ла је НА СА на те

ме љу сни ма ка са те ли табли за на ца (GRA

CE), по сла тих пре јед не де це ни је да је ме ре 

из све ми ра.

До са да су из ме ри ти ота па ње ле де ног 

по кри ва ча с ве ли ком тач но шћу, кру же ћи 

око Зе мље. Има ју ћи у ви ду да ујед

но ме ре про ме не у вла сти тој пу та

њи ле та, та ко сни ма ју сни ма ју про

ме не у гра ви та ци ји на ше пла не те. 

На уч ни ци су утвр ди ли да је ле де

ни по кров на Грен лан ду до са да из

гу био 240 ги га то на ле де не ма се од 

2002. до 2011. го ди не, што је ре зул ти

ра ло по ди за њем мо ра за 0,7 ми ли ме та

ра го ди шње или 6,3 цен ти ме та ра у на ве де

ном раз до бљу.

Међу јавом (сном)

2002. до 2011. го ди не, што је ре зул ти

ра ло по ди за њем мо ра за 0,7 ми ли ме та

ра го ди шње или 6,3 цен ти ме та ра у на ве де

Међу јавом (сном)Међу јавом (сном)

чо веК ни је ПТи ца – Хо ланд

ски ин же њер Јар но Сметс (31) по

ку шао је не дав но да ле ти као пти

ца или као дав на шњи узор свих 

љу ди ан тич ки Икар. Угле да ју ћи 

се на ал ба тро са, пре ле тео је ма

шу ћи кри ли ма 100 ме та ра, остав

ши у ва зду ху је дан ми нут.

Сво ју „ле те ћу ма ши ну” (Hu man 

Bird wings) за ми слио је пре ма кри

ли ма ко је је цр тао Ле о нар до да 

Вин чи. При чвр стио их је за ру ке 

и ис ко ри стио исту ме ха ни ку ка

ква је уоби ча је на у ро бо ти зо ва

ној про те ти ци да би ми ши ћи ма 

при ба вио до дат ну сна гу да но се 

ње го во те ло.

Пар на ро чи то кон стру и са них 

плат не них кри ла опре мио је ла

га ним мо то ри ма и од го ва ра ју

ћом елек тро ни ком. Ма те ри јал 

за из ра ду кри ла је ве о ма чврст и 

ла ган, а упо тре бља ва се за из ра

ду ул тра ла ких ле те ли ца (те шка је 

све га ки ло грам). За уз гон је до дао 

ко мад тка ни не уши вен из ме ђу но

гу, као не ку вр сту реп ног кри ла. 

Ме тал ни но са чи су од алу ми ни ју

ма, а ске лет кри ла од угље ни ко

вих вла ка на.

Аме ри кан ци су, ме ђу тим, пр ви 

по сум ња ли у на вод ни под виг мла

дог Хо лан ђа ни на, што се ка сни је 

ис по ста ви ло тач ним. Ма га зин 

„Вај ред” се у ме ђу вре ме ну рас

пи тао на Уни вер зи те ту Ко вен три 

и уста но вио да Јар но Сметс ни је 

та мо сту ди рао, ка ко је го во рио.

На по слет ку се чо век ко ји је твр

дио да је ле тео по пут пти це по ја

вио на хо ланд ској те ле ви зи ји и 

об ја снио да је то, за пра во, под ва

ла ко ју је при пре мао осам ме се

ци. У пи та њу је хо ланд ски умет ник 

Фло рис Кајк, ко ји се пред ста вио 

као Јар но Сметс.

БеС Ко нач на Пе Сма – Во ли

те ли ма те ма ти ку, му зи ку или ко

смос, ево за ни мљи ве за ба ве. Да

ни јел СтарТам бор је ком по но вао 

пе сму од ре ђу ју ћи сва кој пла не ти 

но ту и по ве ћа ва ју ћи бр зи ну обр

та ња. Две се кун де пред ста вља ју 

јед ну Зе мљи ну го ди ну.

Али то ни је обич на ме ло ди ја, 

већ му зич ки па лин дром: на исти 

на чин се сви ра и уна пред и уна

траг. Уко ли ко, на рав но, по жи ви

те до вољ но ду го.

Има ју ћи у ви ду уве ћа ва ју ћу бр

зи ну кре та ња Сун че вог си сте ма у 

ко смо су, ре че ни му зи чар про це

њу је да се мо же из во ди ти 532,25 

сеп тде ци ли о на го ди на (5.3225 х 

1056) без по на вља ња. Са ви ше од 

62 ви гин ти ли о на (6,2 х 1064) по

је ди нач них но та, ова ком по зи ја, 

на зва на „Ман да ла”, нај ду жи је по

сто је ћи му зич ки па лин дром.

У 16. сто ле ћу му зич ким пал

ндро ми ма је во ле о да се раз ме ће 

Јо хан Се ба сти јан Бах, па је Да ни

јел СтарТам бор за по чет ни по ло

жај Сун че ве по ро ди це од ре дио дан 

ро ђе ња слав ног ком по зи то ра.

„Сре Бр ни ме ТаК” Про Тив 
ра Ка – „Сре бр ни ме так” мо же да 

бу де де ло тво ран про тив не ких об

ли ка ра ка, под јед на ко као хе мо те

ра пи ја, уз ма ње про прат них те го

ба. Овај дра го це ни ме тал се већ 

ко ри сти у ме ди цин ске свр хе у ви

ду те ку ћег ан ти сеп ти ка – сре бр на 

во ди ца. На уч ни ци са Уни вер зи те

та Лидс (Ве ли ка Бри та ни ја) упо ре

ђи ва ли су учи нак јед ног хе мо те

ра пиј ског ле ка на ба зи план ти не 

(Ци спла тин), ко ји се тре нут но при

ме њу је у ле че ње раз ли чи тих вр

ста ра ка и ра зних сре бр них је ди

ње ња.

По ме ну ти ме ди ка мент, на жа лост, 

ис по ља ва те шке нус по ја ве, укљу

чу ју ћи муч ни ну, по вра ћа ње, чак и 

оште ће ње бу бре га. Је ди на не во

ља, пак, по сле пре те ра не упо тре

бе ко ло ид ног сре бра одр жа ва се 

на ко жи: трај но по ста је сив ка сто

плав ка ста.

На кон шест да на ле че ња по ка

за ло се да је за рак дој ке и де бе

лог цре ва сре бро под јед на ко де

ло твор но као хе мо те ра пиј ски лек. 

За са да још ни је ја сно ка ко сре бро 

уби ја рак, али се на га ђа да је за то 

од го вор но са мо устрој ство ње го

вих ато ма ко је омо гу ћу је да јо ни 

уђу у ће ли ју и уни ште рак.

је Лен СКи Љу ди – На уч ни ци 

су оста ли у не ве ри ци по сма тра ју

ћи остат ке ко сту ра че ти ри осо бе, 

ста ре од 14.300 и 11.500 го ди на, 

с ло ба ња ма дру га чи јим од свих 

људ ских вр ста. Сво је вр сни спој 

ана том ских од ли ка при ми тив ног 

и са вре ме ног чо ве ка. По ти чу из 

ка ме ног до ба, а про на ђе ни су у 

две пе ћи не у ју жној ки не ској про
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вин ци ји Гу анк си. По све му су де

ћи, при па да ју но вој људ ској вр сти 

ко ја је жи ве ла до по ја ве зе мљо

рад ње. Но ва вр ста до би ла је име 

„је лен ски пе ћин ски љу ди”, због 

сво је љу ба ви пре ма ку ва ном је

ле њем ме су. 

Од да на шњег чо ве ка раз ли ку ју 

се ис так ну том че љу сти и обр ва ма, 

ве ли ким кут ња ци ма, де бе лом ло

ба њом, рав ним ли цем и ши ро ким 

но сом. Мо зак им је, пре ма ме ри

ли ма ле де ног до ба, био про сеч не 

ве ли чи не, а ло ба ње у ана том ском 

по гле ду је дин стве не.

Прет по ста вља се да би то мо гла 

би ти но ва ево лу ци о на ли ни ја до 

са да не по зна те са вре ме не гру пе 

љу ди ко ја је ра но сти гла из Афри

ке и ни је ге нет ски до при не ла ис

точ ним Азиј ци ма.

Као Том Круз – По ли ци ја из 

Лос Ан ђе ле са (САД) ни је зва ла у 

по моћ То ма Кру за, иако се, до не

кле, по слу жи ла до стиг ну ћи ма из 

фил ма „Су ви шни из ве штај”. По че

ла је да ко ри сти ста ти стич ку ана

ли зу и ма те ма тич ке фор му ле, ко

је уно си у ра чу нар, за пред ви ђа ње 

зло чи на. У по ме ну том оства ре њу 

чу вар ре да хап си кри ми нал це пре 

не го што по чи не кри вич но де ло. 

Иза овог по ду хва та сто ји ин спек

тор Шон Ма ли нов ски, а фор му ла 

је осми шље на у са рад њи са струч

ња ци ма са Ка ли фор ниј ског уни

вер зи те та из исто и ме ног гра да. 

На ста ла је про у ча ва њем ста ти

стич ких по да та ка из ра ни јих го

ди на и на ла же њем скри ве них 

обра за ца ко ји се по на вља ју. Ра

чу нар на те ме љу то га пре ви ђа да 

ће на од ре ђе ни дан у од ре ђе ном 

де лу гра да не ко укра сти ауто или 

про ва ли ти у ту ђу ку ћу. Не ће те ве

ро ва ти, али су кри вич на де ла сма

ње на за 25 од сто.

БаК Те ри ја ду го веч на –

У под руч ју веч ног ле да у Си би ру 

не дав но је про на ђе на бак те ри ја 

ко ја би тре ба ло по мо ћи на уч ни ци

ма да от кри ју фор му лу за успо ра

ва ње ста ре ње, а људ ски век про

ду жи ти на, чак, 140 го ди на.

На јед ном де лу пла ни не Ма мон

то ва на ђе на је бак те ри ја Ba cil li us 

F, ко ја за о ста је три ми ли о на го ди

на за слич ним бак те ри ја ма у ево

лу ци о ном сми слу. Ис тра жи ва чи 

су за кљу чи ли да овај ми кро ор га

ни зам има не ке ме ха ни зме очу ва

ња жи вот них ак тив но сти и кре ну

ли су да је про у ча ва ју. Бак те ри ја 

је убри зга на ла бо ра то риј ским ми

ше ви ма и уста но вље но је да им се 

по бољ шао иму ни тет, убр зао ме

та бо ли зам и ус по рио про цес ста

ре ња. На и ме, ови ма ле ни гло да

ри су жи ве ли, про сеч но, 308 да на 

ду же од кон трол не гру пе. Ка да се 

то пре ра чу на у људ ске го ди не, ис

па да да се про се чан жи вот чо ве ка 

про ду жио на 140 го ди на.     •
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СТАНКО СТОЈИљКОвИћ

Којисууниверзитетибољи:државниилиприватни?
Сличнопитањесмопоставилиудецембру.
Садасмоприкупилиноведоказе.Ко,дакле,објављујевише

научнихчланакауугледниммеђународнимчасописима?
Премаподацима„Индексанаучнихцитата”(ScienceCita

tionIndex),најмеродавнијегусвету,саознакомБеоградског
универзитета2010.годинепубликованоје2.375научних
радова.СаНовосадског500,сНишког367исКрагујевач
ког239.
Асприватних?
Одниједногдонајвише16!Малтене15путамањеодпо

следњепласираног.Умеђувременусе,можда,заостајањеуве
ћалојерКрагујевацвишепубликује.
Премачланку„Премеравањеучености”(НИТ,број9,фе

бруар2012):„Цитираностсеуразвијенимнаучнимсреди
намавећдугоупотребљаваупроцесуодлучивањаоизбору
ифинансирањупројеката,опромоцијиистраживачког(и
наставног)особља,паиоличнимпримањимаунаучнои
страживачкимустановама.”Научницитатису,дакле,једно
одкључнихмериланечијегдоприноса–појединца,часопи
са,установе,земље.
УистомсмеруселаганокрећеСрбија,изгодинеугодину

убрзавајућиход.
ТакосеУниверзитетуБеоградуланенаSIRWorldReport

листи(натемељубазеподатака„Скопус”)ланеугнездиона
396.местуод3.042усвету,штојевеомадобро.ИспредСрбије
(иБеограда)су42земље,амоглојезнатнобољедајеусвим
чланцимауписанаафилијација(припадништвоБУ).
Алијошније(иниједаннаш)наШангајскојлисти500ода

бранихуниверзитета,најпознатијеинајпризнатијевредно
вањезанаучностваралаштво.Занашуземљунемапречеги
важнијегнаучногзадатка.
Београдскиуниверзитетјевећдветригодиненакоракдо

испуњењауслова.Акључниидаљејесте:вишенаучнихчла
накауводећиммеђународнимчасописима.
Иподједнаковажизадржавнеизаприватне,уколикостре

мекатомциљу. ¶

Који је бољи? И државни, 
и приватни (2)

м
р
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Ко жа от пор на на мет ке
 Ко жа оја ча на па у ко вом сви лом, при знај те да вам то ни ка да ни

је за и скри ло у мо згу. Че му та ко не што, уоп ште, мо же да по слу жи? 

Не ће те по ве ро ва ти: то је нај ја чи ве штач ки ма те ри јал, че ти ри пу

та чвр шћи од ке вла ра! Би о ин же ње ри су у ста њу да на чи не то ли ко 

жи ла ву ко жу да она за у ста ви ис па ље не мет ке. У пр вим про ве ра ма 

та над су ју ри ла упо ла ма њом и пу ном бр зи ном, да би се упо ре дио 

учи нак на пра вој људ ској ко жи, људ ској ко жи по ја ча ној влак ни ма 

сви ле не и свињ ској ко жи. У сва три слу ча ја зр но је про би ло. Је ди

но ни је про шло кроз тки во ве штач ки на чи ње но од па у ко ве пре ђе.
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СТАНКО СТОЈИљКОвИћ

Да ли је ин тер нет и мр тав и жив, као 
у чу ве ном фран цу ском ус кли ку: „Краљ 
је мр тав, жи вео краљ”? Одговориобих
стиховимаВладимираМајаковског:
„Интернетјеживео,интернетјеживи
живћеинтернетбити!”.Верујемдаби
сеоверечимоглепрочитатиинаблаже
нимуснамаКарлсаМарксаиВладимира
ИљичаЛењина.

На шта да нас нај ви ше под се ћа? Од 
че га се са сто ји? Где су му „ср це и ду
ша”? Сазданоднашемаштеисећања.
Осталојетехникакојапостајесвебоља
ипостајесвемањебитна.Срцеидуша
интернетајеупросториматрансцедент
ним,гденашразумнедопире.Интернет
јеједнаогромнадуховнарадионицау
којојчовек,начињеннасликуиприли
куБожју,настављаделоБожије. Духов
наборбаиполарностсветадуховног
пресликавасеинаинтернет.„Гугл”и
„Фејсбук”суданасжилекуцавицеин
тернета.Сутраћемождабитисамоме
тастазе,обичнитрговцидигиталним
одразимаљудскихдуша.„Гугл”једанас
ризница,сутраможепостатидигитално
сметлиште.

Ко је су исто риј ске окол но сти по го
до ва ле ње го вој по ја ви? Аме рич ким 
по ли ти ча ри ма је до ча ран ба на на ма, 
кра став ци ма и из ан ђа лим ка бло ви ма, 
а срп ским је са свим до вољ но, ка ко 
пре по ру чу је те, да по ка же те ку ку руз 
кри вак? Савремениинтернетјенастао
преокополавека.УтодобаЛајкајела
јаласвемиром,апреминулајеМерлин
Монро,симболкојијееротскуенергију
милионаусмераваокапаганскојилузији
овиталностилибералногкапитализма.
УтодобапочеојератуВијетнаму.Деси
лосеубиствоЏонаКенедија.Црнцису
уАмерици1965.годинедобилиправо
гласа.СмртМартинаЛутераКингаје
изазвалавеликупометњуинесигурност.

Догодиласекубанскакриза,подигнутје
Берлинскизид.Почеојехладнират.
Сдругестране,„Битлси”супрвипут

уисторији,направилиуспешанглобал
нипословниподухват.Усветскомуспе
ху„чупавацаизЛиверпула”назираласе
глобализацијакаоновавиталнаснага
посрнулогкапитализма.Утаквомдру
штвеномхаосу,младиизхипипокре
татражезаборављенељудскеидуховне
вредности.
Интернетјенастајаоутовреме.Фи

нансиранјеизвојнихпројеката,алије
реализовануакадемскојзаједници,иод
самогпочеткајезамишљеннаидејама
хипипокретаиглобализације.Каосло
бодан,наднационалан,демократски,ко
смополитскиивасељенски.
Напрезентацијизаполитичареифи

нансијере,приликомодобравањапара,
ЏонПостел,СтивКрокериВинтСерф
показалисукакоћефункционисатиин

тернетуслучајупрекидакомуникацио
нихканалазбогмогућегатомскихудара
Совјета.Сликајеобјављенау„Њузви
ку”8.августа1994.Имајућиувидунаше
финансијереиполитичаре,заинтернет
скоповезивањеСрбијесасветом,уместо
бананаикраставаца,билобиприклад
нијекориститикукурузкривак.Умојим
предавањимаонјенеизоставнообележ
јесрпскогповезивањасасветомисрља
њаусветлубудућност.
ПрваинтернетскавезаубившојЈу

гославијиуспостављенаје1991.изме
ђуФакултетаорганизационихнаукаи
ЕлектротехничкогфакултетауБеогра
ду,каснијејепосталатемељсрпскогака
демскогинтернета.

Мо же ли са вре ме ни чо век без ин
тер не та? Чи ме ће га на до ме сти ти? Ин
тернет(internetworking)јетехнологија
међусобногповезивањаиинтеракције
људикрозпросторивреме.Крозисто
ријуљудинисумоглибезмеђусобног
повезивања,мењалесусесамотехнике
комуникације.Почетакинтернетамо
жемодатиратиупрадавнавременакада
сунашипреципочелидакористеречии
симболедасеспоразумеју.Усменопреда
ње,збогограниченогкапацитетамемо
рисањаидисторзијеинформација,огра
ничавалојенапредакљудскогдруштва.
Огроманискоракначињенјепреоко

6.000годинапојавомписанеречи,чи
јијеглавнинедостатакукомуникацији
двострукипроцесапстракцијеприпре
носуинформација.Једанпуткадаства
ралацпретваравластитументалнусли
кууписануреч,другипуткадачиталац
изписанеречистварасвоју.Исеквен
цијалностпричитањузнатноуспорава
перцепцијуинформација.
Препедесетакгодинапојавилесусе

рачунарске,мултимедијалнеителеко
муникационетехнологијекојесуимале
могућностдигитализације,меморисања,
структуирања,претраживања,преносаи
презентирањамноговећеколичинеин
формација.Временомсуобједињенеи

Пр ва ве за у бив шој Ју го сла ви ји ус по ста вље на је 1991.,

Интернет на левици
„Без интернета човек је осуђен само на своја ограничена чула и мозак. Зато сам уверен 

да ће он опстати, као што су то у наше доба усмено предање, писана реч, радио и телевизија. 
Интернет је данас као струја и вода, сутра ће бити као хлеб наш насушни”, сматра 

проф. др Божидар Раденковић са Факултета организационих наука, наш водећи стручњак

Божидар Раденковић   Фото Горанка Матић
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организованеуданашњиинтернет,ин
телектуалнуекстензијусавременогчо
века.Безинтернетачовекјеосуђенсамо
насвојаограниченачулаимозак. Зато
самуверендаћеонопстати,каоштосу
тоунашедобаусменопредање,писана
реч,радиоителевизија.

С ко јим се то нај круп ни јим ис ку ше
њи ма су о ча ва? Ко ће га пре уни шти ти 
над зор ни ци или бун тов ни ци? УУставу
САД,у13.амандману,заособеванза
конаропствојеидаљенаснази.Услов
даседанашњевременалегаланначин
постанеробјестедасепрекршинеки
америчкизаконилизаконкојијеАме
риканаметнулаземљиукојојживите.
Напрвипоглед,изгледакаоапсурди
претеривање.Најлакшиначиндасепре
ђеграницалегалностијестедасепре
кршенечијаауторскаправа.Принципи
накојимасезаснивајуауторскаправа
ипатенти,примерениуиндустријској
револуцији,намећусебеспризорноиу
информатичкодоба.Патентирасесве:
одегипатскихпирамида(USпатент
6799399)панадаље.Нијевишебитно
далијепатентдобар,већдалисеима
довољноновацадасенасудуодбрани.
Пресуђененадокнадедостижумилијар
дедолара,иакосупатентиувеликојме
риинтелектуалниотпад.
АКТА(AntiCounterfeitingTradeAgree

ment)супотписалеСАД,ЕУијош29зе
маља.Поштојесадржинадржавнатајна,
нећебитинеобично,например,данас
наскијањууСловенијипресрећуагенти
ипленеташнеимобилнетелефоне.Ако
умобилномтелефонупронађумелодију
звонаомиљенепесмеилиуташнинађу
таблету„Галеникиног”аспирина,судиће
намкаодасмопочинилистрашанзло
чин.Свемуштонапишемонарачунару
имаћеприступдржавниикомпанијски
цензори.Постаћеморобовидигиталног
доба.Унајбољемслучају,заизлечењеод
дигиталнихзаблудаможенамбитипре
писанпринуданрад,штопоменутиаме
ричкиамандмандозвољава.
Предстојинамдигиталнареволуција

уследећимдеценијама,послекојећесе
успоставитидигиталнаједнакостзасве
(Декларацијаодигиталнимправимачо
века).Можданекамајкавећодгајано
вогЛењинадигиталногдоба.Идејеле
вицејошнисуисцрплесвојуисторијску
енергију.

Има ју ли Аме ри кан ци тех но ло шке по
лу ге да ис кљу че пре о ста ли свет? Ср бе 
су по ку ша ли, зар не? Интернетјескуп
међусобноповезанихаутономнихрачу

нарскихмрежа.Свакаодмрежаобично
имаскупсвихуслуга(сервиси)потреб
нихзафункционисање.Јединојезајед
ничкиСервисименадомена(Domain
NameSystem,DNS),раширенпоцелом
свету,којиадминистративноодржавају
Американци.Упрошлостијебилопо
кушајадасепромениначинуправљања,
алијеостатаксветабрзоиодлучноодго
ворио,пасеубрзоодустајало. Уколико
биАмериканциискључилиостатаксве
таизјединогсервисакојиконтролишу,
нанивоудржаваиконтиненатабисвеи
даљефункционисало,апаралелнагло
балнаинфраструктурабисеуспоставила
засвеганеколикосати.
ИнтернетуРусијијеприличноауто

номан,арускознањејепретежнонару
скомјезику.Рускидржављани,углав
ном,користерускипретраживач
„Јандекс”,малотогабисепроменилока
данебиприступалиамеричкимсајто
вима.„Епл”,„Циско”идругемултина
ционалнекомпанијеенормнепрофите
заснивајунајефтинојпроизводњиуКи
ни.УкидањеминтернетакаКини,„Епл”
биоднајвећеинформатичкекомпаније
насветупостаонајвећабанкроткомпа
нија,чијабипропастугрозилацелуаме
ричкупривреду.Кинезиионакорадеза
малезараде,стогабипретрпелимању
штету.Од2010.бројкорисникаинтерне
таиинтернихтрансакцијаелектронског
пословањауКинијевећинегоуАме
рици,затонијереалнодаСАДповлаче
радикалнеједностранепотезе.Можесе,
свакако,очекиватидамањеземљекоје
масовнобудукршилеодредбеACTAили
некогсличногспоразумабудуподвргну
тедигиталнимсанкцијама.
Пробни експериментјеначињенса

Србијом1992.Резултатнијебиоодгова
рајући,паседамгодинакасније,завре
меНАТОбомбардовањанашеземље,
интернетнијеискључен.Оддигиталних
санкцијаСрбијипрошлоједвадесетго
дина,аданиједнојдругојземљидиги
талнесанкцијенисуувођене.Србијаће
остатиуписанауисторијикаопрва,мо
ждаијединаземљакојаихјеискусила.

Ка ко ће на та кав иза зов од го во ри ти 
Ки не зи, Ру си, Ин ду си...? Кина,Русијаи
Индијаполакокрећукаправљењуевро
азијскогсавеза.ГраницуРусијеиКине
јепреготово300годинауспоставионаш
земљак,грофСаваВладисављевић,и
онасеодтаданијемењала.Одпренеко
ликогодинакинескитенковиучеству
јунавојнимвежбамауРусији,земље
БРИКСаувеликокупујуобвезницеи
акцијеЕУ.ЗаједничкинаступРусијеи

Кинедовешће,немасумње,досинхро
низованогодговора,уколикобудунару
шенињиховиинтересинадигиталним
просторимаинтернета.

Ако се ро дио у вој ним ис тра жи ва њи
ма, ни је ли са свим при род но да по ста
не нај све о бу хват ни је бој но по при ште? 
Ратовалосеувекзбогратногпленаи
људскихдуша,затослободаодувекима
највећуцену.Удигиталномсветуграни
цедржаваимајусвемањесмисла,одрази
људскихдушасуна„Гуглу”и„Фејсбуку”.
Немапотребедасезањихратује.Знање
поданика,каонајзначајнијеблаговећине
држава,већјепленмултинационалних
корпорација.Можемоочекиватидаин
тернетбудеподршкапропагандиитех
ницикомуникацијаукласичномрату.
Уништавањеипљачкадобараједненаци
јенаинтернету,збогдистрибуираностии
разноликогкорпорацијскогвласништва,
нећебититакоефикаснакаоуреалном
физичкомрату.Уближојбудућностиис
пољићесевећиутицајмултинационал
нихкорпорацијанакласичноратовање.
Бомбардовањемањедржаветрећегсвета
гдесепроизводеелектронскиуређаји
противничкекорпорацијемоглибипо
статиуобичајенапословнапракса.
Одговорнасуровсценариокојинам

посрнуликапитализамприпремаје
стенаднационалнаинтернетскагери
ла.„Анонимуси”,„Викиликс”,„КимДот
ком”,„ОкупирајмоВолстрит”самосу
претече.Удеценијамакоједолазеније
неозбиљноочекиватидасеинтернетска
герилаполитичкииорганизационопро
филишеуснажнусветскуполитичкуор
ганизацијулевеоријентације,некуврсту
интернационалеинтернета. Правират
унаинтернетубићегерилски.Моглоби
серећидаћеон,посвојојприроди,бити
идеолошкиибезнационалнихграница.

Ку да ин тер нет стре ми? На слу ћу је те 
ли бу ду ће обри се? Интернетједанас
каострујаивода,сутраћебитикаохлеб
нашнасушни.Убудућностићееволу
иратиуинтелигентандистрибуиран
системвиртуелнереалностикојићесен
зоримабитиповезансареалнимсветом
натакавначиндаћечовек,сасвојим
ограниченимчулима,тешкомоћида
разлучидалисеналазиуреалномилиу
виртуелномсвету.

Чи ме пот кре пљу је те ис каз да је ста
ро грч ка аго ра у Ати ни пра пре те ча ин
тер не та? У че му ви ди те слич но сти и 
раз лич но сти? Најзначајнијигенератори
знањаиидејаантичкогвременабиле

Без ин тер не та чо век је осу ђен  на сво ја чу ла и мо зак

,►
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У ди ги тал ном све ту гра ни це др жа ва има ју све ма ње сми сла,

суПлатоноваакадемијаиАлександриј
скабиблиотека.Дабисезнањепренело
наостатакдруштва,билојенеопходно
установитиформалноместоразмене.
ИсподАкропољаинепосреднопоред
Аеропагасу,поредразменедобара,упо
редострујалеинепосредносеразме
њивалеидеје.Наатинскомтргу(агора)
насталисупојмови:политика,наука,
логика,математикаифилозофија.Кара
ванисудолазили,доносилиидејеизда
лекихкрајева,аодлазилисаидејамакоје
сунасталеуАтини.Помоделуатинског
тргафункционишеданашњиинтернет,а
поугледунаПлатоновуакадемијудана
шњиуниверзитети.

Исто вре ме но Алек сан дриј ску би бли
о те ку упо ре ђу је те с „Гу глом”. Хо ће ли 
на сли чан на чин и он скон ча ти? „Гугл”
данасимавеомапозитивнуулогуураз
војучовечанства.Потоме,иначину
организовањаипретраживањаинфор
мација,сличинаАлександријскуби
блиотеку. Међутим,онјекорпорација
либералногкапитализмаиникаданеће
постатинепрофитнинаучниинститут,
штојекрозсвевремепостојањабила
Александријскабиблиотека.Тупрестају
свеаналогијеизмеђу„Гугла”иАлексан
дријскебиблиотеке.
УАлександријису415.годинепри

сталицеПатријархаКирилаизколау
пролазускинулеХипатију,последњу
управницуАлександријскебиблиотеке,
одвуклијеуцркву,скинулиједогола,
искасапили,азатимспалили.Страда
лајезбогсвојеполитеистичкерелиги
је.Институцијеумирукаоиљуди.Смрт
ХипатијеиодлазакАлександријскеби
блиотекеуисторијујединственједо
гађајкојисенећепоновити.Затонема
смислаправитихипотетичнеинепри
кладнеисторијскеаналогије,каонапри
мердалићебудућухетеросексуалну
управницу„Гугла”растргнутииспали
тихомосексуалнаелитанавластиили
ћекорпорацијууништитиинформатич
киварварисаистока.
Међутим,питањејевременакадаће

грамзивостипохлепаоднетипревагу
надумеренофилантропскимихуманим
циљевимакојису„Гугл”позициони
раликаоводећуинтернетскукорпора
цију.Померајкатомевидљивјеизоб
једињенеполитикеприватностикојује
„Гугл”недавнообјавио.Овакорпора
ција ће,вероватно,нестатиужестоком
герилскомсукобусаинтернационалом
интернета,аизњеногпепелародићесе
Декларацијаоједнакостисвихљудиу
дигиталномсвету.

Зар Бож ју по сла ње Ада му на сво ду 
Сик стин ске ка пе ле ни је пр ви при каз 
бе жич не ве зе? Микеланђелојемоме
наткадаБогдаривадушуАдамунасли
каокаоразменуинформацијаупросто
руодпрстаБожјегдопрстаАдамовог.
Генијалнојеуметничкиантиципирао
настанакмодернихбежичнихкомуни
кација.

Сти же ли да на шњи вер ник лак ше до 
Бо га, ако ко ри сти ин тер нет? Ко је су му 
услу ге за то на рас по ла га њу? Религија
једуховназаједницачовекаиБога,раз
менаинформацијајесаставнидеоодно
саутојзаједници.Почившипатријарх
московскиицелеРусије,АлексејДруги,
ипапаЈованПавлеДруги,посебнимпо
сланицамасуверницимаисвештенству
објавилидајеинтернетбожјидар.У
Рускојправославнојцрквисветитељем
заштитникоминтернетасматрасеСвети
ЈованБогослов.УКатоличкојцрквито
јеСветиИсидородСевиље.
Данашњемверникусунарасполагању

многеуслугенаинтернету:„Православ
нимолитвеник”за„ајфон”и„андроид”
мобилнетелефоне,дигиталнизаписмо
литве(http://www.godtube.com)итако

редом.Српскаправославнацркваосно
валаjeЦентарзапроучавањеиупотребу
савременихтехнологија,чијијеуправ
никдрОливерСуботић,сдокторатомна
темуинформатичкеконтроледруштва.
Мождаћесеубудућностивернициис
поведатипреко„скајпа”,аопроштајнице
грехова,којећеплаћати„виза”картица
ма,стизатиелектронскомпоштом.Иу
дигиталномдобуслободаћеиматинај
већуцену.Страдалници,ЏулијанАсанж

иКимДотком,одблудникаирасипника
устварномживоту,својимстрадањемза
слободупостајумученици,исветитељи
дигиталногдоба,

Ко ји су Ср би уве ли ко до при не ли 
на стан ку ин тер не та? Ка ко се на ма до
го дио? НајбитнијејеутицаоНиколаТе
сла,којијеучланкуосветскоминфор
мациономсистему,преједногвека,у
12тачакадоневероватнихпојединости
предвидеоданашњуструктуруинтерне
таињеговихсервиса.Истовременоје
пријавиодвапатентазамодулацијукоју
користепретежандеоданашњихмобил
нихибежичнихуређајасаповезивање
саинтернетом.Већинадокторскихди
сертацијаинаучнихрадоваиздигитал
нихмодулацијапочињецитатимаова
двапатента.НиколаТеслаје,истотако,
ауторпатентазакоаксијалникаблкоји
секористизакабловскутелевизијуиин
тернет.Ипатентазарадио.
МихајлоПупинјепознатпоПупино

вимкалемовимакојисекористезателе
фонирањенавећимрастојањима.Аутор
јепатентазавишеструкутелеграфију.
Интернетвезепрекооптичкихкаблова
иданаскористепринципрадазасно
ваннаовомпроналаскукојиомогућу
јепреносвишеструковећегобимаин
формацијакрозпрекоокеанскеоптичке
каблове.Ауторјепатентазапредајник
–осцилаторсаелектронскомцевиипа
тентазапријемникаудион.
МихајлоПупиниНиколаТеслана

шлисусенаспискудесетнајзначајнијих
научникасвихвременаутелекомуника
цијама,састављен2000.послегласања
уМеђународноминститутуелектроин
жињера.
МилорадПавићјепетгодинапрепо

јавевеба,1984,написаороманухи
пертексту„Хазарскиречник”роману
хипертексту.Најкраћедефиницијевир
туелнереалностиукњигамаизносепола
странице,анашзнаменитипесникЛаза
Костићјеусвојојпесми„Међујавоми
међ’сном”даоњеннајкраћиописуса
момназиву.Уданашњевремепомамеза
приватнимподацима,читање„Данге”
РадојаДомановићауверавамедасмо
миСрбибилиграђанисветапрепоја
весадашњих„дигиталнихданги”увиду
личнекартесчипомиобичнихмобил
нихтелефонапомоћукојихјемогуће
пратитикретање,навикеизадржавање
власникатоком24сата.Данепомињем
„бусплус”картицепротивкојихсемал
тененисмобунили.Билоједовољно
давластначаснуречобећаданаснеће
уходити.•

Ти то и чка ља
Ка кву су уло гу има ли Јо ван ча Ми цић и Јо

спи Броз Ти то? Чу ве на пу то ва ња дру га Ти та 

се не ка ко по ду да ра ју с вре ме ном на стан ка 

ин тер не та. Он је, сва ка ко, био све стан по

тре бе пре ва зи ла же ња дис тан це у про сто

ру, али за то му ни је био по тре бан ин тер нет. 

Са свим су би ли до вољ ни „ролсројс” ка бри

о лет, „пла ви воз” и брод „Га леб”. Со ја Јо ва

но вић је, не ка ко у то вре ме (1964), сни ми ла 

филм „Пут око све та”. До да на шњих да на је 

за ме не не по зна ни ца да ли су пу то ва ња Јо

си па Бро за би ла узор Ми о дра гу Пе тро ви ћу 

Чка љи за бри љант ну уло гу Јо ван че Ми ци ћа 

или је Јо сип Броз, с об зи ром да је био фил

мо фил, ин спи ра ци ју за сво ја пу то ва ња око 

све та цр пео из Чка љи не уло ге.

►
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Већдуготрајеопчињеностнаучне
фантастикеибајкиидејомодрама
тичнојпроменивеличинетела.Уфил
му„Драга,смањиосамдецу”протаго
нистајеизумеосправукојајеигром
случајасмањилаињеговуисуседову
децунасвегасантиметарвисине.

Стогодинараније,ЛуисКеролјена
писаокњигуодевојчицикојаје,по
штосестропошталаниззечјурупу,
загризлапарчеколачаипорасладо
неслућенихразмера,аготовопретри
векаЏонатанСвифтјеописаоГуливе
ровепустоловине,првокаоџинамеђу
Лилипутанцима,апотомнаострвугде
сусвисемњегабилиџинови.
Овакваискуствадосадсубилаогра

ниченанасветуобразиље.Усветууко
меживимоипакнедолазидотаквих
променаувеличини,анинашатела,
изузевуслучајупрекобројнихноћних
излетауцарствобрзехране,непостају
знатновећаилимања.
Тојебарважилодонедавно.Група

истраживачаизИнститута„Каролин
ска”уШведскојпостиглајетодасе
људиосећајукаодасусенашлиуте
лудругевеличине–билопатуљка,би
лодива.Показалисудаовосуштински
мењаначиннакојиљудиопажајуфи
зичкисвет.Онимакојисусезатеклиу
мањимтелимачинилоседасуусвету
насељеномџиновскимрукамаиолов
камавеличинедрвета,доксуонимау
дивовскимтелимаистипредметидело
валесићушно.

Ру ко ва ње са со бом

Дабисеовопостигло,учесници
огледасулеглинакревет,носећина
главиекранповезансдвемакамерама,
окренутимпремалажномтелукојеје
лежалодоњих.Кадабипогледалина
долеуправцусвојихтела,уместоњих
бивиделивештачкателанаместугдеје
требалодабудуњихова.Овавештачка
телабиласуилиогромна(предметод
готово400сантиметаранаправљенод
увидумрежеодпилећихножица)или
сасвиммала(луткаБарбика).

Какобидовелидотогадасеиспи
танициуовимлажнимтелимаосећа
јукаоусопственојкожи,научници
суупотребилитехникудобропознату
свимакојезанимаопажањетела.До
бровољцибиставилирукеизвандома
шајасвојихочију,напримерподсто,
докбивештачкарукастајаланастолу.
Извођачогледапотомбиистовремено
лупиоискривенуправурукуиви
дљивувештачку.
Каопоследицутога,уче

сницибидоживеликако
некододирујерукуупри
ближноистомположа
јуукомјењиховатачно
наонакавначиннакојису
осетилидањихнекодо
дирује.Овојекодвећи
неучесникаизазва
лоосећајдајелажна
рукаустварињихова
властита.Показалосе
даовајметодфункцио
нишеисцелимтелима–
чакучесникуомогућавада
сеосећакаодаседиутелу
другеособеисамсесасо
бомрукује.
Наконштосупоказали

даљудиекстремновелико
илиекстремномалотело
могудоживетикаосвоје,
истраживачисупроучава
лиосећајулисеиспитани
цикаодазаистаживеудру
гојвеличиниилиосећајудаје
величинателаконстантна,ада
сепроменилавеличинасветаоко
њих.Какобиодговорилинаово
питање,користилисусенеколи
киммерењима
Тражилисуодучесникаогледада

проценесвојуудаљеностодкутије
наподуипотомраширерукепре
мадужиникутије,каоданамеравају
дајеузму.Испитанициумалимте
лимадоследносупроцењивалида
јекутијадаље,ширећивишеруке,
каодасеприпремајудаобухва
текутијумноговећевеличине.С
другестране,учеснициувећим

телимаоцењивалисудајекутијазнат
ноближе,мањеширећируке,каодасе
кутијасмањила.

Ту ђе те ло као сво је

Осимштојепоказалодасељудимо
гуосећати„каокодкуће”утелимараз
личитевеличине,овоистраживање
јејошједнаемпиријскапотврдада

сунашевиђењесветаинашеви
ђењесопственогтелаублиској
спрези.

Иаконекимаовиогледи
могуделоватипопутуна
пређенихмађионичарских
трикова,налазиимајуврло

кориснепримене.Недавно
јеутврђенодаистиприн

ципикојисуоснови
илузијесазаменом
тела,могубитидело
творантретманзабол
кодартритиса,будући

даболесникуомогућа
вајудасеосећакаодасе

његовизгрченипрстипро
тежудонемогућихдаљина
инатајначингаослобађа
јубола.
Поменутоистраживањеје

једноунизуонихкојапока
зујудасветкојиопажамо
нијеистоветнакопијафи
зичкогсвета.Узвишицесе

чинестрмијимкаданосимоте
жакранац,предметиближимкад
ихјакожелимои,каоштоовиогле
дипоказују,светвећимкадасмо
умањемтелу.Мадасесветзапра
вофизичкинемењанаовеначине,
чиниседајенашумтакоорганизо
вандадопуштаизненађујућисте
пенфлексибилностиуопажању
физичкогсвета.

Докнаучницираденаодре
ђивањуграницаиупотребеове
флексибилности,насвероватно
очекујуизненађењапопутоних
изпераписацаделанаучнефан
тастике.
 Сте фан Ву ка шин

 БарБиКа
У НАШЕМ МОЗГУ

Група истраживача из Института Каролинска у Шведској постигла је то да се људи
осећају као да су се нашли у телу друге величине – било патуљка, било дива

лупиоискривенуправурукуиви

Каопоследицутога,уче
сницибидоживеликако
некододирујерукуупри
ближноистомположа
јуукомјењиховатачно
наонакавначиннакојису
осетилидањихнекодо
дирује.Овојекодвећи

даовајметодфункцио
нишеисцелимтелима–
чакучесникуомогућавада
сеосећакаодаседиутелу
другеособеисамсесасо

Наконштосупоказали
даљудиекстремновелико
илиекстремномалотело
могудоживетикаосвоје,
истраживачисупроучава
лиосећајулисеиспитани
цикаодазаистаживеудру
гојвеличиниилиосећајудаје
величинателаконстантна,ада
сепроменилавеличинасветаоко
њих.Какобиодговорилинаово
питање,користилисусенеколи

Тражилисуодучесникаогледада
проценесвојуудаљеностодкутије
наподуипотомраширерукепре
мадужиникутије,каоданамеравају
дајеузму.Испитанициумалимте
лимадоследносупроцењивалида
јекутијадаље,ширећивишеруке,
каодасеприпремајудаобухва
текутијумноговећевеличине.С
другестране,учеснициувећим

јејошједнаемпиријскапотврдада
сунашевиђењесветаинашеви
ђењесопственогтелаублиској
спрези.

Иаконекимаовиогледи
могуделоватипопутуна
пређенихмађионичарских
трикова,налазиимајуврло

кориснепримене.Недавно
јеутврђенодаистиприн

даболесникуомогућа
вајудасеосећакаодасе

његовизгрченипрстипро
тежудонемогућихдаљина
инатајначингаослобађа
јубола.
Поменутоистраживањеје

једноунизуонихкојапока
зујудасветкојиопажамо
нијеистоветнакопијафи
зичкогсвета.Узвишицесе

чинестрмијимкаданосимоте
жакранац,предметиближимкад
ихјакожелимои,каоштоовиогле
дипоказују,светвећимкадасмо
умањемтелу.Мадасесветзапра
вофизичкинемењанаовеначине,
чиниседајенашумтакоорганизо
вандадопуштаизненађујућисте
пенфлексибилностиуопажању
физичкогсвета.

Докнаучницираденаодре
ђивањуграницаиупотребеове
флексибилности,насвероватно
очекујуизненађењапопутоних
изпераписацаделанаучнефан
тастике.
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АКАдЕМИК МИЛОСАв МАРЈАНОвИћ

Једанамеричкианалитичарделина
укуна„велику”(bigscience),„акојето
уопштенаука”,каконаводиина„малу”
(smallscience).Упрвомслучајуради
сеоорганизовањутимоваистражива
чакојипратевеликетехнолошкеподу
хвате,испитујућииницијалнеуслове
иконтролишућипроцесреализације.
Кадсетакавподухватреализује,тити
мовисераспуштају.

Понекадсеу„великунауку”,иакосу
мотивиистраживањадрукчији,такође
сврставајуистраживачкипројектикоји
сепроводеувеликимлабораторијама.
Сдругестране,„мала”јенаукауужем
смислу,аонасеопетделинатеоријску
ипримењенуијошнавеликибројпо
себнихнаучнихдисциплина.Утаквим
условимаможемоиматинекакавлични
погледнасвојуужуструку,ослоњенна
ставовеводећихнаучникаињиховиз
бориоценуактуелностиистраживачких
подручја.
Спозицијамојеструке,напоменуо

бихдасесматрадајепоследњиунивер
залниматематичар,онајкојијемогао
даспотпунимразумевањемпратисве
областиматематикесвогвремена,био
АнриПоенкаре(HenriPoincaré,1854–
1912).Данас,остајенамдапратимошта
серадиуводећим„школамаматемати
ке”–универзитетскимцентримакао
штосуПариз,Москва,Берклиидру
гииинститутимакаоштосуПринстон,

МаксПланкуБонуидруги.Наравноту
суиселектованепубликацијесасвет
скихиевропскихконгресаислично.

Ра до ви на јед ној ру ци

Некадјеcurriculumvitaeпратилаком
плетнабиблиографија,атачкунатуру
тинскупраксуставиоје1950.велики
математичарифизичарХерманВајл
(HermannKlaussHugoWeyl),приказу
јућидостигнућаФилдсовогмедаљисте
ЖанПјерСера(JeanPierreSerre).Да
бројрадованијетакозначајанпоказа
тељ,можесеузетизапримервеликима
тематичаринајзначајнијилогичарпо
слеАристотела,КуртГедел(KurtGödel),
закогасусеширилипрстиједнерукеда
бисепоказалоколикоимарадова.Сли
чанјеслучајсмногимдругимистакну
тимматематичарима.Наведимопример
снашегбившегподручја.Измеђудва
светскаратасматралоседајенајистак
нутијијугословенскиматематичарбио
ЈосипПлемељ(УниверзитетуЉубљани)
којијеимаосамочетирипубликована
рада(последњи1924).Данас,ууслови
мамасовненаучнепродукције,податак
обројурадоваможебитијошмањева
жан,амногиоднасималисмоприли
кудавидимодасенаконкурсимазаиз
борууниверзитетсказвањазахтевадасе
поднесудватрисепаратанајзначајнијих
радовапоизборусамогкандидата.
Усавременимусловима,писањера

довајеборбазаопстанакидаљупро
моцију,какосетостихованонаенгле
скомкаже„publishorperish”.Оникоји
финансирајунаучнирадморајуимати
својетехничкенорме.Озбиљнеинсти
туцијеморајусагледаватирезултате.
Наравно,нијеједноставнорећиштаби
тобилирезултати,алисетусвакакомо
гуукључити:

•Радовиукојимасерешавајуотворе
нипроблемикојису(вишегодина)ста
јалинаударнимместима.Таквепро
блемесвакегодиненападајудесетине
математичараусвету,пајесвакакопре
стижнорешитинекиодњих.

• Остварењакојаимајудубинузначе
њаилипродукујуноветехникеуодређе
нимобластимаматематике.
Најзначајнијирезултатису,изгледа,

условљенинадахнућемпојединацаипо
нирањемусебе,честоустањупотпуне
осаме.ЕндруВајлс(AndrewWiles)јеупот
пуњујућисвојерешењегласовитогФер
маовогпроблема(PierredeFermat,1601–
1665),проводиомесецеумансардама
својепородичнекуће,аГригоријПерељ
ман,доказујућиПоенкареовухипотезуу
најтежојпреосталојдимензији3,отуђио
сеосамгодинаодсвихинституцијакоји
мајеприпадао.Овиподацимогубитиин
тересантнисамипосеби,алисунаведени
пресвегадасеистакнеспецифичностпра
вогстваралаштвауматематици.
Радовикојепишудва(илиређејошко

јиаутор)могубитирезултатблискеса
радње–свакојенаправиопокојибитан
корак.Чешћесуонизнакдаједанаутор
бољепратиједан,адругиаутордруги
аспектнекепроблематике.Насупрот
овоме,уексперименталнимнаукаманај
значајнијирезултатимогудасеочеку
јукрозреализацијувеликихпројеката
узангажовањетимоваистраживача.До
вољнојезапримертеврстеузетичувени
пројектTheLargeHadronCollider,одкога
физичариочекујувеликипродорусагле
давањусубатомскогстањаматерије.
Савременаматематикаразгранатајеу

великибројпосебнихобласти,апроце
њујеседасегодишњеобјавинеколико
стотинахиљадарадова.Некеодтихпо
себнихобластиразвилесусеуправцу
главнихкласичнихтокова,анекесуса
свимперифернеиуњимајепроблема
тикауситњена,атехникеистраживања
застареле.Посебносунеплоднаонаис
траживањакојасуузнакупрекорачења
допустивегенералности.Иутимпери
фернимподручјимастварајусезатворе
никруговиистраживача,оснивајусеза
теобластипосебничасописи,аистра
живачисемеђусобноцитирајуутомза
твореномкругу.Безувидаухијерархију
свихобластиматематикеињеногуважа
вања,свеможеизгледатиравнодомо

маТемаТичари у оСами
Најзначајнији резултати су, изгледа, условљени надахнућем појединаца 

и понирањем у себе. Ендру Вајлс је проводио месеце у мансардама 
своје породичне куће, а Григориј Перељман се отуђио осам година 

од свих институција којима је припадао. Ко се од наших данас 
најчешће помиње у свету?
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ра,атада,акотакоможеморећи,неке
распрострањене„хакерске”нормебиће
основазавредновањенаучнограда.

Ци ти ра ни на кон гре си ма

Осврћућисенацитирање,морасево
дитирачунаотомко,гдеикакоцити
ранекирад.„Ко”значипроценупре
стижностиаутораучијемсерадујавља
цитат,атоћечестоодређиватипрести
жностинституцијакојимаприпадаи
његовличниугледуодређенојобласти
науке.„Где”јепроценавредностичасо
писаукомејетајрадобјављен.Тупо
ред„хакерске”нормедајеисамчасопис
цитиранодређенбројпута,требаима
тиувидутрадиционалноместопоједи
нихчасописаиуглединституцијачија
суонигласила.„Како”јепосебнобитан
аспектовеанализе.Имацитатакојисе
јављајукаопукибиблиографскиподаци.
Имаонихгдесеимецитираногинеки
његоврезултатнаводеи,најзад,случај
кадсетајрезултатбитнокористиуса
момрадуауторакојицитира.
ПремаподацимачасописаMathema-

ticalReviews(одпренекугодину),најци
тиранијиматематичарнасветубиоје
пензионисанипрофесорСофијскогтех
ничкогфакултетаДурмиБајиновса800
написанихрадоваинештоблизу4.000
цитата.Сдругестране,представљајући
истакнутогсветскогфизичараЏонатана

Елиса(JonathanR.Ellis)уСрпскојакаде
мијинаукаиуметности,академикЂор
ђеШијачкијенавеоподатакдасерадио
научникуспреко40.000цитата.Овопо
казуједајебројцитатаврлоразличити
ублискимдисциплинамакаоштосума
тематикаифизика.Покојнипрофесор
МилорадМлађеновићобјавиојесвоје
временоуНинусеријучланака,анали
зирајућицитираностпопојединимна
укама.Интересантнајекорелацијакоју
јеонизвео–штојеподручјенаукепри
менљивије,цитираностјевећа.Можесе
слободнорећидатакорелацијаважии
унутарједненаукеподељененасвојате
оријскаипримењенаподручја.
Светскиконгресиматематичараодр

жавајусесвакечетвртегодинеиданас
имајухиљадеучесника,пасамоуче
ствовањенијеништаособитопрести
жно.Алитиконгресисузначајникао
местогдеседодељујуФилдсовемедаље
(FieldsMedals),којесесматрајуекви
валентомНобеловенаградезамате
матику.Посебносузначајнапленарна
предавањакојауказујунаактуелност
појединихобластиматематикеизна
чајрезултатапостигнутихуњима.По
једностављеноречено,тапредавања
супрегледнајзначајнијегделаматема
тичкогстваралаштваутекућемперио
ду.Цитираностутимпредавањимасва
какојеједанврловисокопостављени
критеријум.Уматеријалимакојипрате

четирипоследњакон
гресавидиседасуод
нашихматематичара
пленарнипредавачи
посекцијамабили:
академикСтевоТодор
чевић(Цирих1994.и
Берлин1998),ЕндреШи
ли(EndreSuli,Мадрид,
2006),чланСАНУванрадногсастава.
Приказујућикаоследеће,цитирање

нашихматематичараупленарнимпре
давањима,првоћебитинаведенаиме
напредавача,азатимименацитираних
аутора:
–ВикторА.Васиљев:ZieglerЖиваље

вић,
–ZoltanFuredy:ЖиваљевићВрећица,
–GilKalai:ВучићЖиваљевић,Жива

љевићВрећица,
–AnandPillay:ХрусховскиСоколо

вић,PillayСоколовић,
–ZhiningChen:E.Suli.
Напоменимодасусваовацитирања

есенцијална,тј.именааутораињихови
резултатинаводесеусамомтекстуових
предавања.Напоменимо,такође,дау
овимпленарнимпредавањимадругих
именанашихматематичаранема.
Акојеовимсагледавањемпревисоко

подигнуталетвица,ономожедаукаже
напутподмлађивањанашеАкадемије
бирањемљудикојисебавепрестижним
областимаматематике.•
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Академик Милосав (Мило) 
Марјановић написао је овај чланак
есеј који је Извршни одбор разделио 
свим члановима САНУ.
Имајући у виду ауторове погледе, 
сматрамо да завређује да га што
више читалаца прочита.

Редакција НИТа

Д. Стојановић
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Продорновихтехнологијаумеди
цинскупраксуодвијасетаквомбр
зиномдакомпликованеапаратекоји
стижуздравственимустановамаумеју
дакористесамореткисубспецијали
сти,претходноподвргнутиподробној
обуци.

Међутим,поредпрескупихиглома
знихнаправакојезаузимајучитаве
просторије,тржиштесвевишепрепла
вљујууређајиџепногформата,одкојих
сумногиопштенамене,алиихпосебно
кориснимсматрајулекари.

Недавнојеједанугледанмедицински
сајтнабројао„десетпотпунокулиневе
роватнокориснихсправицаиаплика
ција”.Састављачилистеималисуувиду
САДгдетрећиналекарапоседујетаблет
рачунаре,аскоросвикористетелеко
муникационевезезамобилнетелефоне
брзинамакојесунанашимпросторима
јошнедоступне.
Упутнојебацитипогледнатулисту

каоначинзавиривањаусопственубли
скубудућност.Наравно,тешкоразумљи
ваобјашњењаАмериканацазамениће
мотумачењимаприлагођенимдомаћем
читаоцу.

1Видеоконсултацијепутем„памет
ногтелефона”(smartphone).„Па

метнителефон”иликомуникаторобје
дињујефункцијемобилногтелефонаи
ручнограчунара.Служизаелектронску
пошту,интернет(једрењесајберспеј
сом),читањедокумената,одређивање
положајаупростору(GPS),фотографи
сањеи,штојепосебноважнозанамену
којуописујемо,видеокамеру.Натржи
штеовихданаизлазиимоделсмогућ
ношћу„лебдећенавигације”,тојестда
вањекомандибездодиривањаекрана.
Видеокамераотварановемогућности

зателемедицину,тојестпостављањеди
јагнозеидавањесаветанадаљину.По
себнојеважназаруралнаподручја,али
изасведругеситуацијекадалекарније
физичкиприсутанналицуместа,анео
пходанјењеговсавет.

2Таблетрачунари.Тосумоћнемале
машинекоје,сдијагоналнимпреч

никомекранаодоко25центиметара,
могудастануувећиџеп,ањиховама
њаверзија(„ајпеди”)комотносесмешта
угорњиџепрадногмантила.Предност
њиховеприменеогледасеумогућности
далекаруболничкојсоби,занеколико
секунди,проверисвојезнање,билода
јеречодиференцијалнојдијагнозиили
прописивањутерапије.Јасноједајеи
пацијентживотнозаинтересованзата
квупроверујерсесмањујеопасностле
карскегрешке.

3Програмизапрепознавањегово
ра.Упитањујетехнологијакоја

омогућујелекарудиктирањеиелектрон
скоускладиштењерезултатапрегледа
чакидокјеупокрету.Упродајујевећ
пуштенпрограмзаајпедкојиприхвата
идигиталнотрансформишеглассамо
билногтелефона.

4Мануелниултразвучни„стето
скоп”.Класичнеслушалице,као

симболдокторскепрофесијетокомдва
дугастолећа,напутусуданареднихго
динапотпунопаднуузаборав.Већтри
годинепостојинаправазаултразвучну
дијагностику,обликавећегмобилногте
лефона,саприкљученомсондомзавизу
елизацију.
Већјепрозвана„новимстетоскопом”,

асагласностзаширокуупотребудобио
јеисличансистемза„паметнетелефо
не”којифункционишеуWindowsокру
жењу.

5Паметниповез.Докјошсматра
модајехолтерзаконтролувитал

нихфункција,рецимосрчаногритмаи
крвногпритиска,изразновихтехноло
гијајеромогућаваконтинуиранопра
ћењефункцијеорганизма,билоумиру
илипокрету,сплетжицакојеобмотава
јутелочиниганекомфорним,памусе
већтражиместоумузејуисторијемеди
цине.
Жртвехроничнихболестиносиће

ускоролепљивутракуилиповезизкога
ћесензорибежичнослатиналазепаци
јентовомпаметномтелефонуилицен
тралномконтролномпункту.

6Обједињеникомуникатор.Одзво
нићеускородобукададокторза

појасомносипејџер,ауџепумобил
нителефон.Постојекомуникаторикоји
служекаопејџер,алиисредствозапре
носговорнихитекстуалнихпорука,за
хваљујућипротоколузабежичнослање
таквихинформацијапрекоинтернета
(VoIP).
Нарасполагањујеисличанпакетко

јимсе,поседовањем„паметногтелефо
на”,свевезеостварујупрекојединстве
ногтелефонскогброја.

ПамеТна
тужибаба

Бочица с поклопцем 
бежично повезаним 

с интернетом, која звучним 
или текстуалним путем 

обавештава надлежног лекара 
да је пацијент прескочио 

узимање лека, једна је 
од десет најновијих справица 

и апликација у медицини 
сутрашњице
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Једнаодболестикојајезасигурно
обележиладвадесетиидвадесетпрви
век,познатаународупоразнимиме
нима:рак,канцер,злоћуднитуморје
устваринадболест,суперскупболе
стиразличитеетиологије,различитог
узроканастанка,нападачитавспек
тарорганскихсистема,алибезуслов
ноистогфаталногисхода,уколикосе
болестнеоткријенавреме.

Научницикажудабисмосви,уколи
кобисможивелидовољнодуго,оболе
линакрајуодрака,штопростозначи
дасунашиодбрамбенисистемиуорга
низмузастарели,мањефункционални,
далошијеисправљамогрешкеупре
писивањугенетичкеинформације,да
лошеодрађујемоконтролуквалитета
протеина,тодоводидоакумулирања
грешакаунашимћелијама,лошиак
терипреузмубалансусвојукорист–и
ћелијакојанасједотогмоментапокор
нослужилапостајенашнепријатељ.
Себичнаћелија,којасеразмножава

иразмножава,потомствараорганоиде,
успостављаваскуларнисистемутим
органоидима,аондашаљесвојепосла
никекрвнимилимфнимтокомдодру
гихделователа,иправивојскусвојих
метастаза.
Различитегенетичкеаномалијесе

налазеуосновинастанкаовеболести,
којесмоилинаследилиилисупро
стонасталекаорезултатакумулаци
јаштетногутицајаспољашњесредине,
животнихнавика,начинаисхране.Мо
жемоихгрубосврстатиудватипа:ак
тивацијаонкогенаиинактивацијасу
пресорскихгена.
Разноликостсамеболестинаговешта

вадаћеиспектардоступнихтерапија
битиједнакоразноврстан,тесенада
модаћемоједногданапотпуноразви
тисистемперсонализованемедицине,

гдећесетачноутврђенааномалијале
читипрецизноодређенимизасигурно
одговарајућиммедикаментом.Но,ка
коприступлечењуракаизгледаданас?
Ималиновостинапољубиомедицине?
Кадапомислитенарак,сигурновам

сеуглавибудеасоцијацијенаопераци
је,натерапијезрачењемихемотерапи
је,тосутриглавнаалатакојимсено
симосаовомопакомболешћу,веома
агресиванприступлечењу.Алиданас
намнауканудиалтернативну,неагре
сивну,четвртуобећавајућуметодуко
јасезасниванакоришћењупроменљи
вихструјнихпоља.Терапијасезаснива
наизумупрофесораЈорамаПалтија.
Наиме,вођенидејомдафизичкека

рактеристикесамихћелијамогубити
основазаразвијањеновихтерапијаза
лечењерака,професорињеговтимсу
развилиапараткојишаљеструјнапо
љанатачноодређенидеотелаинатај
начининтереферирасафизиолошкиом
процесимаћелијанациљаномместу.
Обзиромдасећелијеразликујуусвом

облику,фреквенцијићелијскедеобеи
такоредом,одређенафреквенцијаструј
ногпољаинтерферирасатипомћелија
тачноодређенихкарактеристика,тета
кострујнопољекојеуништаваћелије
рака,немаефекатнаћелијекојесенеде
леуоколиниканцерогеногтикива.
Услединтереферирањасафизиоло

шкимпроцесимакојисууосновиће
лијскедеобе,струјнапољанаводеће
лијудаизвршисамоубиство,процесом
програмиранећелијскесмрти.Звучи
обећавајуће,зарне?
Клиничкестудијекојесеспроводе

широмсветадолазедоизванреднихре
зултата,анарочитојезначајноспоме
нутиуспехкојитерпаијапоказујеуте
рапијиглиобластоме,веомаагресивног
туморамозга.Листапланиранихтера
пијасепроширује,теистраживачкити
мовиускороотпочињувеликустудију
отерапијиракаплућа.Данассе,такође,
спроводестудијекојеимајузациљда
изучесинергистичкиефекатхемотера
пијаитерапијеструјнимпољиманакон
иницијалнедијагнозетуморамозга,а
циљовекомбинованетерапијејесма
њењестоперелапсирањатумора.
Променљиваструјнапољапредста

вљајунадудаћенесрећнипацијенти
којиболујуодракаубудућемоћисамо
даприкачегенераторструјнихпољана
тачноодређенидеотела,изаобиђуму
котрпназрачењаибројненепријатне
контраиндикацијехемотерапије.•

7Медицинскесправекојефункцио
нишунадаљинупреко„паметних

телефона”.Развијенисусофтверико
ји„паметнетелефоне”претварајуујеф
тинеипокретнедијагностичкеапарате.
Првитаквимоделисупомагалиболе
сницимаодшећернеболестидадобију
резултатеконцентрацијешећераусвом
организму,теданадлежнилекар,коме
сеонишаљу,поузданијеодлучујеотера
пији.Садавећпостојимогућностдале
карпрекопаметногтелефонасауграђе
номкамеромсвомпацијентуутропима
поставидијагнозумаларије.Могућејеи
дакардиологпрекомикрофона„памет
ногтелефона”слушасрчаниритампа
цијента.

8Аутоматизованопридржавањете
рапијскогрежима.Речјео„памет

нимбочицама”сапоклопцимабежично
повезанимсинтернетом.Овајсистем,
којиимаулогутужибабе,звучнимили
текстуалнимпутемобавештаванадле
жноглекарадајепацијентпрескочио
узимањелекаупредвиђеновреме.Тај
податакможедаобјаснилошодговорна
прописанутерапију.

9Електронскапомагалазапретрагу
литературе,израчунавањеипре

вођење.Базеподатакаприлагођене„па
метнимтелефонима”,одкојихјенајпо
знатији„медскејп”(Medscape),свесу
кориснијезабрзупретрагу,алансирају
сеисофтверизаизрачунавањеразличи
тихризика.Узњих,бесплатнојенарас
полагањуи„медибабл”(MediBabblе),
програмзапревођење,којиомогућава
комуникацијусапацијентимаваненгле
скогговорногподручја.Засадапостоји
напетјезика,попутнекихдругиховде
набројанихапликацијанезависиодин
тернета,апоказаосепосебнокорисним
кадалекарскитимовиинтервенишуу
условимамасовнихнесрећавансвојезе
мљеилиуделовимаземљенасељенема
њинама.

10Социјалнемреже. Поред„Феј
сбука”,каоопштедруштвене

мрежекојукористипрекополамили
јардељуди,ипословнихмрежазакоје
јепримерLinkedIn,развијенојевећви
шесајтованамењенихискључивоздрав
ственимрадницима.Занекеодтихтри
бинапотребнајелозинка.Ипацијенти
почињудаорганизованоразмењујуин
формацијеуоквиругрупакаоштосу
„Организованамудрост”(OrganizedWis
dom),„Пацијентикаоја”(PatientsLike
Me)ислични.
(Доковајтекстбудечекаонаобјављи

вање,застарећенекеинформацијеса
држанеуњему.Тојепоказатељбрзине
којомсенаша,насвевећимдозамаин
телектуалнихстероидазаснованасада
шњост,претвараунестрпљивоочекива
нубудућност).•

Самоубиство рака
Оболели ће моћи само да прикаче генератор на тачно 

одређени део тела и заобиђу мукотрпна зрачења
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ПРОФ. дР МОМчИО Б. ђОРђЕвИћ

Уколикотражитеодговорнапитање
штајетосингуларност,апредсобом
иматеминутвремена,ондабимогла
битидовољнадефиницијаРејаКер
звејла,америчкогинжењера,изумите
љаифутуролога:„Сингуларностјетре
нутакукомеинтелигенцијазаснована
накомпјутерскојтехниципревазилази
збирумнихспособностисвихљудиза
једно”.Усингуларностисветомупра
вљаартифицијелнаиливештачкаин
телигенција(ВИ),механизамкојије
основамишљењаиинтелигентногпо
нашања,ауграђенјеурачунаре.

Кадабимеданаснекопитаодалибих
волеодамиздравственостањеуследе
ћихдесетгодинапредвидиврхунскиле
кар,можданајбољинасвету,илиауто
матскимедицинскидијагностичар,
сместабихсеопределиозапостојећума
шинуињенувештачкуинтелигенцију.
Онанезнаштасутоемоције,неколеба
се,неманикаквихобзира,нитиочеку
јебилокаквузахвалност.Уосталом,екс
пертизаВИрачунајудаћевећзаживо
таданассредовечнихлекараалгоритми
иаутоматскимашинскидијагностича
рипостатидеорутинеупрактичнојме
дицине.Затаконештовероватноћаје
50:50.
ИстраживачикојимајеВИживотни

позивистраст,удруженисууинтердис
циплинарнeтимовејерзараднатако
компликованомпроблемупопутинте
лигенције,пајошвештачке,потребноје

владањерачунарством,лингвистиком,
психологијом,биологијом,филозофи
јомитд.
ИзразВИсковаојеЏонМакартипо

четкомпедесетихгодина,иодносисе
намашинскипроизвод.Онјезаступао
применуматематичкелогикеуразвоју
компјутерскихсистемаоспособљавају
ћиихзарезоновањеоунетимподаци
ма.Његовставсазреојекоришћењем
тзв.логикепрвогредаукојојсезнање
изреалногсветапретвараумоделеко
ришћењемформалнихматематичких
симбола.Компјутерскисистемнатом
принципупланиранјезасветобјеката
изаодносемеђуњима,штојенеопход
нозастварањезакључакаостањуства
ри.Например,уколиколичностАима
врлоинфективнуболестБидођеукон
тактсаличношћуЦ,ондасекоришће
њемлогикеможезакључитидаћеЦдо
битиболестБ.
Међутим,тријумфлогикепрвогре

данеогледасесамоутакоједноставном
резоновању,већиумогућностиствара
њакомплекснихмоделаитопомоћума
лихипростихградивнихјединица.По

сценаријукомпоновањакомплексног
изједноставноглакоје,например,на
правитимоделсмртоноснезаразнебо
лестииизвућизакључкеоњеномнапре
довању.

Про ле ће ин те ли ген ци је

Сличнокомпоновањеодигравасеиу
мислимаљуди.Ализасветониједовољ
навећпостојећаВИ,чијисукапацитети
испособностимањиодприроднеинте
лигенције.ОдВИсетражипрецизносту
схватањуреалногсвета.Утаквомсхвата
њуиразумевањуреалностинемаместа
задвосмисленостинесигурност.
Усуштини,одговорнапитањедали

нештојестеилинијеморабитипозити
ванилинегативан,аникако„можда”.На
несрећу,реалнисветјепуннеизвесно
стииизузетака,паиускоросвимоп
штемправилима.СистемВИзаснован
накоришћењулогикепрвогреданијеу
стањудаизађенакрајсанеизвесности
ма.Узмимодабистехтелидазнатедали
личностЦимаболестБ.Правилојене
двосмислено:АкојеличностЦдошлау
контактсаличношћуА,зараженомбо
лешћуБ,ондаиЦимаболестБ.Али,
логикапрвогреданеуспевадаузмеу
обзирсценариопокомеличностЦу
контактусличношћуАможе,анемора
битиинфицирана.
Тупостојиидругиозбиљнипроблем:

логикапрвогреданефункционишеуна
зад.Например,акостезналидаличност
ЦимаболестБ,непостојегаранциједа
јеличностЦтуболестдобилаодлично
стиА.Овојетипичанпроблемскојим
себоремедицинскидијагностичкиси
стеми.Логичкаправиламогуповезати
болестисасимптомима,алилекаркоји
предсобомимасимптомемораићиуна
заддабиихповезао.ТоВИнеуспеваи
збогтогајеосамдесетихпрошлогвека
ушлаухибернацију.
ПрвизнаципролећазаВИосетили

сутекод1990.итопојавоммоделане
уронскемрежекојајеплениласвојом
једноставношћу.Комбинујућијесауз
напредовалималгоритмомистражива

НАПРЕд-НАЗАд
до КрајЊе СТанице

Када би ме данас неко питао да ли бих волео да ми здравствено стање у следећих 
десет година предвиди врхунски лекар, можда најбољи на свету, или аутоматски 

медицински дијагностичар, сместа бих се определио за постојећу машину 
и њену вештачку интелигенцију. А шта то нуде београдски алгоритми?
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чисунаправиливештачкенеуронске
мреже(ВНМ)којесумоглепреузима
тизнањекаоиправимозак.(Алгоритам
јепоступакпоступногрешавањанеког
проблема.Низинструкцијауалгорит
мурезултирапредвидивимкрајем,асам
алгоритамједобаруколикосуинструк
цијеисправнеиограниченогброја.Нај
простијипримерису2+2=4идужина
хширина=површина).
Охрабреникомпјутерашиунеуро

науципочелисудасањајуоВНМко
јучинемилијарденервнихћелија.Ин
спирацијаимјебиомозакчовека.У
ИстраживачкојлабораторијиИБМау
Цириху,утврђеноједагустинаиефи
касностможданогткиваза10.000пу
танадмашујунајефикасниједанашње
компјутере.Тојепостигнутојединстве
номмрежомкапиларакојиуистовре
метранспортујуенергијуиелиминишу
вишактоплоте.
ЗатоИБМданасрадинамикрочипо

вимакојитрошеминимуменергијејер
запогонихлађењекористеједанисти
систем.Већ2014.најјачикомпјутери
ће,можда,битиношениуџепу!Упоста
вљањутемељановомконцептуВИнај

вишеје,ипак,помоглаВНМ.Истражива
чиразумејуВНМкаопредставникасвета
оконас,итоусмислустатистикеиве
роватноће.Уместодасеразмишљаоси
напсама,међунеуронскимспојевима,ио
регистровањимаразличитихстепенане
уронскеактивности,почелосеговорити
опараметримаипараметаризацији,као
ионепредвиђеној,насумичнојпромен
љивостидогађањаунеуронскојмрежи.
Усуштини,речјеомоделувероватноће
(пробабилистика).

Неонатолози одушевљени

Почетком1988.појавиласекњига
„Пробабилистичкорезоновањеиин
телигентнисистеми”ЏудејеПирл,уто
време52годишњеамеричкепрофесор
кекомпјутерскихнаукаизКалифорније,
којајеразрадиладетаљниипотпуноно
виприступВИ.Основатомновомпри
ступубилајетеоремаенглескогматема
тичараисвештеникаТомасаБајесаиз
18.века.Теоремаповезујевероватноћу
догађајаАусловљенудогађајемБиве
роватноћудогађајаБусловљенудога
ђајемА.Усуштини,тојеначинкретања

напредназад,измеђуузрокаипоследи
це.Бајесоваматематикакаопроцесиз
влачењазакључакаизистинитихпреми
саказујекакотребапосматратиефекте
гледајућиуназад,јерсетакоможевиде
тивероватноћаразличитихузрока.
Кључидентификацијевероватноћеје

Бајесовмоделсачињенодразличитихи
случајнихпараметарачијадистрибуци
јавероватноћезависиодбилокојепро
менљивевеличине.Такнемолисамо
једнуодпроменљивихвеличина,проме
нићемодистрибуцијувероватноћесвих
осталих.
Узмимодаовепроменљивевеличине

представљајусимптоме,болестиирезул
татеразнихтестоваианализа.Кадане
копредсобомимарезултатиспитивања
(вируснаинфекција)исимптоме(темпе
ратураикашаљ),ондаможеразмотрити
вероватноћуразличитихузрока(назеб–
врловероватно,пнеумонија–маловеро
ватно,тифус–нималовероватно).
Одпочетка1990.развијенисуалго

ритмизанеуронскумрежупомоделуте
оремеТомасаБајесакојимогукористи
типостојећеподатке,чакиустановити
нештоново,наистиначинкојимљуди
учекористећипретходназнања.
Алисватаочигледнокомпликова

наитешкоразумљивастремљењаса
моједниммалимделомпримењујусеу
пракси.Садашња(осредња)ефикасност
ВИнеумањујеснагудуха,нитиопти
мизамистраживачаукљученихуњено
усавршавање.Например,неонатолог
АнаПенигрупаврснихинформатича
расаУниверзитетаСтанфорд,предвође
нипрофесоркомДафниКолер,развили
сутзв.физискор(PhysyScore)којимсе
предвиђадалићепреранорођенабеба
првихмесециживотаиматибилокакав
проблемштоје,каоштоизпрактичне
медицинезнамо,апсолутнотежакзада
так.Засадасетаквопредвиђањенемо
женаправити,иакосвакупородицује
динотоинтересује.
Физискорузимауобзирфакторепо

путзрелостиитежинебебекаддођена
светиподаткеуреалномвремену,упр
вимсатимапослерођења.Топодразу

ИБМ да нас ра ди на 
ми кро чи по ви ма ко ји 
тро ше ми ни мум енер ги је 
јер за по гон и хла ђе ње 
ко ри сте је дан исти 
си стем. Већ 2014. нај ја чи 
ком пју те ри ће, мо жда, 
би ти но ше ни у џе пу!

►
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вирТуеЛни рај

ГОРАН СТАНКОвИћ

Заштонамвизијебудућностииз
гледајутакозастарело,заштојефу
туризамданаснеобавезнакоцкар
скаиграрија,аретрофутурестетика
преплављујесвет?Заштонеманових
технолошкихвизијабудућности,ада
нисузаснованенафутуристичкимви
зијама20.века,унајбољемслучају
онихспочеткадеведесетих?

Погледајмовизијерадикалнихфуту
ристаиписацанаучнефантастикеиз
тихгодина:молекуларнананотехноло
гија,вештачкаинтелигенцијаироботи
уизобиљу,тродимензионалништампа
чи,измењенареалност,ултрабрземо
билнемреже,синтетичкабиологија,
киборзикаопроширењеживота,коло
низацијакосмоса...
Данасјенајвећидеоовихвизија

остаоусферипредвиђања,експери
менталнихпоставки,пробнихсерија...
Новихтехнолошкихреволуцијанема,
најдаљештобудућноснамисаоидесу
усавршениаспективећисторијскихфу
туристичкихидеја.Геодезијскекуполе
БекмистераФулерасуидаљеархитек
тонскевизијезаокруженихекосистема,
космичкаавантурачовекасесвелана
нагађањадалићесечовекуопштевра
титинаМесецутокунашихживота.
Технолошкамаштајеунајвећојмери

еволуциона,нереволуциона.Тајфено
менсезасниванамаломбројучинио
ца:еволуционетехнологијејерелатив
нолакоприближитиљудима,поседују
правумеруспектаклаипрагматизма,
лакшеседајупродатиикупитинатр
жишту.Технофутуризамјенатајначин
интегративнифактор,несклонмеди
тативнимтрансформацијама,екстрем
нимотклонимаодсвакодневице,узне
мирујућимтенденцијама.Предвиђање
постајепосаокојисеобављакаокомер

цијалнафункција,чакикадатораде
непрофитнеорганизације.Футуристи
морајудаплаћајукиријуикупујухра
нукаоисвиостали.
Сдругестране,погледајмосоцијал

нифутуризамнашегдоба.Евидентни
колапсамеричкехегемоније,капитали
зампреднепремостивимпрепрекама.
Неспособностинеспремностсветских
лидерадаодговоренаглобалнозагре
вање.СпиралноурушавањеЕвропске
уније.Убрзавањеекономскихнеједна
кости,великепроменеуглобалнојде
мографији,нерегулисанаширењакоц
карскихфинансијскихинструмената.
Корејакојаостајеподељена,Иранкоји
заЗападостајецивилизацијскиизазов,
изостанаквеликихбиолошкихилину
клеарнихтерористичкихдогађаја,бр
зинаурбанизације,посебноуземљама
уразвоју,„арапскопролеће”,„Окупи
рајмоВолстрит”,„Чајанка”,ислични
политичкипокрети„одоздо”,употреба
интернетаидруштвенихмрежаусоци
јалнимпокретимаинемирима...
Свесутовизијесоциокултурнихфе

номенаданашњицекојисусепојављи
валибезјаснихинедвосмисленихтео
ријскихиакадемскихнаговештаја,као
ибезконачниходговора,подстичући
футуристичкумаштудаствараразно
ликеипаралелневизијебудућности.
Социјалнифутуризамјенесумњиво

тежипутзапосаопредвиђањаодтехно
футуризма.Акосуфутуристипостали
готовопревишедобриутехнолошкој
предострожности,остајемоузнемирују
ћепримитивниуспособностидаиспи
тамоипрогнозирамокултурне,поли
тичкеидруштвенепромене.
Неодољивосеовденамећепоследњи

инајвећинаучникљудскерасе,Хари
Селдон.Сећатесе,онјеликиз„Трило
гијеоЗадужбини”ИсакаАсимова(уз
гред,2013.насочекује,вероватнолош,
холивудскифилмпоовомциклусуро
мана).Селдоноваматематичкатеори
јапсихоисторијејепружаласигурну
визијудалекебудућностигалактичког
царства,сведопојавенеочекиванеси
лекојасеизненадапојављујеи„реша
ваствар”.Самоштојеторешењепојед
номМарфијевомзакону:свакорешење
рађановепроблеме.
Тонезначидаједобарсоцијални

футуризамнемогућ,већсамодамо
рамобитиопрезни,свеснибудућих
замкиитранспарентниупогледусоп
ственихпредрасудаизаблуда.Јербу
дућностјетврдорах.•

меваритамсрца,брзинудисања,кон
центрацијукисеоникаукрвиибезброј
другихпараметара.Утокупрватриса
тафизискорпредвиђакојаћебебаби
тиздрава,акојаћеиматикомпликације
поштопротекнупрведвенедеље.Нео
натолозисуодушевљени,асистемве
штачкеинтелигенцијеобрађујестотине
ихиљадеподатакапренегоштодоне
сезакључак.ОчигледноједаВИналази
смисаоумноштвузнаковакојизамеди
цинскесестреилекарепролазенепри
мећени.

Бе о град ски ал го рит ми

Аутоматскомедицинскодијагности
ковање,одкојихјеQuickMedicalRe
ference,DecisionTheoretic(QMRDT)
данаснајпознатије,усуштинијестеБа
јесовамрежаподкојомтребаразумети
вишемеђусобноповезанихкомпјутера
икомпјутерскихсистемаумеђусобној
размениинформација.Систем(QMR
DT)користимодел600болестии4.000
симптомакојимогубитиувезиједнис
другима.Његовциљјеутврђивањеди
стрибуцијевероватноћенаосновуне
коликихсимптома.Дистрибуцијасеко
ристиуизрачунавањувероватноћеза
познатибројразличитихвредности.
Постојефиноподешениалгоритми

запојединеболести,аподациседоби
јајуизпацијентовеисторијеболести.О
овомеимавишеу„АнилАнантасвани:
Јаалгоритам”(NewScientist,свеска209
бр.2797,стр.28–31).УНеурохируршкој
клинициуБеограду,КЦС,групалека
раокупљенаокопрофесорaМирослава

СамарџићаипрофесоркеДаницеГруји
чић,већјезавршилаалгоритмезанеу
рохируршкеболести.
ИстинаједаВИјошнијепостигласво

јециљеве.Онанепревазилазиспособ
носттрогодишњегдететаупрепозна
вањулицаиуупамћивањуразличитих
објеката,говорењуиразумевањуговора
иуадаптацијинановеситуације.Про
блемВИбићерешентеккадабудемо
потпуноразумеликакоунашојлобањи
функционишемашинеријазапроизвод
њумислииразумевањемислидругих.
Тајданнијеблизу,алинипредалеко.•

Застареле будућности
Технолошка машта је у највећој мери еволуциона,

не револуциона.

►
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нај Та Њи Та БЛич ни – Ком

па ни ја „То ши ба” на пра ви ла је та

блич ни ра чу нар „екс ајт ЛЕ” (Ex ci

te LЕ) за ко ји твр ди да је нај та њи 

до са да те вр сте. Он има екран 

од 25,6 сан ти ме та ра (10,1 ин

ча), де бео је 7,7 ми ли ме та ра и 

те жак 535 гра ма. На ја вље но је 

да ће ко шта ти 530 до ла ра у вер

зи ји са 16 ГБ, а 600 до ла ра у вер

зи ји са 32 ГБ и у по чет ку ће се 

про да ва ти са мо у САД. Ра чу нар 

ко ри сти опе ра тив ни си стем ан

дро ид 3.2, а на про ле ће ће би ти 

уна пре ђен вер зи јом 4.0. На ба

те ри је мо же да ра ди осам са ти, 

опре мљен је дво је згар ним про

це со ром ОМАП 4430 на 1,2 ГХз. 

Има пред њу и зад њу ка ме ру и 

ми кро УСБ и ХДМИ при кључ ке.

Самоумножавајући 
„убица вируса”

Јапанцису,наводно,смислилисамоум
ножавајуће„убицевируса”којисуоспо
собљениназлонамернеуљезепронађу
умрежииуништеих.Институтзатех
ничкаистраживањаиразвој,усаставу
Министарстваодбране,започеоје2008.
осмишљавањепротивирусногвируса,на
штаједосадаутрошено2,3милионадо
лара.
Задатакјебиодасестворивируско

јипрепознајесајбернасртајеиоткрива
одакледолазе.
Напрвипогледчиниседајетоодго

ворнаопасносајбероружје(вирусStux
netилиDuqu),којије,збогсвојеразорне
моћи,већпрозван„хидрогенскомбом
бомсајберратовања”.Очигледноједа
сератовањеувиртуелнимсветовимаза
хуктава,улозисеповећавају.
Јапанскоодбрамбенооружјеустањује

дапратиинападненапасника.Најмоћ
нијаодмаздаусајберратовању,сматрају

стручњаци,нећебитиупотребљенасве
доктонеконепожели.
Далису,међутим,„добривируси”ва

љанизборпротив„рђавихвируса”?
Уколикосеотргнучовековојконтро

ли,наликоваће„духуумашини”који
сенасумицеумножаваипребацујеиз
једногудругирачунар.Свипрограми,
укључујућивирусе,имајугрешкеснена
мернимиштетнимпоследицама.
Упрвимпроверама,узатвореним

мрежамајапанскекомпаније„Фуџицу”
показалоседаје„убицавируса”веома
делотворан.•



Астро но ми су збу ње ни, јер су 

не дав но от кри ли две пла не те за 

ко је ка жу да су пре о ста ле из нај

ра ни јег ко смич ког до ба од пре 

13 ми ли јар ди го ди на. (Оп ште

при хва ће на прет по став ка је да 

је све мир на стао пре от при ли ке 

13 ми ли јар ди и 700 ми ли о на го

ди на). Обе кру же око зве зде, на

зва не HIP 11952: јед на на чи ни 

круг за 290, а дру га за се дам зе

маљ ских да на.

Ве ћи на по зна тих пла не та уоб

ли чи ла се из огром них обла ка с 

те жим хе миј ским еле мен ти ма, 

ко је но во от кри ве не има ју тек у 

тра го ви ма, уз оби ље во до ни ка 

и хе ли ју ма, што ука зу је да се ве

о ма ста ре. У за чет ку се ко смос 

ис кљу чи во са сто јао од ова два 

га са, те жи еле мен ти су се обра

зо ва ли ка сни је у зве зда ма, а 

рас пр ше ни су у сна жним екс пло

зи ја ма ди вов ских зве зда, су пер

но ва. Из то га про ис ти че да ни је 

мо гу ће да се пла не те об ли ку ју у 

под руч ји ма без те жих хе миј ских 

еле ме на та.

Ис тра жи ва чи Макс План ко вог 

ин сти ту та за астро но ми ју у Хај

дел бер гу (Не мач ка) су, ме ђу тим, 

осма тра ли ве о ма ста ре и ме та

ли ма (те жи еле мен ти) оскуд не 

зве зде у сме ру са зве жђа Кит, на 

ра сто ја њу од 375 све тло сних го

ди на од Зе мље.

Ста рост зве зда не по ро ди це од 

са мо две пла не те про це њу је се 

на 12 ми ли јар ди и 800 ми ли о на 

го ди на, а она се на ла зи мал те не 

у на шем „ко смич ком дво ри шту”. 

Обра зо ва ла се у го ди на ма де

тињ ства на ше га лак си је (Млеч ни 

пут), а то упу ћу је на за кљу чак да 

су пла не те на ста ја ле мал те не од 

са мог по чет ка ко смо са.

Планете
с почетка 
времена
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Штабиседогодилокадабистепуцали
укосмосу?
Иаковатранеможегоретизатошто

немакисеоника,тонезначидасенемо
жепуцатиизватреногоружја.Сувреме
намуницијасадржитзв.оксидационе
агенсекојипокрећуексплозијубарутаи
омогућујуиспаљивањебилогдеубезва
здушномпростору.
Није,дакле,потребанприродникисе

оникдаопалитеметак,алијекудикамо
важнијеинеизвесније:штабиседогоди
локадбистегаиспалили?
ПрематрећемЊутновом(Исак)зако

нуакцијеиреакције,силакојаделујена
метакизазваћеповратнусилунаоружје,

асамимтименаособукојагадржи.Осо
баћепослеиспаљивањаметкапочетида
секрећеунатраг:акотанеизлетиизце
вибрзиномод1.000метараусекунди,
пуцачћепочетидасекрећеусупротном
смерубрзиномодсвегапетсантиметара
усекунди.
Аметаксеникаднећезауставити,на

ставићедајуриунедоглед.Истоважии
заособукојајепуцала!
Свемирсемногобржеширинегошто

танеможенаићиназнатнуколичину
масекојабигауспорила.Упротивном,
отпороддватриатомапокубномсан
тиметруувакуумузауставиобиметакза
десетмилионасветлоснихгодина.

Теоретскипосматрано,можетесами
себеупуцатиулеђа,штојеоткриоПи
терШулссаУниверзитетаБраун(САД).
Атобисемоглодогодитидоккружи
теиоконекепланете:акобистепуцали
водоравноинаправојвисини,метакби
обишаопланетуипогодиовасулеђа!
ПожелителидапогодитеЈупитер,не
требадабудетенарочитовештиуни
шањењу.РобертФлексаУниверзитет
уЛондонукажедајесилапривлачења
(гравитација)највећепланетеуСунче
вомсистемутоликоснажнадабиусиса
лаилошеиспаљениметак.Довољноје
датанелетикривомлинијомдоповр
шинеЈупитера.Ста ни слав Остров ски

ПуцаЊ
себи у леђа

Уколико бисте опалили 
метак у космосу, он ће 

наставити да јури унедоглед, 
а пуцач да се креће 
у супротном смеру!


