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
www.politika.rs
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Људи се осећају
као да су се нашли у
телу друге величине
– било патуљка,
било дива

БарБиКа
У НАШЕМ МОЗГУ

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
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Међу јавом (сном)
Промена
гравитације
Земљина гравитација се мења због топље
ња поларног леда, објавила је НАСА на те
мељу снимака сателитаблизанаца (GRA
CE), послатих пре једне деценије да је мере
из свемира.
До сада су измерити отапање леденог
покривача с великом тачношћу, кружећи

око Земље. Имајући у виду да ујед
но мере промене у властитој пута
њи лета, тако снимају снимају про
мене у гравитацији наше планете.
Научници су утврдили да је леде
ни покров на Гренланду до сада из
губио 240 гигатона ледене масе од
2002. до 2011. године, што је резулти
рало подизањем мора за 0,7 милимета
ра годишње или 6,3 центиметара у наведе
ном раздобљу.

„СреБрни меТаК” ПроТив
раКа – „Сребрни метак” може да

човеК није ПТица – Холанд
ски инжењер Јарно Сметс (31) по
кушао је недавно да лети као пти
ца или као давнашњи узор свих
људи антички Икар. Угледајући
се на албатроса, прелетео је ма
шући крилима 100 метара, остав
ши у ваздуху један минут.
Сво ју „ле те ћу ма ши ну” (Hu man
Birdwings) замислио је према кри
лима које је цртао Леонардо да
Винчи. Причврстио их је за руке
и искористио исту механику ка
ква је уобичајена у роботизова
ној протетици да би мишићима
прибавио додатну снагу да носе
његово тело.
Пар нарочито конструисаних
платнених крила опремио је ла
га ним мо то ри ма и од го ва ра ју
ћом елек тро ни ком. Ма те ри јал
за израду крила је веома чврст и
лаган, а употребљава се за изра
ду ултралаких летелица (тешка је
свега килограм). За узгон је додао
комад тканине ушивен између но
гу, као неку врсту репног крила.
Метални носачи су од алуминију
ма, а скелет крила од угљенико
вих влакана.
Американци су, међутим, први
посумњали у наводни подвиг мла
дог Холанђанина, што се касније
ис по ста ви ло тач ним. Ма га зин
„Вајред” се у међувремену рас
питао на Универзитету Ковентри
и установио да Јарно Сметс није
тамо студирао, како је говорио.

Напослетку се човек који је твр
дио да је летео попут птице поја
вио на холандској телевизији и
објаснио да је то, заправо, подва
ла коју је припремао осам месе
ци. У питању је холандски уметник
Флорис Кајк, који се представио
као Јарно Сметс.

БеСКоначна ПеСма – Воли
те ли математику, музику или ко
смос, ево занимљиве забаве. Да
нијел СтарТамбор је компоновао
песму одређујући свакој планети
ноту и повећавајући брзину обр
тања. Две секунде представљају
једну Земљину годину.
Али то није обична мелодија,
већ музички палиндром: на исти
начин се свира и унапред и уна
траг. Уколико, наравно, поживи
те довољно дуго.
Имајући у виду увећавајућу бр
зину кретања Сунчевог система у
космосу, речени музичар проце
њује да се може изводити 532,25
септдецилиона година (5.3225 х
1056) без понављања. Са више од
62 вигинтилиона (6,2 х 1064) по
јединачних нота, ова композија,
названа „Мандала”, најдужи је по
стојећи музички палиндром.
У 16. сто ле ћу му зич ким пал
ндромима је волеода се размеће
Јохан Себастијан Бах, па је Дани
јел СтарТамбор за почетни поло
жај Сунчеве породице одредио дан
рођења славног композитора.

буде делотворан против неких об
лика рака, подједнако као хемоте
рапија, уз мање пропратних тего
ба. Овај драгоцени метал се већ
користи у медицинске сврхе у ви
ду текућег антисептика – сребрна
водица. Научници са Универзите
та Лидс (Велика Британија) упоре
ђивали су учинак једног хемоте
рапијског лека на бази плантине
(Цисплатин), који се тренутно при
мењује у лечење различитих вр
ста рака и разних сребрних једи
њења.
Поменути медикамент, нажалост,
испољава тешке нуспојаве, укљу
чујући мучнину, повраћање, чак и
оштећење бубрега. Једина нево
ља, пак, после претеране употре
бе колоидног сребра одржава се

на кожи: трајно постаје сивкасто
плавкаста.
Након шест дана лечења пока
зало се да је за рак дојке и дебе
лог црева сребро подједнако де
лотворно као хемотерапијски лек.
За сада још није јасно како сребро
убија рак, али се нагађа да је за то
одговорно само устројство њего
вих атома које омогућује да јони
уђу у ћелију и униште рак.

јеЛенСКи Људи – Научници
су остали у неверици посматрају
ћи остатке костура четири особе,
старе од 14.300 и 11.500 година,
с лобањама другачијим од свих
људских врста. Својеврсни спој
анатомских одлика примитивног
и савременог човека. Потичу из
каменог доба, а пронађени су у
две пећине у јужној кинеској про
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Који је бољи? И државни,
и приватни (2)
Мртав угао

Кожа отпорна на метке
Кожа ојачана пауковом свилом, признајте да вам то никада ни
је заискрило у мозгу. Чему тако нешто, уопште, може да послужи?
Нећете поверовати: то је најјачи вештачки материјал, четири пу
та чвршћи од кевлара! Биоинжењери су у стању да начине толико
жилаву кожу да она заустави испаљене метке. У првим проверама
танад су јурила упола мањом и пуном брзином, да би се упоредио
учинак на правој људској кожи, људској кожи појачаној влакнима
свилене и свињској кожи. У сва три случаја зрно је пробило. Једи
но није прошло кроз ткиво вештачки начињено од паукове пређе.

Станко Стојиљковић
винцији Гуанкси. По свему суде
ћи, припадају новој људској врсти
која је живела до појаве земљо
радње. Нова врста добила је име
„јеленски пећински људи”, због
своје љубави према куваном је
лењем месу.
Од данашњег човека разликују
се истакнутом чељусти и обрвама,
великим кутњацима, дебелом ло
бањом, равним лицем и широким
носом. Мозак им је, према мери
лима леденог доба, био просечне
величине, а лобање у анатомском
погледу јединствене.
Претпоставља се да би то могла
бити нова еволуциона линија до
сада непознате савремене групе
људи која је рано стигла из Афри
ке и није генетски допринела ис
точним Азијцима.

Као Том Круз – Полиција из
Лос Анђелеса (САД) није звала у
помоћ Тома Круза, иако се, доне
кле, послужила достигнућима из
филма „Сувишни извештај”. Поче
ла је да користи статистичку ана
лизу и математичке формуле, ко
је уноси у рачунар, за предвиђање
злочина. У поменутом остварењу
чувар реда хапси криминалце пре

него што почине кривично дело.
Иза овог подухвата стоји инспек
тор Шон Малиновски, а формула
је осмишљена у сарадњи са струч
њацима са Калифорнијског уни
верзитета из истоименог града.
Настала је проучавањем стати
стичких података из ранијих го
дин а и нал аж ењ ем скрив ен их
образаца који се понављају. Ра
чунар на темељу тога превиђа да
ће на одређени дан у одређеном
делу града неко украсти ауто или
провалити у туђу кућу. Нећете ве
ровати, али су кривична дела сма
њена за 25 одсто.

Бактер ија дугов ечн а –
У подручју вечног леда у Сибиру
недавно је пронађена бактерија
која би требало помоћи научници
ма да открију формулу за успора
вање старење, а људски век про
дужити на, чак, 140 година.
На једном делу планине Мамон
това нађена је бактерија Bacillius
F, која заостаје три милиона годи
на за сличним бактеријама у ево
луционом смислу. Истраживачи
су закључили да овај микроорга
низам има неке механизме очува
ња животних активности и крену
ли су да је проучавају. Бактерија
је убризгана лабораторијским ми
шевима и установљено је да им се
побољшао имунитет, убрзао ме
таболизам и успорио процес ста
рења. Наиме, ови малени глода
ри су живели, просечно, 308 дана
дуже од контролне групе. Када се
то прерачуна у људске године, ис
пада да се просечан живот човека
продужио на 140 година. •

Који су универзитети бољи: државни или приватни?
Слично питање смо поставили у децембру.
Сада смо прикупили нове доказе. Ко, дакле, објављује више
научних чланака у угледним међународним часописима?
Према подацима „Индекса научних цитата” (Science Cita
tion Index), најмеродавнијег у свету, са ознаком Београдског
универзитета 2010. године публиковано је 2.375 научних
радова. Са Новосадског 500, с Нишког 367 и с Крагујевач
ког 239.
А с приватних?
Од ниједног до највише 16! Малтене 15 пута мање од по
следњепласираног. У међувремену се, можда, заостајање уве
ћало јер Крагујевац више публикује.
Према чланку „Премеравање учености” (НИТ, број 9, фе
бруар 2012): „Цитираност се у развијеним научним среди
нама већ дуго употребљава у процесу одлучивања о избору
и финансирању пројеката, о промоцији истраживачког (и
наставног) особља, па и о личним примањима у научнои
страживачким установама.” Научни цитати су, дакле, једно
од кључних мерила нечијег доприноса – појединца, часопи
са, установе, земље.
У истом смеру се  лагано креће Србија, из године у годину
убрзавајући ход.
Тако се Универзитет у Београду лане на SIR World Report
листи (на темељу базе података „Скопус”) лане угнездио на
396. месту од 3.042 у свету, што је веома добро. Испред Србије
(и Београда) су 42 земље, а могло је знатно боље да је у свим
чланцима уписана афилијација (припадништво БУ).
Али још није (и ниједан наш) на Шангајској листи 500 ода
браних универзитета, најпознатије и најпризнатије вредно
вање за научно стваралаштво. За нашу земљу нема пречег и
важнијег научног задатка.
Београдски универзитет је већ две-три године на корак до
испуњења услова. А кључни и даље јесте: више научних чла
нака у водећим међународним часописима.
И подједнако важи за државне и за приватне, уколико стре
ме ка том циљу.
¶
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Интернет на левици
НИТервју

„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

тернет у случају прекида комуникацио
них канала због могућег атомских удара
Совјета. Слика је објављена у „Њузви
ку” 8. августа 1994. Имајући у виду наше
финансијере и политичаре, за интернет
ско повезивање Србије са светом, уместо
банана и краставаца, било би приклад
није користити кукуруз кривак. У мојим
предавањима он је неизоставно обележ
је српског повезивања са светом и срља
ња у светлу будућност.
Прва интернетска веза у бившој Ју
гославији успостављена је 1991. изме
ђу Факултета организационих наука и
Електротехничког факултета у Београ
ду, касније је постала темељ српског ака
демског интернета.

Станко Стојиљковић
Да ли је интернет и мртав и жив, као
у чувеном француском усклику: „Краљ
је мртав, живео краљ”? Одговорио бих
стиховима Владимира Мајаковског:
„Интернет је живео, интернет је жив и
жив ће интернет бити!”. Верујем да би
се ове речи могле прочитати и на блаже
ним уснама Карлса Маркса и Владимира
Иљича Лењина.
На шта данас највише подсећа? Од
чега се састоји? Где су му „срце и ду
ша”? Саздан од наше маште и сећања.
Остало је техника која постаје све боља
и постаје све мање битна. Срце и душа
интернета је у просторима трансцедент
ним, где наш разум не допире. Интернет
је једна огромна духовна радионица у
којој човек, начињен на слику и прили
ку Божју, наставља дело Божије. Духов
на борба и поларност света духовног
пресликава се и на интернет. „Гугл” и
„Фејсбук” су данас жиле куцавице ин
тернета. Сутра ће можда бити само ме
тастазе, обични трговци дигиталним
одразима људских душа. „Гугл” је данас
ризница, сутра може постати дигитално
сметлиште.
Које су историјске околности пого
довале његовој појави? Америчким
политичарима је дочаран бананама,
краставцима и изанђалим кабловима,
а српским је сасвим довољно, како
препоручујете, да покажете кукуруз
кривак? Савремени интернет је настао
пре око пола века. У то доба Лајка је ла
јала свемиром, а преминула је Мерлин
Монро, симбол који је еротску енергију
милиона усмеравао ка паганској илузији
о виталности либералног капитализма.
У то доба почео је рат у Вијетнаму. Деси
ло се убиство Џона Кенедија. Црнци су
у Америци 1965. године добили право
гласа. Смрт Мартина Лутера Кинга је
изазвала велику пометњу и несигурност.

,
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Догодила се кубанска криза, подигнут је
Берлински зид. Почео је хладни рат.
С друге стране, „Битлси” су први пут
у историји, направили успешан глобал
ни пословни подухват. У светском успе
ху „чупаваца из Ливерпула” назирала се
глобализација као нова витална снага
посрнулог капитализма. У таквом дру
штвеном хаосу, млади из хипи покре
та траже заборављене људске и духовне
вредности.
Интернет је настајао у то време. Фи
нансиран је из војних пројеката, али је
реализован у академској заједници, и од
самог почетка је замишљен на идејама
хипи покрета и глобализације. Као сло
бодан, наднационалан, демократски, ко
смополитски и васељенски.
На презентацији за политичаре и фи
нансијере, приликом одобравања пара,
Џон Постел, Стив Крокер и Винт Серф
показали су како ће функционисати ин

Може ли савремени човек без ин
тернета? Чиме ће га надоместити? Ин
тернет (inter-networking) је технологија
међусобног повезивања и интеракције
људи кроз простор и време. Кроз исто
рију људи нису могли без међусобног
повезивања, мењале су се само технике
комуникације. Почетак интернета мо
жемо датирати у прадавна времена када
су наши преци почели да користе речи и
симболе да се споразумеју. Усмено преда
ње, због ограниченог капацитета мемо
рисања и дисторзије информација, огра
ничавало је напредак људског друштва.
Огроман искорак начињен је пре око
6.000 година појавом писане речи, чи
ји је главни недостатак у комуникацији
двоструки процес апстракције при пре
носу информација. Једанпут када ства
ралац претвара властиту менталну сли
ку у писану реч, други пут када читалац
из писане речи ствара своју. И секвен
цијалност при читању знатно успорава
перцепцију информација.
Пре педесетак година појавиле су се
рачунарске, мултимедијалне и телеко
муникационе технологије које су имале
могућност дигитализације, меморисања,
структуирања, претраживања, преноса и
презентирања много веће количине ин
формација. Временом су обједињене и

Прва веза у бившој Југославији успостављена је 1991.

организоване у данашњи интернет, ин
телектуалну екстензију савременог чо
века. 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.
С којим се то најкрупнијим искуше
њима суочава? Ко ће га пре уништити
надзорници или бунтовници? У Уставу
САД, у 13. амандману, за особе ван за
кона ропство је и даље на снази. Услов
да се данашње време на легалан начин
постане роб јесте да се прекрши неки
амерички закон или закон који је Аме
рика наметнула земљи у којој живите.
На први поглед, изгледа као апсурд и
претеривање. Најлакши начин да се пре
ђе граница легалности јесте да се пре
крше нечија ауторска права. Принципи
на којима се заснивају ауторска права
и патенти, примерени у индустријској
револуцији, намећу се беспризорно и у
информатичко доба. Патентира се све:
од египатских пирамида (US патент
6799399) па надаље. Није више битно
да ли је патент добар, већ да ли се има
довољно новаца да се на суду одбрани.
Пресуђене надокнаде достижу милијар
де долара, иако су патенти у великој ме
ри интелектуални отпад.
АКТА (Anti-Counterfeiting Trade Agree
ment) су потписале САД, ЕУ и још 29 зе
маља. Пошто је садржина државна тајна,
неће бити необично, на пример, да нас
на скијању у Словенији пресрећу агенти
и плене ташне и мобилне телефоне. Ако
у мобилном телефону пронађу мелодију
звона омиљене песме или у ташни нађу
таблету „Галеникиног” аспирина, судиће
нам као да смо починили страшан зло
чин. Свему што напишемо на рачунару
имаће приступ државни и компанијски
цензори. Постаћемо робови дигиталног
доба. У најбољем случају, за излечење од
дигиталних заблуда може нам бити пре
писан принудан рад, што поменути аме
рички амандман дозвољава.
Предстоји нам дигитална револуција
у следећим деценијама, после које ће се
успоставити дигитална једнакост за све
(Декларација о дигиталним правима чо
века). Можда нека мајка већ одгаја но
вог Лењина дигиталног доба. Идеје ле
вице још нису исцрпле своју историјску
енергију.
Имају ли Американци технолошке по
луге да искључе преостали свет? Србе
су покушали, зар не? Интернет је скуп
међусобно повезаних аутономних рачу

нарских мрежа. Свака од мрежа обично
има скуп свих услуга (сервиси) потреб
них за функционисање. Једино је зајед
нички Сервис имена домена (Domain
Name System, DNS), раширен по целом
свету, који административно одржавају
Американци. У прошлости је било по
кушаја да се промени начин управљања,
али је остатак света брзо и одлучно одго
ворио, па се убрзо одустајало. Уколико
би Американци искључили остатак све
та из јединог сервиса који контролишу,
на нивоу држава и континената би све и
даље функционисало, а паралелна гло
бална инфраструктура би се успоставила
за свега неколико сати.
Интернет у Русији је прилично ауто
номан, а руско знање је претежно на ру
ском језику. Руски држављани, углав
ном, користе руски претраживач
„Јандекс”, мало тога би се променило ка
да не би приступали америчким сајто
вима. „Епл”, „Циско” и друге мултина
ционалне компаније енормне профите
заснивају на јефтиној производњи у Ки
ни. Укидањем интернета ка Кини, „Епл”
би од највеће информатичке компаније
на свету постао највећа банкрот компа
нија, чија би пропаст угрозила целу аме
ричку привреду. Кинези ионако раде за
мале зараде, стога би претрпели мању
штету. Од 2010. број корисника интерне
та и интерних трансакција електронског
пословања у Кини је већи него у Аме
рици, зато није реално да САД повлаче
радикалне једностране потезе. Може се,
свакако, очекивати да мање земље које
масовно буду кршиле одредбе ACTA или
неког сличног споразума буду подвргну
те дигиталним санкцијама.
Пробни експеримент је начињен са
Србијом 1992. Резултат није био одгова
рајући, па седам година касније, за вре
ме НАТО бомбардовања наше земље,
интернет није искључен. Од дигиталних
санкција Србији прошло је двадесет го
дина, а да ниједној другој земљи диги
талне санкције нису увођене. Србија ће
остати уписана у историји као прва, мо
жда и једина земља која их је искусила.
Како ће на такав изазов одговорити
Кинези, Руси, Индуси...? Кина, Русија и
Индија полако крећу ка прављењу евро
азијског савеза. Границу Русије и Кине
је пре готово 300 година успоставио наш
земљак, гроф Сава Владисављевић, и
она се од тада није мењала. Од пре неко
лико година кинески тенкови учеству
ју на војним вежбама у Русији, земље
БРИКС-а увелико купују обвезнице и
акције ЕУ. Заједнички наступ Русије и
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Кине довешће, нема сумње, до синхро
низованог одговора, уколико буду нару
шени њихови интереси на дигиталним
просторима интернета.
Ако се родио у војним истраживањи
ма, није ли сасвим природно да поста
не најсвеобухватније бојно поприште?
Ратовало се увек због ратног плена и
људских душа, зато слобода одувек има
највећу цену. У дигиталном свету грани
це држава имају све мање смисла, одрази
људских душа су на „Гуглу” и „Фејсбуку”.
Нема потребе да се за њих ратује. Знање
поданика, као најзначајније благо већине
држава, већ је плен мултинационалних
корпорација. Можемо очекивати да ин
тернет буде подршка пропаганди и тех
ници комуникација у класичном рату.
Уништавање и пљачка добара једне наци
је на интернету, због дистрибуираности и
разноликог корпорацијског власништва,
неће бити тако ефикасна као у реалном
физичком рату. У ближој будућности ис
пољиће се већи утицај мултинационал
них корпорација на класично ратовање.
Бомбардовање мање државе трећег света
где се производе електронски уређаји
противничке корпорације могли би по
стати уобичајена пословна пракса.
Одговор на суров сценарио који нам
посрнули капитализам припрема је
сте наднационална интернетска гери
ла. „Анонимуси”, „Викиликс”, „Ким Дот
ком”, „Окупирајмо Волстрит” само су
претече. У деценијама које долазе није
неозбиљно очекивати да се интернетска
герила политички и организационо про
филише у снажну светску политичку ор
ганизацију леве оријентације, неку врсту
интернационале интернета. Прави рат
у на интернету биће герилски. Могло би
се рећи да ће он, по својој природи, бити
идеолошки и без националних граница.
Куда интернет стреми? Наслућујете
ли будуће обрисе? Интернет је данас
као струја и вода, сутра ће бити као хлеб
наш насушни. У будућности ће еволу
ирати у интелигентан дистрибуиран
систем виртуелне реалности који ће сен
зорима бити повезан са реалним светом
на такав начин да ће човек, са својим
ограниченим чулима, тешко моћи да
разлучи да ли се налази у реалном или у
виртуелном свету.
Чиме поткрепљујете исказ да је ста
рогрчка агора у Атини прапретеча ин
тернета? У чему видите сличности и
различности? Најзначајнији генератори
знања и идеја античког времена биле

Без интернета човек је осуђен на своја чула и мозак
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су Платонова академија и Александриј
ска библиотека. Да би се знање пренело
на остатак друштва, било је неопходно
установити формално место размене.
Испод Акропоља и непосредно поред
Аеропага су, поред размене добара, упо
редо струјале и непосредно се разме
њивале идеје. На атинском тргу (агора)
настали су појмови: политика, наука,
логика, математика и филозофија. Кара
вани су долазили, доносили идеје из да
леких крајева, а одлазили са идејама које
су настале у Атини. По моделу атинског
трга функционише данашњи интернет, а
по угледу на Платонову академију дана
шњи универзитети.
Истовремено Александријску библи
отеку упоређујете с „Гуглом”. Хоће ли
на сличан начин и он скончати? „Гугл”
данас има веома позитивну улогу у раз
воју човечанства. По томе, и начину
организовања и претраживања инфор
мација, сличи на Александријску би
блиотеку. Међутим, он је корпорација
либералног капитализма и никада неће
постати непрофитни научни институт,
што је кроз све време постојања била
Александријска библиотека. Ту престају
све аналогије између „Гугла” и Алексан
дријске библиотеке.
У Александрији су 415. године при
сталице Патријарха Кирила из кола у
пролазу скинуле Хипатију, последњу
управницу Александријске библиотеке,
одвукли је у цркву, скинули је до гола,
искасапили, а затим спалили. Страда
ла је због своје политеистичке религи
је. Институције умиру као и људи. Смрт
Хипатије и одлазак Александријске би
блиотеке у историју јединствен је до
гађај који се неће поновити. Зато нема
смисла правити хипотетичне и непри
кладне историјске аналогије, као на при
мер да ли ће будућу хетеросексуалну
управницу „Гугла” растргнути и спали
ти хомосексуална елита на власти или
ће корпорацију уништити информатич
ки варвари са истока.
Међутим, питање је времена када ће
грамзивост и похлепа однети превагу
над умерено филантропским и хуманим
циљевима који су „Гугл” позициони
рали као водећу интернетску корпора
цију. Померај ка томе видљив је из об
једињене политике приватности коју је
„Гугл” недавно објавио. Ова корпора
ција ће, вероватно, нестати у жестоком
герилском сукобу са интернационалом
интернета, а из њеног пепела родиће се
Декларација о једнакости свих људи у
дигиталном свету.
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Зар Божју послање Адаму на своду
Сикстинске капеле није први приказ
бежичне везе? Микеланђело је моме
нат када Бог дарива душу Адаму насли
као као размену информација у просто
ру од прста Божјег до прста Адамовог.
Генијално је уметнички антиципирао
настанак модерних бежичних комуни
кација.
Стиже ли данашњи верник лакше до
Бога, ако користи интернет? Које су му
услуге за то на располагању? Религија
је духовна заједница човека и Бога, раз
мена информација је саставни део одно
са у тој заједници. Почивши патријарх
московски и целе Русије, Алексеј Други,
и папа Јован Павле Други, посебним по
сланицама су верницима и свештенству
објавили да је интернет божји дар. У
Руској православној цркви светитељем
заштитником интернета сматра се Свети
Јован Богослов. У Католичкој цркви то
је Свети Исидор од Севиље.
Данашњем вернику су на располагању
многе услуге на интернету: „Православ
ни молитвеник” за „ајфон” и „андроид”
мобилне телефоне, дигитални запис мо
литве (http://www.godtube.com) и тако

Тито и Чкаља
Какву су улогу имали Јованча Мицић и Јо
спи Броз Тито? Чувена путовања друга Тита
се некако подударају с временом настанка
интернета. Он је, свакако, био свестан по
требе превазилажења дистанце у просто
ру, али за то му није био потребан интернет.
Сасвим су били довољни „ролс-ројс” кабри
олет, „плави воз” и брод „Галеб”. Соја Јова
новић је, некако у то време (1964), снимила
филм „Пут око света”. До данашњих дана је
за мене непознаница да ли су путовања Јо
сипа Броза била узор Миодрагу Петровићу
Чкаљи за бриљантну улогу Јованче Мицића
или је Јосип Броз, с обзиром да је био фил
мофил, инспирацију за своја путовања око
света црпео из Чкаљине улоге.

редом. Српска православна црква осно
вала je Центар за проучавање и употребу
савремених технологија, чији је управ
ник др Оливер Суботић, с докторатом на
тему информатичке контроле друштва.
Можда ће се у будућности верници ис
поведати преко „скајпа”, а опроштајнице
грехова, које ће плаћати „виза” картица
ма, стизати електронском поштом. И у
дигиталном добу слобода ће имати нај
већу цену. Страдалници, Џулијан Асанж

и Ким Дотком, од блудника и расипника
у стварном животу, својим страдањем за
слободу постају мученици, и светитељи
дигиталног доба,
Који су Срби увелико допринели
настанку интернета? Како се нама до
годио? Најбитније је утицао Никола Те
сла, који је у чланку о светском инфор
мационом систему, пре једног века, у
12 тачака до невероватних појединости
предвидео данашњу структуру интерне
та и његових сервиса. Истовремено је
пријавио два патента за модулацију коју
користе претежан део данашњих мобил
них и бежичних уређаја са повезивање
са интернетом. Већина докторских ди
сертација и научних радова из дигитал
них модулација почиње цитатима ова
два патента. Никола Тесла је, исто тако,
аутор патента за коаксијални кабл који
се користи за кабловску телевизију и ин
тернет. И патента за радио.
Михајло Пупин је познат по Пупино
вим калемовима који се користе за теле
фонирање на већим растојањима. Аутор
је патента за вишеструку телеграфију.
Интернет везе преко оптичких каблова
и данас користе принцип рада засно
ван на овом проналаску који омогућу
је пренос вишеструко већег обима ин
формација кроз прекоокеанске оптичке
каблове. Аутор је патента за предајник
– осцилатор са електронском цеви и па
тента за пријемник аудион.
Михајло Пупин и Никола Тесла на
шли су се на списку десет најзначајнијих
научника свих времена у телекомуника
цијама, састављен 2000. после гласања
у Међународном институту електроин
жињера.
Милорад Павић је пет година пре по
јаве веба, 1984, написао роман у хи
пертексту „Хазарски речник” роман у
хипертексту. Најкраће дефиниције вир
туелне реалности у књигама износе пола
странице, а наш знаменити песник Лаза
Костић је у својој песми „Међу јавом и
међ’ сном” дао њен најкраћи опис у са
мом називу. У данашње време помаме за
приватним подацима, читање „Данге”
Радоја Домановића уверава ме да смо
ми Срби били грађани света пре поја
ве садашњих „дигиталних данги” у виду
личне карте с чипом и обичних мобил
них телефона помоћу којих је могуће
пратити кретање, навике и задржавање
власника током 24 сата. Да не помињем
„бус плус” картице против којих се мал
тене нисмо бунили. Било је довољно
да власт на часну реч обећа да нас неће
уходити.     •

У дигиталном свету границе држава имају све мање смисла
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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
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.

Руковање са собом
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.

Туђе тело као своје
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.
Стефан Вукашин
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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?
Макс Планк у Бону и други. Наравно ту
су и селектоване публикације са свет
ских и европских конгреса и слично.

Радови на једној руци

Академик Милосав Марјановић
Један амерички аналитичар дели на
уку на „велику” (big science), „ако је то
уопште наука”, како наводи и на „малу”
(small science). У првом случају ради
се о организовању тимова истражива
ча који прате велике технолошке поду
хвате, испитујући иницијалне услове
и контролишући процес реализације.
Кад се такав подухват реализује, ти ти
мови се распуштају.
Понекад се у „велику науку”, иако су
мотиви истраживања друкчији, такође
сврставају истраживачки пројекти који
се проводе у великим лабораторијама.
С друге стране, „мала” је наука у ужем
смислу, а она се опет дели на теоријску
и примењену и још на велики број по
себних научних дисциплина. У таквим
условима можемо имати некакав лични
поглед на своју ужу струку, ослоњен на
ставове водећих научника и њихов из
бор и оцену актуелности истраживачких
подручја.
С позиција моје струке, напоменуо
бих да се сматра да је последњи универ
зални математичар, онај који је могао
да с потпуним разумевањем прати све
области математике свог времена, био
Анри Поенкаре (Henri Poincaré, 1854–
1912). Данас, остаје нам да пратимо шта
се ради у водећим „школама математи
ке” – универзитетским центрима као
што су Париз, Москва, Беркли и дру
ги и институтима као што су Принстон,

Некад је curriculum vitae пратила ком
плетна библиографија, а тачку на ту ру
тинску праксу ставио је 1950. велики
математичар и физичар Херман Вајл
(Hermann Klauss Hugo Weyl), приказу
јући достигнућа Филдсовог медаљисте
Жан-Пјер Сера (Jean-Pierre Serre). Да
број радова није тако значајан показа
тељ, може се узети за пример велики ма
тематичар и најзначајнији логичар по
сле Аристотела, Курт Гедел (Kurt Gödel),
за кога су се ширили прсти једне руке да
би се показало колико има радова. Сли
чан је случај с многим другим истакну
тим математичарима. Наведимо пример
с нашег бившег подручја. Између два
светска рата сматрало се да је најистак
нутији југословенски математичар био
Јосип Племељ (Универзитет у Љубљани)
који је имао само четири публикована
рада (последњи 1924). Данас, у услови
ма масовне научне продукције, податак
о броју радова може бити још мање ва
жан, а многи од нас имали смо прили
ку да видимо да се на конкурсима за из
бор у универзитетска звања захтева да се
поднесу два-три сепарата најзначајнијих
радова по избору самог кандидата.
У савременим условима, писање ра
дова је борба за опстанак и даљу про
моцију, како се то стиховано на енгле
ском каже „publish or perish”. Они који
финансирају научни рад морају имати
своје техничке норме. Озбиљне инсти
туције морају сагледавати резултате.
Наравно, није једноставно рећи шта би
то били резултати, али се ту свакако мо
гу укључити:
• Радови у којима се решавају отворе
ни проблеми који су (више година) ста
јали на ударним местима. Такве про
блеме сваке године нападају десетине
математичара у свету, па је свакако пре
стижно решити неки од њих.

• Остварења која имају дубину значе
ња или продукују нове технике у одређе
ним областима математике.
Најзначајнији резултати су, изгледа,
условљени надахнућем појединаца и по
нирањем у себе, често у стању потпуне
осаме. Ендру Вајлс (Andrew Wiles) је упот
пуњујући своје решење гласовитог Фер
маовог проблема (Pierre de Fermat, 1601–
1665), проводио месеце у мансардама
своје породичне куће, а Григориј Перељ
ман, доказујући Поенкареову хипотезу у
најтежој преосталој димензији 3, отуђио
се осам година од свих институција који
ма је припадао. Ови подаци могу бити ин
тересантни сами по себи, али су наведени
пре свега да се истакне специфичност пра
вог стваралаштва у математици.
Радови које пишу два (или ређе још ко
ји аутор) могу бити резултат блиске са
радње – свако је направио по који битан
корак. Чешће су они знак да један аутор
боље прати један, а други аутор други
аспект неке проблематике. Насупрот
овоме, у експерименталним наукама нај
значајнији резултати могу да се очеку
ју кроз реализацију великих пројеката
уз ангажовање тимова истраживача. До
вољно је за пример те врсте узети чувени
пројект The Large Hadron Collider, од кога
физичари очекују велики продор у сагле
давању субатомског стања материје.
Савремена математика разграната је у
велики број посебних области, а проце
њује се да се годишње објави неколико
стотина хиљада радова. Неке од тих по
себних области развиле су се у правцу
главних класичних токова, а неке су са
свим периферне и у њима је проблема
тика уситњена, а технике истраживања
застареле. Посебно су неплодна она ис
траживања која су у знаку прекорачења
допустиве генералности. И у тим пери
ферним подручјима стварају се затворе
ни кругови истраживача, оснивају се за
те области посебни часописи, а истра
живачи се међусобно цитирају у том за
твореном кругу. Без увида у хијерархију
свих области математике и њеног уважа
вања, све може изгледати равно до мо
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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

ра,атада,акотакоможеморећи,неке
распрострањене„хакерске”нормебиће
основазавредновањенаучнограда.

Цитирани на конгресима
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.
ПремаподацимачасописаMathematicalReviews(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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ДИГИТАЛНА ПЛАНЕТА

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

1

Проф. др Зоран Радовановић
Продор нових технологија у меди
цинску праксу одвија се таквом бр
зином да компликоване апарате који
стижу здравственим установама умеју
да користе само ретки субспецијали
сти, претходно подвргнути подробној
обуци.
Међутим, поред прескупих и глома
зних направа које заузимају читаве
просторије, тржиште све више препла
вљују уређаји џепног формата, од којих
су многи опште намене, али их посебно
корисним сматрају лекари.
Недавно је један угледан медицински
сајт набројао „десет потпуно кул и неве
роватно корисних справица и аплика
ција”. Састављачи листе имали су у виду
САД где трећина лекара поседује таблет
рачунаре, а скоро сви користе телеко
муникационе везе за мобилне телефоне
брзинама које су на нашим просторима
још недоступне.
Упутно је бацити поглед на ту листу
као начин завиривања у сопствену бли
ску будућност. Наравно, тешко разумљи
ва објашњења Американаца замениће
мо тумачењима прилагођеним домаћем
читаоцу.

Видео консултације путем „памет
ног телефона” (smartphone). „Па
метни телефон” или комуникатор обје
дињује функције мобилног телефона и
ручног рачунара. Служи за електронску
пошту, интернет (једрење сајберспеј
сом), читање докумената, одређивање
положаја у простору (GPS), фотографи
сање и, што је посебно важно за намену
коју описујемо, видео камеру. На тржи
ште ових дана излази и модел с могућ
ношћу „лебдеће навигације”, то јест да
вање команди без додиривања екрана.
Видео камера отвара нове могућности
за телемедицину, то јест постављање ди
јагнозе и давање савета на даљину. По
себно је важна за рурална подручја, али
и за све друге ситуације када лекар није
физички присутан на лицу места, а нео
пходан је његов савет.

2

Таблет рачунари. То су моћне мале
машине које, с дијагоналним преч
ником екрана од око 25 центиметара,
могу да стану у већи џеп, а њихова ма
ња верзија („ајпеди”) комотно се смешта
у горњи џеп радног мантила. Предност
њихове примене огледа се у могућности
да лекар у болничкој соби, за неколико
секунди, провери своје знање, било да
је реч о диференцијалној дијагнози или
прописивању терапије. Јасно је да је и
пацијент животно заинтересован за та
кву проверу јер се смањује опасност ле
карске грешке.

3

Програми за препознавање гово
ра. У питању је технологија која
омогућује лекару диктирање и електрон
ско ускладиштење резултата прегледа
чак и док је у покрету. У продају је већ
пуштен програм за ајпед који прихвата
и дигитално трансформише глас са мо
билног телефона.

4

Мануелни ултразвучни „стето
скоп”. Класичне слушалице, као
симбол докторске професије током два
дуга столећа, на путу су да наредних го
дина потпуно падну у заборав. Већ три
године постоји направа за ултразвучну
дијагностику, облика већег мобилног те
лефона, са прикљученом сондом за визу
елизацију.
Већ је прозвана „новим стетоскопом”,
а сагласност за широку употребу добио
је и сличан систем за „паметне телефо
не” који функционише у Windows окру
жењу.

5

Паметни повез. Док још сматра
мо да је холтер за контролу витал
них функција, рецимо срчаног ритма и
крвног притиска, израз нових техноло
гија јер омогућава континуирано пра
ћење функције организма, било у миру
или покрету, сплет жица које обмотава
ју тело чини га некомфорним, па му се
већ тражи место у музеју историје меди
цине.
Жртве хроничних болести носиће
ускоро лепљиву траку или повез из кога
ће сензори бежично слати налазе паци
јентовом паметном телефону или цен
тралном контролном пункту.

6

Обједињени комуникатор. Одзво
ниће ускоро добу када доктор за
појасом носи пејџер, а у џепу мобил
ни телефон. Постоје комуникатори који
служе као пејџер, али и средство за пре
нос говорних и текстуалних порука, за
хваљујући протоколу за бежично слање
таквих информација преко интернета
(VoIP).
На располагању је и сличан пакет ко
јим се, поседовањем „паметног телефо
на”, све везе остварују преко јединстве
ног телефонског броја.
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Самоубиство рака
Оболели ће моћи само да прикаче генератор на тачно
одређени део тела и заобиђу мукотрпна зрачења

8

Аутоматизовано придржавање те
рапијског режима. Реч је о „памет
ним бочицама” са поклопцима бежично
повезаним с интернетом. Овај систем,
који има улогу тужибабе, звучним или
текстуалним путем обавештава надле
жног лекара да је пацијент прескочио
узимање лека у предвиђено време. Тај
податак може да објасни лош одговор на
прописану терапију.

9

Електронска помагала за претрагу
литературе, израчунавање и пре
вођење. Базе података прилагођене „па
метним телефонима”, од којих је најпо
знатији „медскејп” (Medscape), све су
корисније за брзу претрагу, а лансирају
се и софтвери за израчунавање различи
тих ризика. Уз њих, бесплатно је на рас
полагању и „медибабл” (MediBabblе),
програм за превођење, који омогућава
комуникацију са пацијентима ван енгле
ског говорног подручја. За сада постоји
на пет језика, попут неких других овде
набројаних апликација не зависи од ин
тернета, а показао се посебно корисним
када лекарски тимови интервенишу у
условима масовних несрећа ван своје зе
мље или у деловима земље насељене ма
њинама.

10

Социјалне мреже. Поред „Феј
сбука”, као опште друштвене
мреже коју користи преко пола мили
јарде људи, и пословних мрежа за које
је пример LinkedIn, развијено је већ ви
ше сајтова намењених искључиво здрав
ственим радницима. За неке од тих три
бина потребна је лозинка. И пацијенти
почињу да организовано размењују ин
формације у оквиру група као што су
„Организована мудрост” (Organized Wis
dom), „Пацијенти као ја” (Patients Like
Me) и слични.
(Док овај текст буде чекао на објављи
вање, застареће неке информације са
држане у њему. То је показатељ брзине
којом се наша, на све већим дозама ин
телектуалних стероид а заснована сада
шњост, претвара у нестрпљиво очекива
ну будућност).     •

Др Јелена Неђић
Једна од болести која је засигурно
обележила двадесети и двадесет први
век, позната у народу по разним име
нима: рак, канцер, злоћудни тумор је
у ствари надболест, супер скуп боле
сти различите етиологије, различитог
узрока настанка, напада читав спек
тар органских система, али безуслов
но истог фаталног исхода, уколико се
болест не открије на време.
Научници кажу да бисмо сви, уколи
ко бисмо живели довољно дуго, оболе
ли на крају од рака, што просто значи
да су наши одбрамбени системи у орга
низму застарели, мање функционални,
да лошије исправљамо грешке у пре
писивању генетичке информације, да
лоше одрађујемо контролу квалитета
протеина, то доводи до акумулирања
грешака у нашим ћелијама, лоши ак
тери преузму баланс у своју корист – и
ћелија која нас је до тог момента покор
но служила постаје наш непријатељ.
Себична ћелија, која се размножава
и размножава, потом ствара органоиде,
успоставља васкуларни систем у тим
органоидима, а онда шаље своје посла
нике крвним и лимфним током до дру
гих делова тела, и прави војску својих
метастаза.
Различите генетичке аномалије се
налазе у основи настанка ове болести,
које смо или наследили или су про
сто настале као резултат акумулаци
ја штетног утицаја спољашње средине,
животних навика, начина исхране. Мо
жемо их грубо сврстати у два типа: ак
тивација онкогена и инактивација су
пресорских гена.
Разноликост саме болести наговешта
ва да ће и спектар доступних терапија
бити једнако разноврстан, те се нада
мо да ћемо једног дана потпуно разви
ти систем персонализоване медицине,

где ће се тачно утврђена аномалија ле
чити прецизно одређеним и засигурно
одговарајућим медикаментом. Но, ка
ко приступ лечењу рака изгледа данас?
Има ли новости на пољу биомедицине?
Када помислите на рак, сигурно вам
се у глави буде асоцијације на операци
је, на терапије зрачењем и хемотерапи
је, то су три главна алата којим се но
симо са овом опаком болешћу, веома
агресиван приступ лечењу. Али данас
нам наука нуди алтернативну, неагре
сивну, четврту обећавајућу методу ко
ја се заснива на коришћењу променљи
вих струјних поља. Терапија се заснива
на изуму професора Јорама Палтија.
Наиме, вођен идејом да физичке ка
рактеристике самих ћелија могу бити
основа за развијање нових терапија за
лечење рака, професор и његов тим су
развили апарат који шаље струјна по
ља на тачно одређени део тела и на тај
начин интереферира са физиолошкиом
процесима ћелија на циљаном месту.
Обзиром да се ћелије разликују у свом
облику, фреквенцији ћелијске деобе и
тако редом, одређена фреквенција струј
ног поља интерферира са типом ћелија
тачно одређених карактеристика, те та
ко струјно поље које уништава ћелије
рака, нема ефекат на ћелије које се не де
ле у околини канцерогеног тикива.
Услед интереферирања са физиоло
шким процесима који су у основи ће
лијске деобе, струјна поља наводе ће
лију да изврши самоубиство, процесом
програмиране ћелијске смрти. Звучи
обећавајуће, зар не?
Клиничке студије које се спроводе
широм света долазе до изванредних ре
зултата, а нарочито је значајно споме
нути успех који терпаија показује у те
рапији глиобластоме, веома агресивног
тумора мозга. Листа планираних тера
пија се проширује, те истраживачки ти
мови ускоро отпочињу велику студију
о терапији рака плућа. Данас се, такође,
спроводе студије које имају за циљ да
изуче синергистички ефекат хемотера
пија и терапије струјним пољима након
иницијалне дијагнозе тумора мозга, а
циљ ове комбиноване терапије је сма
њење стопе релапсирања тумора.
Променљива струјна поља предста
вљају наду да ће несрећни пацијенти
који болују од рака убудуће моћи само
да прикаче генератор струјних поља на
тачно одређени део тела, и заобиђу му
котрпна зрачења и бројне непријатне
контраиндикације хемотерапије.     •

ДОКТОРУ У ЋЕЛИЈИ

Медицинске справе које функцио
нишу на даљину преко „паметних
телефона”. Развијени су софтвери ко
ји „паметне телефоне” претварају у јеф
тине и покретне дијагностичке апарате.
Први такви модели су помагали боле
сницима од шећерне болести да добију
резултате концентрације шећера у свом
организму, те да надлежни лекар, коме
се они шаљу, поузданије одлучује о тера
пији. Сада већ постоји могућност да ле
кар преко паметног телефона са уграђе
ном камером свом пацијенту у тропима
постави дијагнозу маларије. Могуће је и
да кардиолог преко микрофона „памет
ног телефона” слуша срчани ритам па
цијента.

ПОЛИТИКА, 4. АПРИЛ 2012. 11

12 ПОЛИТИКА, 4. АПРИЛ 2012.

НАУКА/ИНФОРМАТИКА/ТЕХНОЛОГИЈА

МОЖДАНЕ БРАЗДЕ

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?

Проф. др Момчио Б. Ђорђевић
Уколико тражите одговор на питање
шта је то сингуларност, а пред собом
имате минут времена, онда би могла
бити довољна дефиниција Реја Кер
звејла, америчког инжењера, изумите
ља и футуролога: „Сингуларност је тре
нутак у коме интелигенција заснована
на компјутерској техници превазилази
збир умних способности свих људи за
једно”. У сингуларности светом упра
вља артифицијелна или вештачка ин
телигенција (ВИ), механизам који је
основа мишљења и интелигентног по
нашања, а уграђен је у рачунаре.
Када би ме данас неко питао да ли бих
волео да ми здравствено стање у следе
ћих десет година предвиди врхунски ле
кар, можда најбољи на свету, или ауто
матски медицински дијагностичар,
сместа бих се определио за постојећу ма
шину и њену вештачку интелигенцију.
Она не зна шта су то емоције, не колеба
се, нема никаквих обзира, нити очеку
је било какву захвалност. Уосталом, екс
перти за ВИ рачунају да ће већ за живо
та данас средовечних лекара алгоритми
и аутоматски машински дијагностича
ри постати део рутине у практичној ме
дицине. За тако нешто вероватноћа је
50:50.
Истраживачи којима је ВИ животни
позив и страст, удружени су у интердис
циплинарнe тимове јер за рад на тако
компликованом проблему попут инте
лигенције, па још вештачке, потребно је

владање рачунарством, лингвистиком,
психологијом, биологијом, филозофи
јом итд.
Израз ВИ сковао је Џон Макарти по
четком педесетих година, и односи се
на машински производ. Он је заступао
примену математичке логике у развоју
компјутерских система оспособљавају
ћи их за резоновање о унетим подаци
ма. Његов став сазрео је коришћењем
тзв. логике првог реда у којој се знање
из реалног света претвара у моделе ко
ришћењем формалних математичких
симбола. Компјутерски систем на том
принципу планиран је за свет објеката
и за односе међу њима, што је неопход
но за стварање закључака о стању ства
ри. На пример, уколико личност А има
врло инфективну болест Б и дође у кон
такт са личношћу Ц, онда се коришће
њем логике може закључити да ће Ц до
бити болест Б.
Међутим, тријумф логике првог ре
да не огледа се само у тако једноставном
резоновању, већ и у могућности ствара
ња комплексних модела и то помоћу ма
лих и простих градивних јединица. По

сценарију компоновања комплексног
из једноставног лако је, на пример, на
правити модел смртоносне заразне бо
лести и извући закључке о њеном напре
довању.

Пролеће интелигенције
Слично компоновање одиграва се и у
мислима људи. Али за све то није довољ
на већ постојећа ВИ, чији су капацитети
и способности мањи од природне инте
лигенције. Од ВИ се тражи прецизност у
схватању реалног света. У таквом схвата
њу и разумевању реалности нема места
за двосмисленост и несигурност.
У суштини, одговор на питање да ли
нешто јесте или није мора бити позити
ван или негативан, а никако „можда”. На
несрећу, реални свет је пун неизвесно
сти и изузетака, па и у скоро свим оп
штем правилима. Систем ВИ заснован
на коришћењу логике првог реда није у
стању да изађе на крај са неизвесности
ма. Узмимо да бисте хтели да знате да ли
личност Ц има болест Б. Правило је не
двосмислено: Ако је личност Ц дошла у
контакт са личношћу А, зараженом бо
лешћу Б, онда и Ц има болест Б. Али,
логика првог реда не успева да узме у
обзир сценарио по коме личност Ц у
контакту с личношћу А може, а не мора
бити инфицирана.
Ту постоји и други озбиљни проблем:
логика првог реда не функционише уна
зад. На пример, ако сте знали да личност
Ц има болест Б, не постоје гаранције да
је личност Ц ту болест добила од лично
сти А. Ово је типичан проблем с којим
се боре медицински дијагностички си
стеми. Логичка правила могу повезати
болести са симптомима, али лекар који
пред собом има симптоме мора ићи уна
зад да би их повезао. То ВИ не успева и
због тога је осамдесетих прошлог века
ушла у хибернацију.
Први знаци пролећа за ВИ осетили
су тек од 1990. и то појавом модела не
уронске мреже која је пленила својом
једноставношћу. Комбинујући је са уз
напредовалим алгоритмом истражива
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ИБМ данас ради на
микрочиповима који
троше минимум енергије
јер за погон и хлађење
користе један исти
систем. Већ 2014. најјачи
компјутери ће, можда,
бити ношени у џепу!

чи су направили вештачке неуронске
мреже (ВНМ) које су могле преузима
ти знање као и прави мозак. (Алгоритам
је поступак поступног решавања неког
проблема. Низ инструкција у алгорит
му резултира предвидивим крајем, а сам
алгоритам је добар уколико су инструк
ције исправне и ограниченог броја. Нај
простији примери су 2 + 2 = 4 и дужина
х ширина = површина).
Охрабрени компјутераши у неуро
науц
 и почели су да сањају о ВНМ ко
ју чине милијарде нервних ћелија. Ин
спирација им је био мозак човека. У
Истраживачкој лабораторији ИБМ-а у
Цириху, утврђено је да густина и ефи
касност можданог ткива за 10.000 пу
та надмашују најефикасније данашње
компјутере. То је постигнуто јединстве
ном мрежом капилара који у исто вре
ме транспортују енергију и елиминишу
вишак топлоте.
Зато ИБМ данас ради на микрочипо
вима који троше минимум енергије јер
за погон и хлађење користе један исти
систем. Већ 2014. најјачи компјутери
ће, можда, бити ношени у џепу! У поста
вљању темеља новом концепту ВИ нај

више је, ипак, помогла ВНМ. Истражива
чи разумеју ВНМ као представника света
око нас, и то у смислу статистике и ве
роватноће. Уместо да се размишља о си
напсама, међунеуронским спојевима, и о
регистровањима различитих степена не
уронске активности, почело се говорити
о параметрима и параметаризацији, као
и о непредвиђеној, насумичној промен
љивости догађања у неуронској мрежи.
У суштини, реч је о моделу вероватноће
(пробабилистика).

Неонатолози одушевљени
Почетком 1988. појавила се књига
„Пробабилистичко резоновање и ин
телигентни системи” Џудеје Пирл, у то
време 52-годишње америчке професор
ке компјутерских наука из Калифорније,
која је разрадила детаљни и потпуно но
ви приступ ВИ. Основа том новом при
ступу била је теорема енглеског матема
тичара и свештеника Томаса Бајеса из
18. века. Теорема повезује вероватноћу
догађаја А условљену догађајем Б и ве
роватноћу догађаја Б условљену дога
ђајем А. У суштини, то је начин кретања

напред-назад, између узрока и последи
це. Бајесова математика као процес из
влачења закључака из истинитих преми
са казује како треба посматрати ефекте
гледајући уназад, јер се тако може виде
ти вероватноћа различитих узрока.
Кључ идентификације вероватноће је
Бајесов модел сачињен од различитих и
случајних параметара чија дистрибуци
ја вероватноће зависи од било које про
менљиве величине. Такнемо ли само
једну од променљивих величина, проме
нићемо дистрибуцију вероватноће свих
осталих.
Узмимо да ове променљиве величине
представљају симптоме, болести и резул
тате разних тестова и анализа. Када не
ко пред собом има резултат испитивања
(вирусна инфекција) и симптоме (темпе
ратура и кашаљ), онда може размотрити
вероватноћу различитих узрока (назеб –
врло вероватно, пнеумонија – мало веро
ватно, тифус – нимало вероватно).
Од  почетка 1990. развијени су алго
ритми за неуронску мрежу по моделу те
ореме Томаса Бајеса који могу користи
ти постојеће податке, чак и установити
нешто ново, на исти начин којим људи
уче користећи претходна знања.
Али сва та очигледно компликова
на и тешко разумљива стремљења са
мо једним малим делом примењују се у
пракси. Садашња (осредња) ефикасност
ВИ не умањује снагу духа, нити опти
мизам истраживача укључених у њено
усавршавање. На пример, неонатолог
Ана Пен и група врсних информатича
ра са Универзитета Станфорд, предвође
ни професорком Дафни Колер, развили
су тзв. физискор (PhysyScore) којим се
предвиђа да ли ће прерано рођена беба
првих месеци живота имати било какав
проблем што је, као што из практичне
медицине знамо, апсолутно тежак зада
так. За сада се такво предвиђање не мо
же направити, иако сваку породицу је
дино то интересује.
Физискор узима у обзир факторе по
пут зрелости и тежине бебе кад дође на
свет и податке у реалном времену, у пр
вим сатима после рођења. То подразу

►
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меваритамсрца,брзинудисања,кон
центрацијукисеоникаукрвиибезброј
другихпараметара.Утокупрватриса
тафизискорпредвиђакојаћебебаби
тиздрава,акојаћеиматикомпликације
поштопротекнупрведвенедеље.Нео
натолозисуодушевљени,асистемве
штачкеинтелигенцијеобрађујестотине
ихиљадеподатакапренегоштодоне
сезакључак.ОчигледноједаВИналази
смисаоумноштвузнаковакојизамеди
цинскесестреилекарепролазенепри
мећени.
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Застареле будућности
Технолошка машта је у највећој мери еволуциона,
не револуциона.
вирТуеЛни рај

Београдски алгоритми
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.•

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.•

НАУКА/ИНФОРМАТИКА/ТЕХНОЛОГИЈА

ПОЛИТИКА, 4. АПРИЛ 2012. 15

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.•

најТаЊи ТаБЛични – Ком
панија „Тошиба” направила је та
блични рачунар „ексајт ЛЕ” (Exci
te LЕ) за који тврди да је најтањи
до сада те врсте. Он има екран
од 25,6 сантиметара (10,1 ин
ча), дебео је 7,7 милиметара и
тежак 535 грама. Најављено је
да ће коштати 530 долара у вер
зији са 16 ГБ, а 600 долара у вер

зији са 32 ГБ и у почетку ће се
продавати само у САД. Рачунар
користи оперативни систем ан
дроид 3.2, а на пролеће ће бити
унапређен верзијом 4.0. На ба

терије може да ради осам сати,
опремљен је двојезгарним про
цесором ОМАП 4430 на 1,2 ГХз.
Има предњу и задњу камеру и
микро УСБ и ХДМИ прикључке.
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Пуцањ

себи у леђа
Уколико бисте опалили
метак у космосу, он ће
наставити да јури унедоглед,
а пуцач да се креће
у супротном смеру!
Шта би се догодило када бисте пуцали
у космосу?
Иако ватра не може горети зато што
нема кисеоника, то не значи да се не мо
же пуцати из ватреног оружја. Сувреме
на муниција садржи тзв. оксидационе
агенсе који покрећу експлозију барута и
омогућују испаљивање било где у безва
здушном простору.
Није, дакле, потребан природни кисе
оник да опалите метак, али је кудикамо
важније и неизвесније: шта би се догоди
ло кад бисте га испалили?
Према трећем Њутновом (Исак) зако
ну акције и реакције, сила која делује на
метак изазваће повратну силу на оружје,
Астрономи су збуњени, јер су
недавно открили две планете за
које кажу да су преостале из нај
ранијег космичког доба од пре
13 милијарди година. (Опште
прихваћена претпоставка је да
је свемир настао пре отприлике
13 милијарди и 700 милиона го
дина). Обе круже око звезде, на
зване HIP 11952: једна начини
круг за 290, а друга за седам зе
маљских дана.
Већина познатих планета уоб
личила се из огромних облака с
тежим хемијским елементима,
које новооткривене имају тек у
траговима, уз обиље водоника
и хелијума, што указује да се ве
ома старе. У зачетку се космос
искључиво састојао од ова два
гаса, тежи елементи су се обра
зовали касније у звездама, а
распршени су у снажним експло

а самим тиме на особу која га држи. Осо
ба ће после испаљивања метка почети да
се креће унатраг: ако тане излети из це
ви брзином од 1.000 метара у секунди,
пуцач ће почети да се креће у супротном
смеру брзином од свега пет сантиметара
у секунди.
А метак се никад неће зауставити, на
ставиће да јури унедоглед. Исто важи и
за особу која је пуцала!
Свемир се много брже шири него што
тане може наићи на знатну количину
масе која би га успорила. У противном,
отпор од два-три атома по кубном сан
тиметру у вакууму зауставио би метак за
десет милиона светлосних година.

зијама дивовских звезда, супер
нова. Из тога проистиче да није
могуће да се планете обликују у
подручјима без тежих хемијских
елемената.
Истраживачи Макс Планковог
института за астрономију у Хај
делбергу (Немачка) су, међутим,
осматрали веома старе и мета
лима (тежи елементи) оскудне
звезде у смеру сазвежђа Кит, на
растојању од 375 светлосних го
дина од Земље.
Старост звездане породице од
само две планете процењује се
на 12 милијарди и 800 милиона
година, а она се налази малтене
у нашем „космичком дворишту”.
Образовала се у годинама де
тињства наше галаксије (Млечни
пут), а то упућује на закључак да
су планете настајале малтене од
самог почетка космоса.

Теоретски посматрано, можете сами
себе упуцати у леђа, што је открио Пи
тер Шулс са Универзитета Браун (САД).
А то би се могло догодити док кружи
те и око неке планете: ако бисте пуцали
водоравно и на правој висини, метак би
обишао планету и погодио вас у леђа! 
Пожелите ли да погодите Јупитер, не
треба да будете нарочито вешти у ни
шањењу. Роберт Флек са Универзитет
у Лондону каже да је сила привлачења
(гравитација) највеће планете у Сунче
вом систему толико снажна да би усиса
ла и лоше испаљени метак. Довољно је
да тане лети кривом линијом до повр
шине Јупитера.         Станислав Островски

Планете

с почетка
времена

