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Увод

Ове године ће се навршити пола века од инсталирања првог значаjног
рачунарског система из сериjе IBM 360 на Београдском универзитету,
1

Оваj текст jе писана верзиjа мог излагања о развоjу информатике на
Математичком факултету поводом доделе, по први пут, награде „Недељко
Парезановић“ наjуспешниjим студентима рачунарства у новембру 2017.
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па jе то прилика да се забележи како се, захваљуjући могућностима ове
машине, а jош више људима окупљеним око ње, развиjала информатика
међу српским математичарима, а и у Србиjи. У мери у коjоj наше
крхко сећање и сачувани докумети то омогућаваjу, покушаћемо да
покажемо како jе оваj рачунар, када jе био постављен у jедан добро
осмишљен концепт развоjа, дугорочно одредио путеве развоjа српског
рачунарства и његових примена. У поређењу са многим касниjим
набавкама рачунарске опреме, може се видети колико jе значаjниjе
осмислити концепт у коме ће се рачунарска опрема користити од саме
њене набавке2 , али да ни то ниjе довољно да савлада унутрашње отпоре
модернизациjи.
Излагање ће се ограничити на улогу овог система у средини
београдских математичара. Препознавање вештине програмирања као
„дисциплине математичке природе“ (Dijkstra, 1974) у традиционалноj
математичкоj средини jе отворило могућност ширења примена
математичких метода изван до тада успостављених граница уносећи
компоненту „практичности“ у математичарски рад. Ово искушење
уласка у нови, непознати, интердисциплинарни простор jе савладавано
споро и са отпорима, а чиjи се трагови могу препознати и данас. Ипак,
броjне успешне информатизациjе како у науци и култури, тако и у
привреди, имаjу своjе корене у активностима коjе су биле започете у
овоj средини и на овоj машини.
Тешко jе пола века касниjе замислити проблеме на коjе jе наилазио
процес информатизациjе у своjим почетним корацима. Поменимо само
питање преноса концепата ове, у то доба, нове дисциплине из енглеског
у тадашњи српскохрватски jезик. Већ и основни поjмови као што су
computer, file, store и storage данас немаjу своjе стабилне еквиваленте
у српском. Computer, на пример, има као еквиваленте компjутер и
рачунар 3 , а сваки од ових термина jе генерисао властите деривационе
парадигме коjе нису сагласне међу собом. Међу дериватима коjи су
посебно занимљиви се налази и ланац рачунарство, рачунарске науке,
компjутерске науке, компjутеристика, поред термина информатика, коjи
су скоро увек сви замена за енглеско computer science. Збрку коjу
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О раним настоjањима да се развиjе домаћи рачунар, пре свега рад на развоjу
машина типа ЦЕР у Институту у Винчи и институту Михаjло Пупин, а, по
своj прилици, првенствено за воjне потребе, овде неће бити речи.
Оба ова термина налазимо и у првом домаћем глосару информатичких
термина (Kontić, 1974), уз уређаj за обраду података и електронски
рачунски уређаj.
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ствара овако нестабилна терминологиjа илуструjе синтагма рачунарство
и информатика (или у обрнутом редоследу4 ), а коjа заправо нема своj
енглески еквивалент.

2.

Почеци у магли

Пре него што jе инсталирана машина IBM 360, почетком шездесетих
година, Математички институт jе у заjедници са Финансиjским студиjом
набавио електронску рачунску машину из сериjе ELIOT 803 B5 , a коjа
jе била смештена у просториjама Природно-математичког факултета у
Симиноj улици 2. О овом рачунару су подаци оскудни, а приказани
су у (Simonović and Krunić, 1964), где се у предговору, као мотив за
његово састављање наводи „Иако се примена електронских рачунских
машина прошируjе све брже и у нашоj земљи, на нашем jезику има врло
мало публикациjа било о системима програмирања за поjедине рачунске
машине, било о програмирању уопште“. Ово тврђење поткрепљуjе
Узаjамни каталог библиотека Србиjе, где у српским библиотекама
до 1968. има свега неколико наслова коjи садрже реч програмирање,
углавном из приручника за машине произвођача UNIVAC.
Аутори даље наводе да ELIOT спада у класу средњих рачунара
са феритном мемориjом од 4.096 мемориjских речи чиjа jе дужина 39
битова. Брзина сабирања jе била 1.150 операциjа у секунди, а множења
220 операциjа у секунди. Улаз jе био на петоканалноj бушеноj траци као
и излаз. Брзина читача траке jе била 500 знакова у секунди, а бушача
траке (као излазног уређаjа) 100 знакова у секунди. За унос и излаз се
могла користити и магнетна трака.
Програмирање jе било у симболичком jезику Autocod III са скупом
инструкциjа за целоброjну и реалну аритметику. Занимљиво jе да се
реални броjеви у покретном зарезу (енг. floating-point),6 како их данас
називамо, у овом приручнику називаjу рационалним броjевима, што
прецизниjе одговара њиховоj природи од касниjе усвоjеног термина.
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На пример, на Математичком факултету Универзитета у Београду, jедан
студиjски одсек се зове рачунарство и информатика, а на Универзитету
Сингидунум - информатика и рачунарство, додуше са суштински друкчиjим
садржаjем!
https://en.wikipedia.org/wiki/Elliott_803 (5. април 2018.)
Тип реалних броjева jе у мемориjи рачунара увек приказан коначним броjем
бинарних цифара, па jе скуп представљивих „реалних“ броjева коначан.
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Слика 1. Изглед машине ЕЛИОТ 803 Б према (Simonović and Krunić, 1964)

Отприлике у исто време jе на оваквоj машини своjу програмерску
кариjеру започео и Кристиjан Ентони Ричард Хор (C.A.R. Hoare)
развивши на њоj своj знаменити алгоритам за сортирање quicksort као
и jедну имплементациjу jезика Algol 60 (Hoare, 1980).
У тадашњоj Jугославиjи, наjзначаjниjа конференциjа коjа jе
окупљала истраживаче са подручjа блиских информатици jе био
ЕТАН (скр. од електроника, телекомуникациjе, аутоматика, нуклеарна
техника). Ако се погледа зборник са ове конференциjе из 1968,7
може се приметити да jе бурни развоj информатичких метода и
алата jедва утицао на тадашња домаћа истраживања. Међу ретким
„програмерским“ радовима jе (Ракић, 1968) коjи разматра наставу
програмирања у земљи. Ту се наводи да се на Електротехничком
факултету држе два изборна предмета, Рачунске машине и
Програмирање, са по 3 часа недељно у семестру.8 Информациjа о
садржаjу ових предмета ниjе дата. Из овог прегледа се jасно види да у
ово доба, у српском универзитетском окружењу, информатика jош ниjе
била препозната као засебна дисциплина са основама у математици и
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https://www.etran.rs/common/archive/ETRAN_1955-2006/ET(R)AN_
1955-2006/godine_1968.htm (4. април 2018.)
Настава програмирања на Одсеку за математику Природно-математичког
факултета има своjе почетке у 1961. години, али студентима ниjе био
обезбеђен приступ рачунару.
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електроници, али и са потребом за властитим развоjем.9 Jедан преглед
развоjа домаће рачунарске технике jе дат у (Lazić, 2006).

3.

IBM360/44

Корак коjи jе пресудно, према нашем мишљењу, допринео развоjу
програмирања, као кључне информатичке дисциплине, jе инсталирање
1968. године на Универзитету у Београду система IBM360/44.
Сериjу машина 360 jе IBM лансирао 1964. године, а опште jе
прихваћено да jе она отворила врата широким применама рачунара
како у науци, тако и у привреди,10 захваљуjући своjоj поузданости и
компатибилности различитих модела рачунара у овоj сериjи. Модел
44 представља посебну машину са високим перформансама намењеним
првенствено научним израчунавањима. Постављање ове модерне и
перформантне (за оно доба) машине у научно окружење jе отворило
пут за важну интеракциjу између математичара, пре свега, али и
других истраживача са подручjа природних наука, са наjсавремениjом
информатичком технологиjом.
Када jе машина инсталирана, била jе то, по своj прилици, толика
новост да се препричава анегдота како су неке од тадашњих новина
обjавиле да jе на Природно-математичком факултету инсталиран
рачунар са централним професором и чистачем картица: термини
процесор и читач (као уређаj) су били сасвим непознати широj публици.
О начину набавке ове скупоцене машине има мало података.
Према (Vujičić and Čavčić, 1972), опрема jе набављена из средстава
кредита добиjених из Савезне и Републичке заjеднице за научни
рад, али о износу тих средстава нема поузданих података. Почетна
конфигурациjа овог рачунара jе имала унутрашњу мемориjу од 64 KB и
две измењиве диск-jединице IBM 2315 са капацитетом од 1 MB. 11 Унос
се вршио преко читача картица, а излаз или преко штампача или преко
9
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11

Треба поменути да се почев од 1965. одржавала на Бледу редовна годишња
конференциjа Informatica у организациjи Савезног одбора за обраду
података у оквиру ЕТАН-а, а касниjе словеначког друштва Информатика,
са доминатним информатичким садржаjима.
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System/360#Models (10. април 2018.)
Оваj рачунар се налази данас у Музеjу науке и технике, Збирка рачунара
и информатике, а слика централне jединице jе доступна на адреси: http:
//www.muzejnt.rs/images/programi/T127-18.jpg (9. април 2018.)
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Слика 2. Контролна табла IBM360/44 (снимак из Архиве Телевизиjе Београд
поводом отварања Центра)
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бушача картица. Касниjе, 1972, унутрашња мемориjа jе удвостручена
на 128 KB, а додате су и две jединице измењивих дискова IBM 2311 од
коjих jе сваки имао капацитет од 7.25 MB.
У почетку jе на овом рачунару, од софтверске опреме, био доступан
само компилатор за FORTRAN IV (Parezanović, 1970), поред асемблера
и оновремених, скромних помоћних програма (енгл. utility programs).
Оваква системска подршка jе одговарала потребама за интензивним
израчунавањима каква захтеваjу методе у нумеричкоj математици, али
и у другим природним наукама. Уз наведено хардверско проширење,
могућности машине су биле унапређене инсталирањем нове верзиjе
оперативног система и набавком компилатора за jезике COBOL и PL/I
за потребе комерциjалних примена.
Рад овог рачунарског построjења jе био поверен Математичком
институту САНУ, а простор jе обезбедио тадашњи Природноматематички факултет. У оквиру Института jе формирана посебна
jединица, Рачунски центар, у коjоj jе било запослено неколико
младих математичара уз помоћно особље (оператори на систему и
на бушилицама картица), док jе руководилац Центра био професор
Недељко Парезановић.12 Активност центра jе била замишљена тако да
особље jедним делом свог радног времена учествуjе у комерциjалним
проjектима за потребе привреде. У другом делу времена, сарадници
Центра су требали да учествуjу у настави и истраживачком раду на
подручjу информатике. Оваj концепт jе омогућавао да се обезбеде
неопходна средства за одржавање машине, али и да се подмире потребе
у настави програмирања на Природно-математичком факултету.
Научни рад сарадника Центра, према (Vujičić and Čavčić, 1972) се
одвиjао у две основне области:
– „у теориjи програмирања коjа обухвата теориjу алгоритама, теориjу
формалних jезика, програмске системе са посебним нагласком на
операционе системе и теориjу превођења,
– у нумеричкоj анализи са акцентом примене нумеричких метода
на рачунарима, а посебно нумерички поступци у проблемима
оптимизациjе.“
() Ова машина jе омогућила практичне вежбе студентима математике
на тадашњем смеру Нумеричка математика са кибернетиком, а већ у
12

О активностима професора Парезановића, видети Инфотека 9 (1-2), из маjа
2008. http://infoteka.bg.ac.rs/index.php/sr-yu/arhiva/2008 (9. април
2018.)
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првим годинама рада, на њоj су своjу информатизациjу започеле броjне
универзитетске и привредне организациjе као што су биле Институт
за водопривреду, Рударски институт, Институт за физику и друге. До
1972. преко 70 научних и привредних организациjа jе користило стално
или повремено услуге овог Рачунског центра. Истовремено, ова машина
jе обезбедила основу за развоj примена рачунара у физици, хемиjи,
астрофизици и другим природним наукама.
Прва од горе наведених истраживачких области уводи програмирање
као примарни задатак сарадника Центра наводећи, при томе, кључне
програмерске дисциплине као домен истраживања. Овакво усмерење ће
отворити пут ка истраживањима чиjи jе циљ прочавање програмерских
проблеме per se, коjи немаjу своjу непосредну примену. Међу првим
таквим програмерским проjектима jе био развоj система METASS,
предпроцесора за FORTRAN Душана Братичевића, описан касниjе у
његовоj магистарскоj тези (Bratićević, 1978). Списак „програмерских“
магистарских теза под менторством проф. Парезановића дат jе
у (Настић, 2008).

4.

Семинар

Исте године, 1968, када jе набављен систем IBM360/44 у Београду,
у свету се развиjала реакциjа на прву софтверску кризу: проблем коjи
jе проистекао из неадекватности софтверских алата за управљање све
сложениjим софтверским продуктима. У то доба су се поjавиле, с jедне
стране, прва од Кнутових књига Вештина програмирања (Knuth, 1968),
а са друге Деjкстрин мали текст коjи осуђуjе употребу GOTO-исказа
у програмским jезицима (Dijkstra, 1968), а нешто касниjе, студиjа
Структурно програмирање Дала, Деjкстре и Хора (Dahl et al., 1972).
Jављаjу се и програмски jезици попут C-а и pascalа, а нешто касниjе и
алати као lex и yacc, као и фундаменталне књиге из теориjе превођења
програмских jезика (Aho and Ullman, 1972).
Усмеравањем младих сарадника Института на оновремене модерне
теме у програмирању, пре свега на постдипломским студиjама, под
руководством професора Парезановића лагано се формирало jезгро
коjе ће посветити своjу истраживачку активност проблемима теориjе
и методологиjе програмирања. Ова нова генерациjа програмера jе, у
свом програму постипломских студиjама, имала као обавезне предмете
теориjу фомалних jезика, изградњу компилатора и теориjу оперативних
система.
8
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Била jе потребна ипак скоро читава децениjа да, развиjаjући
полазну концепциjу научног рада у Центру, стаса генерациjа младих
истраживача коjи се баве теориjским проблемима у програмирању.
На њену поjаву указуjе покретање сталног семинара 1977. године у
организациjи Математичког института и Института за математику
ПМФ-а. У допису проф. Парезановића од 20. октобра 1977, у коме се
предлаже оснивање овог семинара, он се назива Семинар за рачунарске
науке, а предлаже се да се у оквиру састанака разматраjу теме
из оперативних система, теориjе програмских jезика, конструкциjе
преводилаца, коректности програма, организациjе података (структуре
и базе података), као и програмски jезици. Наводи се и да би према
тадашњем увиду у интересовања сарадника, семинар окупљао око 20
учесника.
Први састанак Семинара jе одржан већ 8. новембра 1977. са
темом Анализа коначних аутомата методом изоловања стања коjу jе
изложио Душан Братичевић. Следили су даље редовни састанци jедном
недељно, а теме су биле везане за програмске jезике, за структура
података, коректност програма, аутоматско доказивање теорема и
друго. На семинару су учествовали, поред jезгра оформљеног око
Рачунског центра, и гости из других делова Jугославиjе као Суад
Алагић из Сараjева, Владо Батагељ и Иван Братко из Љубљане и
други укључуjући и иностране госте. Садржаjи коjи су били обрађивани
указуjу на ненумерички карактер тема што одваjа jасно ову нову
популациjу програмера од оне коjоj jе програмирање било првенствено
средство за решавање нумеричких задатака.
Рад Семинара траjе, са повременим прекидима до данас, сада
као Семинар Катедре за рачунарство и информатику Математичког
факултета.13

5.

Терминологиjа

Занимљиво jе да се у почетку и сам назив семинара колебао између
назива Семинар за рачунарске науке и Семинар из науке о рачунарима
да би се већ наредне године поjавила и кованица рачунарство коjа се
дугуjе проф. Славиши Прешићу.
13

http://www.matf.bg.ac.rs/seminar/26/seminar-katedre-za-racunarstvo-iinformatiku/ (24.04.2018.)
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Проблем информатичке терминологиjе се поjавио већ на самом
почетку рада Семинара: састанак 25. априла 1978. jе био посвећен
терминологиjи у нашем рачунарству. Учествовали су професори
академик Мирко Стоjаковић, Ђуро Курепа, Славиша Прешић и
Недељко Парезановић са Одсека за математику, Митар Пешикан из
Института за српскохрватски jезик, Душан Jовић са Филолошког
факултета и Видоjко Ћирић са Факултета организационих наука.
Транскрипт овог разговора jе касниjе обjављен у словеначком часопису
Информатика (Vitas, 1978).
Потреба да се изгради терминолошки систем коjи ће описивати
информатичке концепте jе била присутна све време у раду Семинара.
Чињеница да jе растао броj информатичких предмета у универзитетскоj
настави, као и да jе започело увођење рачунарских предмета у редовно
образовање, наметало jе потребу за српским еквивалентима семантички
нетранспарентних англицизама. Међу пионирским терминолошким
решењима су била потисни за push-down или -лики као суфиксоид коjи
одговара енглеском -like, нпр. у паскалолики или алголики jезици.
Енглески термин file, коjи се данас наjчешће користи у своjоj
транскибованоj верзиjи на српски као фаjл, jе у (Kontić, 1974) био
преведен са датотека. Како jе оваj глосар настао превођењем немачке
колоне из IBM-овог енглеско-немачког глосара, датотека jе вероватно
неологизам настао адаптациjом немачког термина Datei (изведеног из
Daten и Kartei ). Полазећи од овог срећног полазног решења у српском,
на предлог проф. Парезановића, се развила фамилиjа сложеница са
тека према њеном садржаjу: програмотека, податкотека, аудиотека,
итд. Нажалост, ово плодно терминолошко решење се ниjе очувало у
данашњим уџбеницима информатике.
Круну ових напора на успостављању информатичког терминолошког
система представља рад на изради глосара коjи ће омогућити превод
на српски Оксфордског речника рачунарства (Ilingvort, 1990). После
низа успешних превода других речника, уредник Нолита Слободан
Ђорђевић jе предложио да се састави глосар коjи би омогућио превод
Оксфордског речника на српски. Постоjећа терминологиjа у оно (а и у
ово) доба то не омогућава. Пример коjи jе посебно инспирисао уредника
jе била одредница middleware: products that in some sense occupy a
position between hardware and software. . . Са терминима као што су
мидлвер, софтвер и хардвер, превод горњег описа jе пука бесмислица у
српском. Рад на изради глосара jе траjао више година уз помоћ софтвера
развиjеног на IBM 360/44, а превод се коначно био поjавио 1990. године
10
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захваљуjући упорности уредника и стрпљивом и преданом раду проф.
Парезановића на изради глосара уз помоћ Богдана Jанковића и аутора
овога рада.
Оваj речник ниjе био прихваћен од шире домаће публике jер jе унео
известан броj неологизама као замену за транскрибоване англицизме.
Ипак многа терминолошка решења су ушла у употребу, а посебно у
курсевима информатичких предмета на Математичком факултету.

6.

Рачунарска лабораториjа

Упркос почетном успеху у раду Рачунског центра, убрзо су се
поjавили проблеми везани за начин финансирања информатичких
активности. Jедан извор проблема jе представљало одређивање реалне
цене услуга Рачунског центра коjе би, поред ангажовања особља
и основних материjалних трошкова, покривало и издваjања за
амортизациjу ове, за оно доба, скупоцене машине. У оновременим
друштвеним околностима, ово питање jе било потиснуто у други план,
вероватно са очекивањима да ће се за проширење или замену машине
наћи средства у фондовима за науку. Бар два разлога су утицала да
после 1972. све до престанка са радом 1986, ова машина ниjе била даље
проширивана па jе постепено губила на значаjу. С jедне стране, многи
од почетних кориснка су набавили властите машине и пренели своjе
обраде на њих што jе утицало на смањење прихода. Такође, брзе промене
технологиjе, посебно новине у могућностима коjе су почели да пружаjу
оперативни системи, учиниле су да пакетна обрада, и то jош преко
бушених картица, буде адекватна само за посебне типове апликациjа.
Други извор проблема jе било неразрешено питање унутрашње
расподеле средстава. Наиме, до инсталирања рачунарске опреме,
Математички институт се финансирао из државних фондова
средставима намењеним научном раду. Преко рачунара су почели
да пристижу и други приходи коjи су своjим већим делом потицали
из комерциjалних апликациjа. Ова хибридна структура прихода
jе, при томе, била постављена у оновремени самоуправни оквир
где се о расподели средстава одлучивало гласањем запослених уз
такозвано „награђивање према раду“. У таквоj ситуациjи jе требало
пронаћи магичну формулу коjа би помирила два различита система
финансирања и одредити задовољаваjући однос цене између обjављеног
научног чланка, као мере научног рада, и написаног програма, као мере
програмерске продуктивности. Ако се томе додаjу додатни фактори
Инфотека, год. 18, бр. 1, август 2018.
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као што jе инвестирање у програм коjи тек треба да придобиjе новог
корисника (по цени нижоj од реалне), финансирање програма коjи су
истраживачке, а не комерциjалне природе или њихова категоризациjа
као научног резултата, проблем расподеле средстава jе углавном
било немогуће решити на задовољство свих запослених. Шта више,
то jе водило ка све дубљоj подели између теориjских истраживача
и програмерског дела Института што jе веома сужавало простор за
реализациjу циљева наведених у (Vujičić and Čavčić, 1972).
Средином 1982. сам био именован за шефа Рачунског центра и
требало jе, пре свега, да разрешим питање обнове опреме. У то доба су се
већ поjавили први персонални рачунари, али и читав низ нових области
рачунарства почев од jапанског проjекта тзв. 5. генерациjе рачунара па
до интензивног развоjа система за канцелариjску аутоматизациjу. Ове
нове идеjе у програмирању се нису могле пратити на машини чиjи jе
искључиви медиjум за унос била бушена картица, а излаз на штампачу.
Амортизациjа прикупљена током 15 година рада Центра jедва да jе
1983. била довољна за набавку jедног „озбиљниjег“ микро-рачунара из
тог доба какав jе био Партнер Искре из Крања.14 Било jе потребно
осмислити концепт коjи ће решити горње нагомилане проблеме и
отворити простор за даљи развоj информатике на ПМФ-у.
Потреба за осавремењивањем опреме поjавила се у то време и
у другим деловима тадашњег ПМФ-а, а посебно међу хемичарима
и физичарима. Уместо дотраjалог и изолованог система IBM 360,
размишљало се о набавци нове опреме и то опреме коjа ће задовољавати
како потребе за интензивним рачунањем, тако и потребе у настави и
приступ мрежама коjе су успостављане у Европи. Jедна мала група
млађих истраживача, у коjоj су били Светозар Никетић са Одсека за
хемиjу, Џевад Белкић из Института за физику, Драган Крпић са Одсека
за физику, Никола Туцић са Одсека за бологиjу, Габор Месарош из
Института за биолошка истраживања, Цветана Крстев и аутор овог
текста, под покровитељством проф. Парезановића je разрадилa концепт
осавремењaвања коjи jе решавао наведене проблеме на задовољаваjући
начин.
Из искуства са Рачунским центром Математичког института било
jе jасно да набавка и одржавање високо перформантне машине
превазилази финансиjске могућности ПМФ-а и института. Jедно решење
се састоjало у изнаjмљивању времена на некоj од постоjећих машина коjе
14
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би омогућиле jедноставан пренос апликациjа са система 360 и отвориле
могућности за њихов даљи развоj. Као срећна околност поjавила се
чињеница да jе руководство Републичког завода за статистику или,
кратко РЗС, имао блиске везе са информатичарима са ПМФ-а. Центар
РЗС-а jе у то време планирао замену тадашњег система новим машином
фирме IBM. У преговорима између представника РЗС-а, а посебно
тадашњег руководиоца Рачунаског центра Милета Тодосиjевића, и
представника ПМФ-а уговорено jе, краjем 1984. успостављање сарадње
коjа ће омогућити истраживачима и студентима ПМФ-а коришћење
ресурса РЗС-а. Оваj споразум jе био део аргумената коjи су током
1986. омогућили набавку у РЗС-у машине IBM 4381 MG14,15 чиjи
су се ресурси користили за наставу и истраживања у математици
и природним наукама. Из организационог угла jе то подразумевало
врло сложену трансформациjу Рачунског центра (слика 3). С jедне
стране, Рачунски центар jе измештен из Математичког института на
ПМФ као нова организациона jединица радна заjедница16 Рачунарска
лабораториjе. Ова нова jединица jе преузела особље, опрему и
послове коjи су до тада били у Математичком институту. Рачунарска
лабораториjа jе добила и своj жиро-рачун тако да jе остварена
финансиjска самосталност какву Рачунски центар ниjе имао.
Опрема за Рачунарску лабораториjу jе набављена из средстава
прикупљених удруживањем средстава одсека ПМФ-а и Института за
физику и Института за биолошка истраживања. Опрема се састоjала од
два кластера са 15 монохроматских терминала типа 3278/217 и jедним
графичким терминалом у боjи 3279/3 повезаних са РЗС-ом изнаjмљеним
телефонским линиjама. Уз ову опрему су прибављена и два персонална
рачунара, jедан IBM PC Junior (са две дискетне jединице) и jедан IBM
PC XT (са фиксним диском од 10 MB, али мемориjом од 128 KB). Ако се
не варам, то су били први „озбиљни“ персонални рачунари на ПМФ-у.

15

16

17

http://www-01.ibm.com/common/ssi/rep_ca/9/897/ENUS186-029/index.
html (3. jун 2018.)
Радне заjеднице су у оно време били организациони делови институциjа
коjи су опслуживали остале њене делове. Тако су, на пример, правни или
рачуноводствени послови били организовани као посебне организационе
jединице – радне заjеднице.
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_3270 (24. април 2018.)
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Слика 3. Шема концепта Рачунарске лабораториjе коjу jе дао проф.
Парезановић
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7.

Развоj Рачунарске лабораториjе

Рачунарска лабораториjа jе почела са радом у jануару
1985. обезбеђуjући студентима рачунарства практичну наставу,
истраживачима приступ високо перформантноj машини на коjоj су се
могли извршавати програми са великим захтевима за процесорским
временом, а дотадашњим корисницима Рачунског центра безболну
миграциjу у нови амбиjент. На оваj начин су се и по други пут
стекли услови за убрзани информатички развоj какав jе био замишљен
приликом оснивања Рачунског центра у Математичком институту,
а коjи jе подразумевао интеграциjу три компоненте: истраживања,
наставе и сарадње са привредом (Parezanović et al., 1988).
На истраживачком плану, Лабораториjа jе већ на самом почетку
учествовала у неколико значаjних проjеката у периоду до 1990.
као што су били научно-истраживачки проjекти „Рачунарство са
применама“, подпроjекат „Рачунарско разумевање природног jезика“ у
оквиру проjекта „Вештачка интелигенциjа са применама“ и подпроjекат
„Систем студентских служби“ у оквиру развоjног проjекта „Jединствени
информациони систем Београдског универзитета“ (Krstev et al., 1988),
коjе jе финансирала Републичка заjедница науке. За потребе
Савезног завода за стандардизациjу су била реализована два
апликативна проjекта „Адаптациjа ТИТ-тезауруса са енглеског на
српскохрватски jезик“ и „Дугорочни програм стандардизациjе на
подручjу информатике“ коjе jе финасирао Савезни секретариjат за
науку.
За последње велике кориснике Рачунарске лабораториjе, Шумарски
факултет и Србиjа-шуме, за коjе jе била равиjена комплексна апликациjа
за уређивање шума на подручjу Србиjе и Црне Горе, софтвер jе
био пренет на машину РЗС-а док jе масивни унос података остао у
Лабораториjи (Jović et al., 1987).
Посебан успех овакве трансформациjе Рачунског центра
Математичког института представљало jе прикључивање ПМФ-а
европскоj академскоj и истраживачкоj мрежи EARN. Ова мрежа,
формирана 1983, jе повезивала универзитетске установе у Западноj
Европи и била европски крак америчког BITNET-а. Земље Источне
Европе нису jоj могле приступити вероватно из политичких, али
и технолошких разлога. Наиме, прикључивање овоj мрежи jе
подразумевало формирање националног чвора коjи jе морао бити
нека од IBM-ових великих машина у академскоj институциjи.
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У бившоj Jугославиjи jе само ПМФ задовољавао таj неопходни
технолошки предуслов за прикљичивање. Тако jе, захваљуjући
формирању Лабораториjе и ослањаjући се на подршку РЗС-а, ПМФ већ
1986. 18 био експериментално укључен у ову мрежу што jе омогућило
истраживачком особљу институциjа удружених око Лабораториjе до
тада незамисливе сервисе као што jе електронска пошта, приступ
форумима или пренос датотека. Касниjе се на ову мрежу прикључуjу
и друге институциjе са Универзитета у Београду, али и других делова
Jугославиjе.
Захваљуjући искуству са мрежом каква jе била EARN, група
истраживача са ПМФ-а, а окупљених око Лабораториjе jе конципирала
Специjализовани систем научно-технолошких информациjа за подручjе
математике и природних наука. На конкурсу Савезног министарства
за науку 1988. за избор реализатора специjализованих система
у оквиру СНТИJ, оваj предлог jе био изабран, а реализациjа
додељена ПМФ-у. За разлику од осталих делова СНТИJ-а, коjи
су били конципирани око изградње библиотечких система за
поjедине области, оваj предлог се заснивао на интегрисаноj подршци
истраживачким активностима коjе би биле доступне истраживачу
кроз мрежу. Оваква концепциjа jе била рана артикулациjа онога
што данас представља уобичаjен истраживачки амбиjент, а у
оно доба jе представљала коперникански обрт у организовању
информисања (Vitas, 1990), (Витас et al., 1991), (Vitas et al., 1990).
Оваj динамични почетак развоjа Рачунарске лабораториjе jе
заустављен 1990. растављањем ПМФ-а на засебне факултете.
Лабораториjа jе припоjена Математичком факултету где се налази и
данас.

8.

Закључак

Већину чињеница коjе су изложене у овом тексту jе прекрио
заборав. Данас jе, уз свеприсутну информатику, тешко и замислити
како се рачунарство полако развиjало и одваjало у засебну дисциплину.
Отпори, коjи су и даље веома присутни, посебно у конзервативним
универзитетским круговима, су поступно превазилажени само
18
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Питање ширег прикључивања ниjе било само технолошко и финансиjско
питање, већ jе оно добило и своjу политичку димензиjу.
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Научни рад
захваљуjући визионарским концепциjама развоjа иза коjих jе у
протеклих пола века увек стаjао професор Парезановић.
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