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ВОВЕДНИК

С тани

инженер!
И

нженер е професионален
практичар кој ги користи научните достигнувања во различни области и со математика и со други знаења  развива оригинални решенија за разни технички,
социјални и/или економски проблеми.
Инженерите можат да дизајнираат
материјали, структури или  системи и
притоа  да ги имаат  предвид  ограничувањата кои произлегуваат од  практичноста, безбедноста или цената на
производот.
Инженерите се најприсутни во применетите науки, а нивната работа во
истражувања и развој се разликува  
од темелните истражувања на кои се  
фокусираат   научниците. Инженерите делуваат така што ги применуваат
научните откритија на научниците и
нивните можни апликации за потребите на  човекот и за подобрување на  
квалитетот на неговото  живеење.
Зборот инженер има корени во латинскиот израз   ingeniare („осмислува”) и ingenium („мудрост”),
што во погруб директен превод би било „мудар осмислувач“.
За подготовката на овој уводник пребарав низ Интернет со клучната фраза: „потреба за инженери“, или „need
for engineers“, и прочитав интересни
дискусии за потребата од инженери,
за нивните вештини, за начинот на
студирање и за должината на студиите. По правило, на Интернет прво се
појавуваат американските сајтови и
дискусии дека инженерите се неопходни, дека ќе требаат многу инженери, дека рецесијата можат да ја решат
инженерите...
Тоа може да биде интересно за студентите кои се пред завршување на
студиите и за веќе дипломираните   инженери. Но, што може да биде
предизвик за средношколец кој е во
потрага за занимање кое може да  му
обезбеди егзистенција до крајот на

животот. Дали инженерската професија е престижна, колку е тешка, има
ли соодветни услови за работа...?
Затоа, се обидов да пребарувам со
клучните фрази: „дали да станам инженер“, „што е тоа инженер?“, „дали
инженерите имаат перспектива?“,
“каква е перспективата на инженерите по информатика?“, „каде да студирам во Македонија?“, „како да станам
архитект?“,   и слични прашања... И,
најмоќниот медиум -  Интернет, имаше одговори во зависност од тоа како
сум го формулирал прашањето.
Најчесто одговорите за потребата  од
инженери се од развиените и производно ориентирани држави. И тие
велат дека единствено   инженерите
можат да ги спасат државите од финансиската рецесија во која западнале последниве години.
На некои од пребарувањата  ги добив
следните информации:
Инжeнер. Сакам да бидам инженер
бидејќи тој е човек кој изработува
проекти, документи, скици... Во својата работа користи компјутер, правила.
Мора да биде креативен, прецизен.
Учествува во изградбата на објекти на
градилиште.
Дипломиран инженер е академска
и стручна титула што се стекнува со
завршување факултет од областа на
техничките науки, со времетраење
од 4 или 5 години, во зависност од
струката. Во земјите со значајно германско влијание во високото образование, инженерската диплома вообичаено се издава по 5 години настава.
На германски, традиционалната инженерска титула се нарекува дипл.
инж. и оваа титула сега соодветствува  
на магистер.
Но, со одговорите не бев задоволен.
Не дека не се точни, точни се, но не
кажуваат многу од она што некој сака
да го слушне кога го поставува пра-

Пишува:

проф. д-р Миле Димитровски,
одговорен уредник

шањето „Зошто да станам инженер“.
Некои од одговорите што треба да
се дадат кога некој прашува дали да
одлучи да студира инженерство и  да  
стане инженер се:
Ќе бидеш среќен човек затоа што ќе
создаваш нови градби, машини, материјали... Ќе бидеш барана професија
во Македонија и во светот, бидејќи
инженерите се насекаде потребни,
Ќе заработуваш доволно за да имаш
добар живот.
Ќе студираш на универзитети кои работат според европски и светски програми.
Знаењата што ќе ги добиеш се на
високо професионално ниво и еквиваленти со знаењата од слични високошколски установи и со нив ќе
можеш да работиш и во Европа и во
светот.
Најголемиот дел инженери се вработени. Инженерската професија има
најмал процент на невработеност  
Работните услови ќе ти бидат идентични како и на сите високообразувани кадри (канцеларија, компјутер,
регуларно работно време, услови за
напредување...)
Ќе заработуваш доволно за да имаш
добар живот. (повторно)
Инженерството,   инженерската професија и техничката интелегенција ги
покажуваат своите предности во сегашноста и се неопходни за иднината.
Дел од одговорите на прашањето
дали вреди да се студира инженерство, ги прочитав кај моите колеги
Јакимовски, Кулаков и Гавровски кои
пишуваат во овој број на „Инженерство“. Прочитајте ги и вие.
Без дилема,   одговорот е: Инженерствoтo е многу перспективна професија!
Студирај инженерство!
Биди инженер!
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ИНТЕРВЈУ

Блашко Димитров
претседател на Комората на овластени
архитекти и овластени инженери - коаои

Секојдневните пронајдоци и
иновации наметнуваат промени
„Во Комората на овластени архитекти и овластени инженери
досега членуваат околу 5.700 инженери и нивниот број постојано се зголемува! Новите активности не нѐ плашат, тие се предизвик и неминовност за да има развој на инженерската струка
и подобар квалитет“, дециден е првиот човек на КОАОИ
• Кога е формирана и која е основната дејност на Комоовластувања, согласно Законот за градење и Законот за
рата на овластени архитекти и овластени инженери на
просторно урбанистичко планирање. Во неа членуваат
Република Македонија
само инженери кои стекнале овластувања за извршување
на работи од областа на проектирањето, изведбата, над- Комората на овластени архитекти и овластени инженери
зорот и ревизијата на градбите. Во Комората се основани
на Република Македонија е формирана во 2007, а првите
одделенија на овластени архитекти, градежни инженери,
овластувања се издадени во 2008 година, кога се донесемашински инженери, електро инженери, инженери по гени и подзаконските акти за начинот  критериумите за изодезија, инженери по геотехника, урбанисти, сообраќајни
давање на овластувањата. Денес, Комората е институција
инженери, инженери технолози и металурзи, инженери за
која во целост ги исполнува целите за кои е формирана.
животна средина, инженери за заштита при работа и проДинамиката на развојот во
тивпожарна заштита.
светот и промените кои се„Во КОАОИ членуваат само инженери кои стекнале ов- • Какви се вашите плакојдневно се случуваат, се
ластувања за извршување на работи од областа на про- нови и иницијативи за
причини за натамошно усоектирањето, изведбата, надзорот и ревизијата на град- понатамошен развој на
вршување и проширување на
бите. Во Комората се основани одделенија на овластени Комората?
нејзините активности.
архитекти, урбанисти и планери, градежни, машински и
Комората на овластени арелектро инженери, инженери по геодезија и геотехника, - Сведоци сме на сехитекти и овластени инжесообраќајни инженери, инженери технолози и металур- којдневни пронајдоци и
нери е самостојна, струкова,
зи, инженери за животна средина, за заштита при рабо- иновации од сите области.
непрофитна и независна орОва наметнува промени во
та и за противпожарна заштита“
ганизација, која врши јавни
системот на образование-
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то, со појава нови специјалности, нови струки, нови
материјали,
технологии,
машини и опрема за изведба. Тоа наметнува и потреба
од промена на работата и
на Комората, формирање на
нови одделенија по струки
и потреба од дополнителна
и континуирана едукација
на овластените инженери.
Во Комората на овластени архитекти и овластени
инженери досега членуваат околу 5.700 инженери и
нивниот број постојано се
зголемува. Ме радува интересот на инженерските
струки за формирање на
нови одделенија, како на
пример, за рударските инженери, за инженерите за
припрема на минерални суровини и за други струки и
секоја иницијатива која ќе
придонесе за поквалитетно
работење и здружување на
овластените инженери, ќе
биде поддржана.
• Какви активности и соработка има Комората на
регионален и поширок,
меѓународен план?
- Комората на овластени
архитекти и овластени инженери на Република Македонија, согласно законските
прописи е задолжена за вршење и нострификација на
проекти, изработени според
странски прописи, како и потврдување на овластувања
на инженери од други држави. Од друга страна, комората мора да води сметка
да овозможи признавање
на овластувањата на нашите инженери, за да можат
да работат во странство. За
таа цел, исклучителни активности се направени со
зачленувањето на КОАОИ
во Европскиот совет на инженерски комори (ЕСЕС), а
во ноември беше потпишана
и спогодба за Инженерска
иницијатива за регионална
соработка, во која членуваат Словенија, Хрватска, Србија, Црна Гора и Бугарија.
Исклучително
внимание

Континуираното учење е
постојана обврска на Комората !
Комората во наредниот период посебно внимание ќе посвети на дополнителната и континуирана едукација на
своите членови. Во текот на овој месец завршена е ревизијата на стручниот превод на Еврокодовите 1-9 од областа на градежништвото, а во текот на наредната година
планираме да се извршува и едукација на нашите членови за нивна примена.
Постојана активност на Комората ќе биде да поддржува или да организира стручни предавања на еминентни
предавачи, симпозиуми и друг вид на едукација на членството. Во текот на октомври, одржано е предавање на
познатиот швајцарски архитект Аурелио Галфети, како и
конференцијата за хидројаловиштата во Република Македонија, а се подготвува и организирање на предавање
„Методи за санација на градежни објекти со специјални
видови на инекетирања   и други постапки за санација“,
како  и предавање  „Оскултација на брани и други инженерски објекти“.
Комората издава и свое списание „Пресинг“. Сметам дека
списанието во изминатиот период го постигна потребниот
квалитет и наша цел е тоа да биде најстручна публикација од оваа област, а воедно и информативно гласило
на Комората. Списанието е отворено за сите еминентни
автори, а инженерите можат да добијат информации и
знаење за најнови објекти, технологии, инженерски идеи
и решенија.
посветуваме и на билатералната соработка со други земји, со цел да овозможиме непречена работа на
овластените инженери од
Македонија вон земјата,
односно без проблем да
бидат признавани нашите
овластувања во странство.
• Какви се тековните активности на Комората

и какви се вашите планови за проектите во
иднина?
- На 12 ноември 2012   е
донесен Закон   за изменување и дополнување
на Законот за градење. Со
овој закон се допрецизираат одредени сфери од
областа на градењето и се
дефинираат критериумите

за работењето. Овој закон е
афирмативен за овластените инженери - го зголемува
професионализмот во областа на извршувањето на
работата, а на некој начин,
ги заштитува и правата на
овластените инженери во
областите на проектирањето, надзорот , ревизијата и
изведбата на работите.
Комората активно работи на
прилагодување на своите
акти и на работењето, со цел
да ги испочитува законските
прописи, но и да го подобри
квалитетот на услугите на
своите членови.
До Комората секојдневно
доаѓаат предлози од фирми
и поединци за решавање на
одредени проблеми во областа на градењето. Сиве овие
предлози се анализираат и
во наредниот период, во соработка со надлежните органи ќе настојуваме да најдеме најповолни решенија.
Ова особено се однесува на
дефинирање на категориите
на објектите, донесување на
ценовник за минимална цена
на услугите проектирање,
ревизија и надзор; издавање
на овластувања по струка, но
и за специјалности.
Образовниот систем и факултетите во Македонија секојдневно се менуваат. Дипломираат инженери со нови
знаења, нови тесни специјалности, а сведоци сме и на многу успешни кариери на младите инженери во домашни
и странски фирми. Полека, но
сепак, градежништвото во Македонија го фаќа чекорот со
најновите светски трендови на
развој, со примена на нови научни достигнувања, со користење на современи софтверски решенија, а секој ден се
повеќе наши млади инженери
успешно работат за странски
фирми од проектантски бироа
во Македонија..
Новите активности не не
плашат, тие се предизвик и
неминовност за да има развој на инженерската струка и
подобар квалитет.
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ПОРТРЕТ

Д-Р ЦВЕТАН ГАВРОВСКИ, ПРОФЕСОР НА ФЕИТ

Електрониката бара
постојана посветеност!
По три ипол децении на ЕТФ/ФЕИТ, професорот д-р Гавровски замина
во пензија. Иако сега ќе може на раат да им се предаде на неговите
големи љубови - сликарството и арт фотографијата, тврди дека животот
е постојано учење и дека не се откажал од совладувањето предизвици
„Секогаш ја респектирав премисата: Тоа
што го работиш треба да биде со љубов!
Професијата ми беше омилен предизвик до
последниот работен ден на Универзитетот.
Со ист жар бев посветен на предавањата,
на студентите и на лабораториската практика, така како што бев посветен и на сликарството и арт фотографијата, кои беа и се
моја голема љубов“, ни рече во разговорот
професорот д-р Цветан Гавровски, од неодамна пензионер.

Професурата како
постојаност и предизвик...
„Уште во самите почетоци на мојата универзитетската и стручна кариера, знаев дека
електрониката бара постојана посветеност.
Оваа област беше и е област која бара непрекинато следење и постојано учење. А да
се следи област која се „движи со брзината на светлината“ несомнено е тешка работа, но и голем предизвик... „

Односот кон и со студентите..
„На студентите сакав да им покажам, токму во духот на областа која
ја предавав, дека треба да бидат исполнителни, прецизни и точни.
Во таа смисла професорската кариера ја завршив без доцнење или
„губење“ на ниту еден час...  Искрено се надевам дека студентите
и инженерите на кои им предавав ќе се потсетуваат на анегдота со
селанецот и оџата кој не знаел да  прочита мекое важно писмо. Селанецот му рекол: „Како не знаеш да читаш, а имаш чалма“. Оџата
му ја ставил чалмата на селанецот и му рекол: „Еве, чалма имаш,
ама пак, не знаеш да читаш“. Со оваа анегдота сакав, студентите да
знаат дека е важно пред се знаењето, а не дипломата“

„Ме поздравуваат и оние кои повеќе пати
го полагале испитот кај мене“...
„Во светот постојат технички универзитети на кои студентите при
запишувањето потпишуваат куса изјава дека во текот на студиите
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нема да се служат со недозволени средства (се мисли на препишување на испит).
Размислувајќи на оваа тема и во разговор
со студенти од повеќе генерации, дојдов
до заклучок дека тие тоа не го сакаат. Кај
нас, дури недозволеното често поприма
атрибут на храброст. Во нашата средина,
за жал, не само на добар дел од родителите, туку и на добар дел од студентите,
важно им е да се стекнат со диплома, а не
и со знаење.  Од овие причини на моите
студенти секогаш се трудев да им објаснам дека најважно е знаењето. И денес
ме радува дека ме поздравуваат моите
поранешни студенти кога ќе ме сретнат.
Ме поздравуваат и оние кои повеќе пати
го полагале испитот...“

Практичната применливост на наученото...

„Секогаш сметав дека основното во инженерските студии е, пред
се, во применливоста на знаењето во практиката. Во оваа смисла
бројните дипломски и магистерски трудови кои ги изработуваа
студентите под мое менторство беа од апликативен карактер.
И мојата дипломска работа, магистерскиот труд и докторската
дисертација беа со практички реализации. На пример, при изготвувањето на мојата дипломска работа работев половина година.
Денес, тоа можеби е незамисливо или можеби нерационално. Но,
јас се гордеам со тоа. На моите дипломци кои ме прашуваа каква
дипломска работа да направат секогаш им кажував дека дипломската треба да биде таква која со гордост може да ја покажуваат,
а не да ја кријат...
Сега, сум ментор на два докторанта кои работат на практичка
верификација на теоретските анализи на тезите. Искрено, се надевам дека ќе успеат да се гордеат со реализираното. Како резултатот на мојата посветеност на практичката реализација    на
мерењето на една од најтешко мерливите големини, дози од јонизирачки зрачења, реализирав неколку типови електронски дозиметри. Еден од овие мерни системи е оригинално решение кое
најде и примена на што сум особено горд...“

Во чест на Ван Ленеп, Ц. Гавровски

Цветан Гавровски, редовен професор на
Факултетот за електротехника и информациски технологии на Универзитетoт Св.
Кирил и Методиј.
Дипломиран електротехнички инженер,
отсек електроника, магистрирал со трудот: Прилог кон мерењето брзини на експозиции и дози од извори на јонизирачко
зрачење, а докторирал со дисертацијата:
Мерење и интерпре-тација на дозиметриска информација и аспекти на хардверска
и софтверска реализација.
Автор е на оригинален електронски дозиметар реализиран за потребите на АРМ во
серија од десет примероци.
Автор е на над 100 научни и стручни трудови, публикувани во списанија и на домашни и меѓународни симпозиуми, како и
автор на бројни проекти реализирани во
земјата и странство.
Стручно-научни усовршувања имал во:
Interuniversitas Reactor Institut, Делфт,
Холандија, IAEA Vienna-Canbera-Packard,
Виена, Австрија; Canbera-Packard, Ајндховен, Холандија; Универзитетот во Гдањск,
Полска.
Автор е на учебникот: Електрични мерења,
за технички училишта и на универзитетскиот учебник - Основи на мерна техника.
На додипломските студии ги предаваше
предметите од областа на мерната техника: Основи на мерна техника, мерења во
електроиндустријата, Мерења во телекомуникациите, a за постдипломските студии ги оформи и предаваше колегиумите:
Принципи на метерологија, Обработка и
пренос на мерни сигнали, Мерење јонизирачки зрачења и Микропроцесорска програмабилна инструментација.
Почесен член е на Друштвото по Метрологија на Полска – Akademia Gorniczo
Hutnicza w Krakowie.
• 1978-1980 – Работи во Лабораторијата
за електроника на Електро - техничкиот
факултет
• 1980-1985 – Раководител на Лабораторија за мерна техника, Центар за
примена на радиоизотопи во науката и
стопанството
• 1985-1990 – Асистент на ЕТФ
• 1990-1995 – Доцент на ЕТФ
• 1995-2000 – Вонреден професор на
Факултетот за електротехника и информациски технологии - ФЕИТ
• 2000-2011 – Редовен професор - ФЕИТ
• 2004-2008 – Раководител на Институтот
за електрични мерења и материјали
• 2008-2012 – Раководител на
постдипломски студии по Метрологија

Време 1, Ц. Гавровски
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ПОРТРЕТ

Зима во Побожје, Ц. Гавровски

Од 2000 до 2012 година, како
одговорен за Македонија за
меѓународниот проект ISSNB
(Илменау-Софија-Скопје-НишБања Лука) – DAAD, во рамките
на проектот овозможив студиска
практика и усовршување на 15
студенти од ФЕИТ на Техничкиот универзитет во Илменау, Германија. Повратните информации
од Илменау за мене беа поттик
со уште поголема посветеност
да ги охрабрувам студентите кои
сакаа да работат и да научат...“

Поттик за примарните
обврски...
“Автор сум на повеке самостојни
изложби во земјата и странство.
Сум изложувал во познати галерии. Но, една од најдрагите
сепак ми е изложбата 2007 година, токму на Факултетот на
кој работев. Изложбата беше на
показ на моите студенти. Оваа
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изложба од 40 фотографии насловена „Како го видов Амстердам“, ја посветив на моите студенти како показ дека може да
најдат време кое ќе ги исполни и
ќе им даде поттик и енергија за
нивните примарни обврски.
Инаку, фотографијата ми овозможи да имам познати пријатели, од поети до сликари и фотографи... По една моја изложба
во Берлин, се запознав со Јирген Пиплоу, ликовен уметник
од Ведел, Германија кој повеќе
години престојувал во Скопје,
во доброволната бригада на
млади од Германија за обнова
на Скопје по земјотресот. Ова
пријателство резултираше со
донација на фотографските негативи и цртежи од овој автор на
градскиот музеј во Скопје, направени во периодот од 1963 до
1967 година во Македонија. Се
работи за богата и неповторлива
вредност...“
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Да се биде успешен во нешто,
значи да се се работи со љубов!
„Семејно, по линија на мајка ми брат ми, сестра ми и јас
имаме склоност кон визуелната уметност. Паралелно со
електрониката, со голем жар сликав се до завршувањето
на студиите кога се зафатив со професијата која бараше
голема посветеност. Тогаш, платното, четката и боите ги
заменив со фотографијата.
Фотографијата бараше голема љубов, но помалку време.
Фотографирав, а фотографиите ги изготвував тогаш кога
имав време за тоа.  Арт фотографијата е мој интерес долги
години. Учесник сум на бројни изложби во земјата и странство, член на меѓународни жирија, арт колонии. Врз основа на здобиениот рејтинг на конкурсните изложби под
патронат на Светската федерација на арт фотографија
(ФИАП), носител сум на звањето Артист на ФИАП (АФИАП) и Мајстор на фотографијата на нашиот репрезент на
националната фотографија во светската фотографска федерација.
Ја претставував македонската фотографија на светското
биенале во Кина (1997), Швајцарија (1999), Италија (2001),
Унгарија (2004), Луксембург (2004), Кина (2006), Словачка
(2008), Ирска (2009)...Многу ме радува тоа што во каталозите од меѓународните изложби се почесто покрај името
на наши автори, стои и Македонија... ’

СУПЕРКОМПЈУТЕР ВО МАКЕДОНИЈА

Д-Р БОРО ЈАКИМОВСКИ,

раководител на Kомпјутерскиот центар на ФИНКИ

Поткрепа на науката

и индустријата

„Системот веќе успешно се користи од македонски истражувачи во полето на молекуларна
динамика од пресметковната хемија, нуклеарната физика и информатиката. Искажан е интерес од научниците од машинството, градежништвото и сеизмологијата, кој понатаму треба да
се поткрепи со адаптација и поставување на специјализиран софтвер за тие потреби“, вели
д-р Јакимовски, за суперкомпјутерот поставен во Лабораторијата за Грид и пресметување
високи перформанси при Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство
• Што се подразбира под пресметување со високи перформанси?
- Потребата од сѐ поголеми перформанси на компјутерите расте
секојдневно. Читателите секако
најдобро тоа го знаат од потребата за што помоќна конфигурација или графичка картичка за
поткрепа на новите игри кои, од
ден на ден, се сѐ пореалистични.
Оваа потреба е уште поизразена кај науката и индустријата за
што се користи пресметување со
високи перформанси. Под пресметување со високи перформанси се подразбира користење
на моќни компјутери, специјализирани мрежи, големи складови
за податоци и специјализиран
софтвер за да се дојде до одговор на специфични научни, инженерски и социјални проблеми.
Историјата на пресметување со високи перформанси е
застапена уште од самите почетоци на компјутерите.
Пред триесеттина години со пресметувањето владееа
“џиновите” - централни компјутери (main frames). Потоа,
тронот го презедоа малите, но многубројни работни станици за денес повторно да се вратиме на создавањето
на суперкомпјутерите.
Зборувајќи за историјата на процесирањето со високи
перформанси односно популарно суперкомпјутери, најдобро е да се почне со паралелното процесирање. Уште
во најраните фази на развојот на компјутерсите системи,
се увидува потребата активностите да се изведуваат
паралелно. Паралелизмот може да се манифестира на

различни начини, од опслужување
на повеќе корисници истовремено,
до извршување на повеќе инструкции паралелно, во самиот процесор. Појавата на јазиците и рамките за паралелно програмирање,
како што се програмирањето со
повеќе нишки и програмирањето
базирано на размена на пораки
доведува до масовна експанзија
на паралелното процесирање. Но,
новите можности кои им се дадени
на програмерите доведуваат до се
поголеми барања кон хардверот
на кој нивните програми се извршуваат.
Во своите почетоци, процесирањето со високи перформанси подразбираше суперкомпјутери – затворени системи со специфична и
уникатна архитектура. Пример за
овие системи се: Cray 2 или Intel
Paragon. Ваквите системи се состоеа од компоненти што беа направени специјално за нив
и од тие причини развојот на ваквите системи беше многу скап и неекономичен. Подемот на работните станици
и ефтините персонални компјутери го поместува овој тренд во насока на дистрибуираното процесирање, каде
повеќе работни станици се поврзуваат со локална мрежа и се користат во извршување на иста задача. Ваквите
системи, наречени копмјутерски кластери, се основниот
градбен елемент на компјутерските гридови.
• Кој систем е најмоќниот суперкомпјутер во моментов
во светот?
- Денешните системи со високи перформанси претставуваат синтеза на досегашните развојни трендови. Од
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една страна, повторно имаме суперкомпјутери, делумно базирани на релативно затворени системи, како на
пример IBM Blue Gene/Q. Но, она што
е во голем подем се кластерите со
високи перформанси. Изградени од
компјутери базирани на стандардните компјутерски сервери, но поврзани со специфични мрежи со особено
високи перформанси, ваквите системи стануваат доминантни на пазарот.
Истото може да се види и од ранг
листата од топ 500 најмоќни суперкомпјутери во светот (top500.org). Во
моментов најмоќен суперкомпјутер
претставува системот Titan, поставен
во Oak Ridge National Laboratory во
САД. Системот е изграден од компанијата Cray, под името Cray XK7,
базиран на 18688 AMD Opteron  процесори со 16 јадра, или вкупно процесорски 299008 CPU јадра, поткрепени со 18688 nVidia TESLA K20 графички картички со вкупно 50,233,344
multicore GPU јадра, и вмрежен со
супериорна Cray Gemini технологијата. Истиот има потрошувачка од 8
MW електрична енергија.
• Какви се можностите на Лабораторијата за Грид и пресметување со
високи перформанси при ФИНКИ и
за кого се таа е достапна?
- Лабораторијата за Грид и пресметување со високи перформанси при
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ФИНКИ претставува лабораторија
која дава можност на сите научници од Македонија да дојдат до потребните ресурси за процесирање
на нивните проблеми. Идејата за
формирање на ваква лабораторија е
производ на долгогодишната вклученост на професорите од ФИНКИ во
меѓународни проекти за дистрибуирано пресметување и пресметување
со високи перформанси. Така, кога
Владата на Република Македонија
објави повик за опремување на научни лаборатории, професорите од
ФИНКИ ја предложија лабораторијата со ваков ресурс, кој ќе биде од национална природа.
Имено, Лабораторијата е достапна
за сите научници во Македонија слободно да ја користат за своите истражувања. Лабораторијата, како дел од
компјутерскиот центар на ФИНКИ, со
својот високостручен карад од десетина професори, асистенти и системадминистратори, врши поддршка на
истражувачите преку поставување
на специјализиран софтвер, како и
помош во адаптација на софтвер,
со кој научниците со најразлични
полиња на интерес, како нуклеарна
физика, пресметковна хемија, биомедицина, сеизмологија, метерологија, геологија, машинство и многу
други науки, можат да ги решаваат

поставените проблеми многу побрзо.
Во моментот, системот успешно се
користи од македонски истражувачи
во полето на молекуларна динамика
од пресметковната хемија, нуклеарна физика и информатика. Искажан
е интерес од научниците од машинството, градежништвото и сеизмологијата, кој понатаму треба да се поткрепи со адаптација и поставување
на специјализиран софтвер за тие
потреби. Важно е да се каже дека
информатиката, пред се паралелното програмирање има голем удел во
оваа адаптација, бидејќи невозможно е постигнување на големи перформанси без добро имплементиран
паралелизам во програмите. Од тие
причини ФИНКИ им овозможува на
сите заинтересирани студенти, како
на прв циклус, но пред се на вториот циклус на студии и докторските
студии, да се вклучат во овие активности.
• Покрај науката, каква е примената
на суперкомпјутерите во светот во
идустријата, во бизнисот...?
- Иако суперкомпјутерите претставуваат голема инвестиција која се мери
во милионски суми, како за набавка,
така и за нивно оперирање, ваквите
и слични системи, во Европа се користат најчесто во автомобилската и
авионската индустрија, финансиски-

СУПЕРКОМПЈУТЕР ВО МАКЕДОНИЈА

те сервиси, нафтената индустрија, дистрибутивните ланци и филмската индустрија.
Нивната примена најчесто е поврзана со активности кои вклучуваат анализа и дизајн на нови
производи, но можат да бидат вклучени и во секојдневните процеси, ако за тоа има потреба. Со
употреба на вакви системи, индустријата успева
да ги намали трошоците и времето потребни за
развој на нови производи, се намалува потребата од градење на прототипови, бидејќи се работи на симулации извршени на виртуелни модели.
Така, на пример, во автомобилската индустрија
се вршат виртуелни симулации за тестирање на
аеродинамичноста, загадувањето со издувни гасови, краш-тестови и моделирање на производниот процес. Светските познати производители на
автомобили и автомобилски делови како DANA,
Ford и Scania секојдневно се потпираат на суперкомпјутери и стануваат се поконкурентни со
своите производи. Авионската индустрија како
Dassault aviation го развила новиот борбен авион
Falcon 7X целосно во виртуелна околина. Грешките во дизајнот се откриваат во рана фаза што придонесува за поуспешни производи и компании.
Нафтената индустрија REPSOL користи брзо процесирање на сеизмичките информации за да утврди нови лежита на нафта и природен гас, додека
француското електростопанство врши постојани
пресметки за оптимизација на производствтото и
дистрибуција на електрична енергија, како и симулации на можни влијанија на промена на цените и регулативата врз системот.
• Ќе има ли место за суперкомпјутерот во македонската идустрија?
- Лабораторијата при ФИНКИ прави големи напори за промовирање на системот во македонската
индустрија, со цел - негово пошироко искористување и унапредување на стопанството. Една
успешна приказна е соработката со компанијата
FX3X, која има потреба од големи поцесирачки
ресурси за рендерирање на своите анимации за
филмската индустрија. Лабораторијата при ФИНКИ има поставено модел на соработка и успешно
изработи пилот-проект со кој се покажаа можностите за идното искористување на суперкомпјутерот кога за тоа ќе има потреба компанијата.

1.000 пати побрза и
40 пати помоќна мрежа
во капацитет во
единица време!
Каков систем е македонскиот суперкомпјутер поставен во
Вашата лабораторија и кои се неговите карактеристики?
- Системот (суперкомпјутерот) кој неодамна беше промовиран
во Македонија и е поставен во Лабораторијата за Грид и пресметување високи перформанси, при Факултетот за информатички
науки и компјутерско инженерство – ФИНКИ, претставува токму
кластер со високи перформанси. Системот, изграден од HP, а поставен од НЕОКОМ, се состои од процесирачки дел, кој го сочинуваат 84 блејд сервери, секој со 2 Intel Xeon процесори со по 6 јадра
и 24GB рам меморија. Секој сервер е стандарден сервер, но карактеристично за системот е мрежата за поврзување. Секој од серверите е опремен со Infiniband QDR мрежен интерфејс, и истиот е поврзан на интегриран свич во рамки на блејд шасијата (32 сервери).
Понатаму секоја блејд шасија (3 на број) е поврзана со по 32 кабли
кон 4 централни Infiniband свичеви. Користејќи ја оваа мрежна инфраструктура, процесите кои се извршуваат на различни сервери
можат да комуницираат меѓу себе со задоцнување од 1.5 микросекунда, и проток од 40Gbps. Во споредба со стандардната 1Gbps
етернет мрежа која ја користиме секојдневно, оваа мрежа е скоро 1.000 пати побрза, и 40 пати помоќна во капацитет во единица
време. Ваквата мрежа овозможува процесите кои се извршуваат
на различни сервери, да можат меѓусебно да разменуваат податоци со брзини речиси како да се извршуваат на ист сервер. Со
тоа, и целиот систем наликува како еден монолитен компјутер,
каде процесите кои истовремено решаваат ист проблем, можат да
ги впрегнат истовремено сите сервери, сите процесори, и целата
меморија. Имено, измерената ефикасност на ФИНКИ суперкомпјутерот е високи 86%. Покрај процесирачкиот дел и мрежната поврзаност, системот е опремен и со централизиран склад на податоци
од 36TB, кој сите сервери, користејќи ја Infiniband технологијата
и специјализираниот Lustre filesystem, истовремено го пристапуваат со голем проток. Системот има сопствен систем за ладење,
и целосната потрошувачка на електрична енергија е околу 50KW.
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Репортажа

„ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН“ 2012

Признанијата

заминаа во
вистински раце
На 10 јуни
Инженерската
институција на
Македонија
во соработка
со Комората
на овластени
архитекти и
овластени
инженери, а под
покровителство на
Претседателот на
Македонија - Ѓорѓе
Иванов, по деветти
пат ги наградија
најуспешните
студенти од
инженерските
факултети со
признанието
“Инженерски
прстен”.
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Признанието го добија следните инженери:
Петар Крстевски

Факултет за електротехника и информациски технологии

Ева Думкова

Технички факултет - Битола

Тина Коцова

Технолошко металуршки факултет

Таско Смилески

Машински факултет

Ирена Ристовска

Архитектонски факултет

Сања Величковска

Шумарски факултет

Бојан Пеливаноски

Градежен факултет

Никола Трајковски

Факултет за земјоделски науки и храна

Јорданка Николова

Факултет за рударство, геологија и политехника - Штип

Стојанче Панов

Факултет за информатика - Штип

Теа Бошковска

Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер

Бојана Котеска

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство

Инженерство - декември 2012

Тина Коцова

Јорданка Николова

ТехнолошкоМеталуршки
факултет,
Скопје

Факултет за
рударство, геологија
и политехника,
Штип

Сакам да се вратам дома
„Oткако завршив со додипломските студии на Технолошко-Металуршкиот факултет, одлучив да
се запишам на мастер студии во
странство. Бев водена од желбата да откријам нови култури, нови
средини, но многу побитно - да
дојдам во контакт со различни
начини на студирање и различни
навики на работа. Одбрав мастер
студии од Erasmus Mundus наречени Master Food Identity кои ми
овозможија да студирам и работам во повеќе од четири европски земји и да бидам во постојан
контакт со студенти, професори и
професионалци, буквално од сите
страни на светот. Овии студии ги
отпочнав пред година и половина, така што не бев во можност
да присуствувам на церемонијата
за доделување на инженерскиот

прстен. Таа чест им припадна на
моите родители. Сепак, би сакала
да нагласам дека студирањето во
Македонија, работата на Технолошко-Металуршкиот факултет и
помошта од моите професори од
отсекот Прехранбена Технологија, претставуваат незаменлива
потпора и подлога за успешно
следење на мастер студиите. Сега
се наоѓам на крајот на третиот
семестар кога треба да одлучам
каде ќе ја работам мастер тезата
и на која тема. Мојата примарна
желба е да се вратам на Балканот
каде би можела да го применам
стекнатото знаење и да помогнам
во процесот на заштита и валоризација на традиционалната и
локална храна, што претставува
основна содржина на Master Food
Identity студиите“.

Стојанче Панов
Факултет
за
информатика,
Штип

Наградата е неповторливо искуство
„Добивањето на наградата ,,Инженерски прстен” за мене беше
едно прекрасно и неповторливо
искуство кое ќе го паметам како
значаен момент во мојот живот. Во моментот сум студент на
постдипломски студии на Факултетот за информатика при универзитетот ,,Гоце Делчев“ во Штип. Со оглед на тоа дека го довршувам мо-

ето образование и сè уште сум на
почетокот на градењето на мојата
кариера, искрено се надевам дека
оваа награда ќе ми помогне во
блиска иднина, по завршувањето
на моите студии, да напредувам и
да се развивам, со цел да придонесам со мојот труд и посветеност
за подобро општество. Останува на
времето да покаже сè“.

На потег се работодавачите
„Мојата изјава за наградата „Инженерски прстен“ е
куса. Се уште сум невработена. Мислам дека наградата
е добро искуство и големо признание за дотогашниот
вложен труд на студиите, но при аплицирање за работа,
наградата барем досега, не ми помогна. Дури се прашувам дали работодавачите ги читаат нашите биографии и
просекот со кој сум дипломирала?“

Никола Трајковски
Факултет за
земјоделски науки
и храна,
Скопје

Период на прекрасни изненадувања
„Јас сум вработен во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој. Пред да
се вработам, волонтирав
во Агенцијата 18 месеци.
Своите работни обврски ги
извршувам во Секторот за
одобрување на проекти, кој
врши оценување на барањата (проектите) за финансиска
поддршка во земјоделството
и руралниот развој, поточно,
оценување на барањата за
финансиска помош од Инструментот за претпристапна
помош на ЕУ наменет за руралниот развој – ИПАРД, или
петтата компонента на ИПА.
Не знам дали префрлувањето во овој сектор е извршено

поради мојата посветеност
кон работата, „инженерскиот прстен“ или некоја друга
причина, но, секако претставува една отскочна штица за
почеток на мојата кариера
и можност за понатамошно
напредување... Овој период беше доста возбудлив за
мене и полн со прекрасни
изненадувања во мојот живот, работи кои одноставно
никогаш не би можел да ги
заборавам.
Наградите за
мене се нешто неприкосновено. Бидејќи беа и медиумски покриени, за наградите
добив позитивни импресии
од моите пријатели, роднини, професори, колеги, луѓе
од моето опкружување“.

Инженерство - декември 2012

15

РАЗГОВОР: Д-Р АНДРЕА КУЛАКОВ, професор на ФИНКИ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА РОБОТИКА

Сцените од научно
-фантастичните филмови,
наскоро ќе станат
изводливи во пракса!

Л

абораторијата за интелигентна роботика е основана во мај 2012 година,
во најзначајниот дел со
опрема донирана од Владата на
Република Македонија и делумно
со опрема обезбедена од сопствени проекти и средства на Факултетот за информатичко и компјутерско инженерство. Лабораторијата
располага со современа опрема за
роботика, интелигентни системи и
сензорски мрежи. Предлагач и раководител на лабораторијата е нашиот
соговорник, вонредниот професор
д-р Андреа Кулаков.

• Кои беа причините за формирање на лабораторија за интелигентна роботика?
- Со развојот и примената на технологиите за интелигентни роботи, како и на автоматизирани и
вградливи системи, се појави и потреба од основање на лабораторија која ќе овозможи практично оспособување на студентите во областа на Интелигентната роботика. Пазарот на
роботика има голем развоен тренд кој се очекува да се забрза
со сè пошироката примена на роботите во индустријата, медицината, земјоделството, одбраната, индустријата за забава  
и технологиите за помош на луѓето - за работа со деца и со
постари луѓе, во технологиите за надзор и за спасување во
кризни ситуации. Сервисните роботи, на пример, се употребуваат во многу сектори и нивните примени се од разнесување
на стоки по магацини и возила за чистење, па сè до примени
во земјоделството.

• Со какви роботи располага лабораторијата при ФИНКИ?
- Лабораторијата располага со човеколики NAO роботи (хуманоиди), мобилни роботски платформи, GPS сензори со голема
прецизност, 3D ласерски роботски радари, камери за стерео
визија, програмабилни летечки ARDrone квадротори, шестоножни роботи (хексаподи), роботска рака, Kinect 3D сензори
и уште неколку други роботски платформи и комплети, како
и комплет со мали безжични сензори за мерење на различни
физички величини и кои може да комуницираат помеѓу себе,
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со роботите и со централен сервер.
Покрај научно-истражувачката дејност на Факултетот, опремата се користи и за опслужување на вежбите по
предметите Вештачка интелигенција и
Вовед во роботика, но истата може да
ја користат сите вработени и студенти,
пред сè на ФИНКИ, но и од останатите
факултети.
Роботиката е интердисциплинарна
област и во неа придонесуваат и машинството, автоматиката, електрониката и обработката на сигнали, како
и развојот на технологиите на нови
материјали.

•
Што опфаќа интелигентната роботика и кој е главниот фокус на истражување на вашата лабораторија?
- И самата интелигентна роботика, иако подобласт од роботиката,
опфаќа повеќе подобласти во својот
фокус на истражување - најпознати се:
подвижни самостојни роботи (mobile
autonomous robots) - на копно, во воздух, во вода и под вода,
повеќе-роботски системи наречени и јато, стадо или рој роботи (swarm robotics), интеракција помеѓу човек и робот, човечко-роботски тимови, био-инспирирана роботика, човеколики
роботи (humanoid robots).
Лабораторијата за интелигентна роботика е дефинирана
како лабораторија за фундаментални истражувања и нашиот
главен фокус на истражување се основните области кои проникнуваат низ општото знаење: просторот, времето, акциите,
предметите, својствата и можностите на предметите, причинско-последичните односи и други поврзани поимови. Главното прашање е како може овие апстрактни онтологии да се научат од најниското ниво на сензорно-моторни взаемодејства
со околината. За роботите да бидат интелигентни како човек,
тие ќе мора и да бидат способни да учат за нивниот свет кој
што ги опкружува и да ги спознаат своите способности за взаемодејство со таа околина.
Покрај ова, дел од истражувањата во подобласта роботска
визија, наоѓаат примена и во индустријата кога се комбинираат со системите за автоматизација. Заедно со основите на
роботиката, нашите студенти ќе добијат доволно практични
предзнаења за да можат успешно да се вклопат во нови-

но опремено како Колата на Гугл), да се
движи преку урнатини, да отстрани урнатини што блокираат некој влез, да отворат врата и да влезат во зградата, да
се качуваат по индустриски скали и да
одат по индустриски премини, да употребат алат за да пробијат бетонски ѕид,
да лоцираат и затворат вентил покрај
цевка која протекува и да заменат некој
расипан уред како што е пумпа за ладење. Нешто што некогаш го гледавме
само во филмовите за научна фантастика, наскоро ќе стане изводливо. Ова се
едни од најтешките предизвици на интелигентната роботика денес. На овие
проблеми работат големи истражувачки
групи од повеќе универзитети во светот.
Во нашата лабораторија ќе можат да се
проучуваат принципите на ваквите сложени роботски системи.

• Каков кадар ќе создаде Лабораторијата за интелигентна роботика?

те модерни фабрики и понатаму да ги
унапредуваат своите знаења на работното место.

• Каква е разликата меѓу класичната и
интелигентната роботика?
Класичната роботика се занимава со
производство и со движења направени
“на слепо”, но тоа се многу прецизни
движења изведени во целосно контролирани работни клетки. Интелигентната
роботика претставува отелотворување
на Вештачката интелигенција (ВИ) со
тоа што овозможува т.н. ВИ системи да
добијат практична примена на оваа планета и на други планети во средини каде
ниту човек нема стапнато дотогаш. Роботите се градат со сè посложени и помоќни сензори и мотори и со значително
поголема пресметковна моќ од порано,
што овозможува и нивна целосна самостојност.
Популарни се меѓународните натпревари   во роботика, како што се Роботски
фудбал за популаризација на роботиката, бидејќи роботиката предизвикува
интерес за сите технички факултети. Познати се и трките на автономни возила
низ пустински предели (2004 и 2005) и
низ изолирани градски средини (2007)
во рамки на предизвиците поставени од
Американската агенција за истражувачки проекти во одбраната (ДАРПА). Најнапред во оваа технологија моментално
е т.н. Колата на Гугл (Google Car) која
претставува возило без возач. Во една

сојузна држава во САД веќе е донесен
закон со кој се овозможуваа ваквите
возила да учествуваат рамноправно во
сообраќајот со останатите учесници! Колата на Гугл е првото такво возило што
има добиено дозвола за самоуправувано
возило во мај оваа година.
Овогодишниот предизвик на ДАРПА е
за човеколики роботи кои ќе можат да
работат во опасни, уништени и од човек
направени околини. Главните задачи на
роботите во овој предизвик се: да управуваат со обично возило (а не специјал-

- Лабораторијата за интелигентна роботика ќе создаде кадар кој ќе биде способен да придонесува во технолошкиот
развој што веќе го наговестуваат првите
отворени фабрики во технолошко-индустриските развојни зони, каде роботите се веќе реалност. Покрај нив, и неколку домашни фабрики веќе развиваат
и воведуваат роботи во својата работа.
Со основањето на оваа лабораторија, ќе
се создадат услови за изведување на
повеќе експерименти кои чекаа на своја
реализација, да се реплицираат резултати од други светски лаборатории, студентите да се обучуваат на современа
опрема и со тек на време да се создаде
броен кадар од областа на интелигентна роботика кој што ќе може да се носи
рамноправно со светските предизвици
во оваа брзо напредувачка област.

Шансата на Македонија е во програмирањето!
Постојат повеќе сличности помеѓу развоите на компјутерите и на роботите: Роботиката денес е како компјутерските науки во 1970-ите - индустријата не е многу
развиена, се развива само од некои фанатици на универзитетите, секој си развива
свој модел на робот, програмира на свој начин (јазик), на ниско ниво, постојат
многу различни симулатори... Тука големите фирми како Микрософт ја видоа
својата шанса и пред неколку години почнаа да развиваат симулатори и јазици за
програмирање на роботи. Тука треба и ние да си ја видиме нашата шанса во Македонија. Македонија веројатно уште долги години нема да произведува вистински
роботи, како што не произведуваме ни компјутери. Механиката на роботите поевтинува секоја година, како што поевтинува и хардверот на компјутерите. Поважно
е дека, може да истражуваме, развиваме и да понудиме нешто ново во делот
на нивното програмирање, односно во спознанието, во когнитивните способности
на роботите (перцепција и препознавање, планирање), како што во Македонија
постојат добро развиени софтверски развојни компании.
Интерес за роботика во Македонија постои одамна, а веќе неколку години се организира и меѓународната летна школа по роботика РобоМак, на која учествуваат
не само наши туку и студенти и постдипломци од цела Европа.
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Институт за
гасна техника
- Скопје
И

нститутот за гасна техника
Скопје – ИГАС е здружение на
граѓани, доброволна струковна
организација на инженери и други стручњаци, со основен интерес, цели и
задачи посветени на гасната техника.
ИГАС е непартиска, непрофитна организација, регистрирана во Централниот регистар на Република Македонија,
отворен за соработка со други институции, како и со заинтересирани поединци на прашања од гасната техника.
Задача на ИГАС е да промовира технички и економски напредок на гасната
техника во Република Македонија.
Институтот е формиран во 2006 година
и засега брои 62 поединечни членови
(доктори на науки, магистри, инженери
по машинство, екологија, термоенергетика, хемиски инженери и правник),
но пред одредено време, а во консултација со нашите партнерски организации од струката од регионот, завршена
е постапката за усвојување на правилник за групно членство, така што, сега
и заинтересираните компании за гасна
техника кои појавија интерес ќе може
да членуваат во ИГАС.
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ИГАС има неколку секции, а по иницијатива на Секцијата за хармонизација на стандарди, во соработка со
државните институции за стандардизација, Извршниот одбор на ИГАС,
покрена иницијатива за формирање
на Технички комитет за гасна техника
при Институтот за стандардизација на
Република Македонија. Претседател
на ТК ГС при ИСРМ, е претседателот
на ИГАС.
Секцијата на ИГАС за соработка со стопанството и секцијата за едукација реализираа повеќе проекти од областа на
гасната техника и едукацијата (во соработка со други едукативни институции)
за ракување со гас во претпријатија кои
го користат гасот.
Во рамките на меѓународната соработка ИГАС остварува соработка со здруженијата за гас, образовните центри за
гас од југоисточна Европа, а има потпишано и договор за стопанска и стручна
соработка со контракторот на DVGW за
југоисточна Европа, IGT Сараево, со кој
учествуваше во организација на меѓународна конференција за гас во февруари 2012.

Активности за постигнување
на генералните цели на ИГАС
• Проширување на стручните и научни
познавања, размена на информации
од областа, влијание на образовниот,
научниот, економскиот, стопанскиот
и техничко – технолошкиот развој на
Македонија;
• Обезбедување правовремени, стручни,
научни и бизнис информации и совети на
своите членови;
• Покренување решенија за одредени
прашања од областа на гасната техника
пред надлежните органи (законска и
подзаконска регулатива, стандарди,
технички спецификации)
• Со својата работа да придонесе кон
поуспешно и поефикасно, проектирање,
одржување, изградба, истражување,
експлоатација и други активности на
гасните системи и гасните инсталации;
• Основање на истражувачки центри и
лаборатории за тестирање со соодветна
акредитација.

Основни цели на ИГАС:
• Развој и имплементирање на гасната техника;
• Развој на системите за транспорт и утилизација на природниот гас;
• Развој и контрола на квалитетот на природниот гас;
• Истражувања и проекти од областа на енергетиката;
• Истражување и развој на начини за заштита на
животната средина;
• Истражување и развој на начини за намалување на загадувањето на воздухот;
• Истражувања и проекти од областа на гасната
техника;
• Истражувања и проекти од областа на екологијата;
• Промоција на енергетиката;
• Промоција на природниот гас;
• Инволвирање на млади стручњаци во гасната
техника;
• Обука и едукација за гасна техника;
• Обука и едукација за природен гас;
• Промоција на млади научници;
• Издавање материјали за гасната техника и
природниот гас;
• Организација на стручни семинари и конференции за гас;
• Размена на интернационалните искуства од
областа на гасната техника, енергетиката и
природниот гас;

Секцијата за нови технологии гостуваше на Втората конференција за гас
во Белград (11 - 16.06.2007), со сопствена презентација и ја освои наградата за авторски труд од млад автор.
Очекуваме Организацискиот одбор на
Конференцијата за гас при ИГАС да ги
објави датумите за одржување на Првата гасна конференција во Република Македонија.
По иницијатива на ИГАС, во Министерството за економија на Република
Македонија се покрена постапка за
донесување на подзаконската регулатива за неколку аспекти од гасната
техника. Во 2008 стапија на сила првите правилници од оваа област, а во
текот на 2009 започна проектот за донесување на уште десетина правилници од областа, како и проектот со
германското здружение за техничка
помош за технички спецификации за
гасна техника.
Во Програмата на Владата на Република Македонија, по Иницијатива
на ИГАС, донесена е одлука за итно
спроведување мерки за овозможување на користење на возила на природен гас. Во соработка со повеќе
компании, ИГАС работи на овозможување на користење на CNG и доне-

сување на потребната регулатива. Со
уште неколку државни органи, ИГАС
започнува проекти за афирмација на
употребата на гасната техника и кампањи за запознавање на корисниците
за потребните услови кои мора да се
исполнат.
Членството во ИГАС покрај взаемната
корист на организациите, донесува
и корист за развојот на Македонија.
Покрај привилегиите кои ги имаат
компаниите кои членуваат во ИГАС,
тие имаат и одговорност да придонесуваат за безбедна и сигурна употреба на гасната техника.
ИГАС е отворен за соработка со сите
заинтересирани страни за развој на
гасната инфраструктура и начините
за сигурна и ефикасна експлоатација
на гасот во Република Македонија и
регионот.
За сите потребни дополнителни информации за нашиот Институт и
начините за стекнување членство,
Ве молиме да ни се обратите.

Д-р Даме Димитровски,
претседател на Институтот
за гасна техника
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ИКТ-АКТ

Асоцијација за
информатички и
комуникациски

технологии
З

дружението на граѓани „Асоцијација за информатички и комуникациски технологии – ИКТ
АКТ“ (или скратено Асоцијација
ИКТ-АКТ) (www.ict‑act.org) е основано
на 30.4.2009 година од универзитетските професори Данчо Давчев, академик
Љупчо Коцарев, Марјан Гушев, Пеце
Митревски, Владимир Трајковиќ, Игор
Трајковски, Анастас Мишев, Смиле Марковски, Владимир Радевски и Андреа
Кулаков.
За прв претседател на здружението
беше избран професор д-р Владимир
Трајковиќ, а актуелен претседател е
професорот д-р Андреа Кулаков.
Асоцијацијата ИКТ-АКТ во своите програмски определби има зацртано извршување на активности кои се однесуваат на помагање и развој на информатичките и комуникациските технологии,
пред сé, во Македонија, но и во балканскиот регион и пошироко, особено
во областа на образованието, истражувањето и примената на иновативните
технологии.
Целите на Асоцијацијата ИКТ-АКТ вклучуваат и промовирање на научно
истражувачката работа во областа на
информатиката, информациските и комуникациските технологии, како и промовирање на примената на информатичките и комуникациските технологии за
изградба на информатичко општество.
Меѓу поважните задачи на Асоцијацијата ИКТ-АКТ се:
- организирање на научни конференции
и работилници од областите на интерес
на Асоцијацијата;
- создавање и поддршка на институции
за високо образование на прв, втор или
трет циклус
Веќе четврти пат по ред, почнувајќи од

2009 година, Асоцијацијата ИКТ-АКТ ја
организира меѓународната конференција ICT Innovations која собира научници од целиот свет. Досегашни претседатели на конференцијата биле: проф. д-р
Данчо Давчев (2009), проф. д-р Марјан
Гушев (2010), акад. проф. д-р Љупчо
Коцарев (2011) и проф. д-р Смиле Марковски (2012). На конференциите со
свои трудови учествуваа по 100 до 150
учесници секоја година, а одбрани 30
до 40 трудови се печатат во зборникот
на трудови од конференцијата што го
издава меѓународната издавачка куќа
Springer. На секоја конференција имаше
4 до 5 поканети предавачи од странски
универзитети. Во рамките на конференциите ICT Innovations редовно се организираат и по неколку работилници на
актуелни теми од областа на информатичко-комуникациските технологии
кои најчесто се организирани како активности на меѓународни проекти. Во
меѓународниот Програмски одбор на
конференцијата членуваат повеќе од
60 познати научници и истражувачи од
преку 15 земји од целиот свет. Учесниците на досегашните конференции се од
преку 20 земји.
Во следниот период Асоцијацијата планира да почнеме со издавање на меѓународно научно списание од областа на
иновациите во информатичките и комуникациските технологии.
Повеќето од основачите на Асоцијацијата ИКТ-АКТ беа првите иницијатори
и за основање на универзитет за информатички науки и технологии, што подоцна се оствари, но не според нивната
замисла и не на ниво кое го посакуваа.
„Тогаш, во 2009 година решивме дека
нашето другарување треба да го формализираме во едно здружение на
граѓани, за да можеме организирано

да делуваме и да влијаеме на развојот
на информатичките и комуникациските
технологии, вклучително и на соодветното образование“, смета професорот
на Факултетот за информатички науки и
компјутерско инженерство, д-р Андреа
Кулаков.
„Особено сме горди што во 2011 година
се создаде нова високообразовна институција, како резултат на спојувањето
на двете дотогаш најголеми институции
за информатичко образование во Македонија – Институтот за Компјутерска
техника и информатика при ФЕИТ и Институтот за информатика при ПМФ, и со
тоа се формира Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, попознат како ФИНКИ, кој денес
го претставува најголемиот технички
факултет во Македонија“, вели професорот.
Создавањето на ФИНКИ, основачите
на здружението го сметаат и за нивни
успех, бидејќи Асоцијацијата ИКТ-АКТ
беше не само неформално вклучена во
целиот тој процес преку своите членови,
туку преку Асоцијацијата тие помогнале
во првата година во промотивните активности за ФИНКИ.
„И затоа со право го сметаме нашето
здружување во Асоцијацијата ИКТ-АКТ
како зародиш и како клучен момент
којшто подоцна доведе до основањето
на ФИНКИ. Преку конференциите ICT
Innovations покажавме дека можеме
заедно и дека единствено преку окрупнување на истражувачките и образовните капацитети за информатичкокомуникациските науки и технологии
може да се направи квалитативен исчекор во нивниот развој во Македонија“,
вели професорот д-р Андреа Кулаков,
претседател на Асоцијацијата ИКТ –
АКТ.
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ВОДЕЧКА ПРОФЕСИЈА НА ИДИНАТА

M-Р САША ХАЏИ ЈОРДАНОВА, извршен директор на ИМИ

Изборот е лесен
- студирајте на

инженерски

факултет!
Патиштата на инженерството на утрешнината се предвидливо непредвидливи,
ама познати и веќе проверени и потврдени како ефикасни! Затоа, студирајте
инженерство, бидете генијални и создавајте свет каков што немало!

И

нженерството е една од
најстарите професии. Придонело многу за напредокот на
цивилизацијата. Во иднина,
тоа ќе биде уште побарано, затоа што
од него се очекува да понуди решенија
за се побројните потреби на модерниот човек. Накратко, инженерството ќе
биде водечката професија на иднината!
Предмет на работа на инженерите е
добивање и користење на материјали,
извори на енергија, производи, системи и процеси за задоволување на
потребите на човекот. На пример: градење објекти, изработка и управување
со машини, инструменти, транспортни
средства..., осветлување, греење, ладење, комуникации и други видови
креативна и продуктивна работа.
Одлична дефиниција е: Научниците го
испитуваат светот што постои, а инженерите создаваат свет каков што немало дотогаш!
Самиот збор инженер (инженерство)
доаѓа од латинскиот Ingenium, што

22

Инженерство - декември 2012

означува остроумност, надареност, генијалност. Произлегува дека инженерство е примена на генијалноста за задоволување на потребите на човекот.        
Примери за генијалност во старите
цивилизации се монументалните и софистицирани градби, како градините
во Вавилон, пирамидите во Египет,
светилникот во Александрија и други градби во античко време, градбите
кај Маите и Ацтеките. машините и механичките справи на Архимед или на
Леонардо да Винчи се дело на пра-инженерите кое и денес високо се цени.
Патиштата на инженерството на утрешнината се предвидливо непредвидливи, ама познати и веќе проверени и потврдени како ефикасни!
Студентите што студираат инженерство направиле добар избор. Струката е разновидна (машинска, електро,
технолошка, металуршка, градежна,
архитектонска, земјоделска, шумарска
и други), интересна и постојано се збогатува. Вработувањето во областа на
инженерството овозможува градење

Најмалиот
бензински
мотор на
светет, на
врвот на прст

Најдобрите иновации по 1980-тата
• HTML,
HyperText
Markup
Language
• HTTP,
HyperText
Transfer
Protocol
• WWW, World

Wide Web
• PC, Personal
Computer
• HDTV
• Plasma Screen
• Cell Phone
• Laptop
Computer
• Airbag

• CD
• GPS, Global
Positioning
System
• Digital Camera
• E-mail
• WI-FI
• Voicemail
• АТМ

Нема потреба да се нагласува дека сите
тие се дело на тимови инженери.

При изборот на факултет, имајте ги на
ум овие информации!
успешна и доходовна кариера, што ја прави струката привлечна. За разлика од другите
струки кои се специјализирани
за потребите на една држава,
инженерството е присутно и
барано во целиот свет. Денес,
побарувачката на инженери во
најразвиените држави е голема
и натаму ќе расте. Студентите
на инженерство се оспособени
да развиваат вештини применливи на повеќе индустрии: решавање проблеми, донесување
одлуки, иновации, управување
со проекти, тимска работа и комуникација.
Инженерите работат во динамична средина. Постојано се
развиваат нови материјали,
технологии и процеси. Во услови на глобализација, нови
пазари и промена на начинот
на вработување, инженерската
кариера станува вистински интернационална.

Задоволување на потребите
на човештвото
Колку е важно инженерството
најдобро покажува списокот на
најголемите откритија во 20. век.
Тоа се:
- електрификација
- автомобил
- авион
- снабдување со вода
- електроника
- радио и телевизија
- земјоделска механизација
- компјутер
- телефон
- фрижидер и климатизер
- автопат
- апарати за домаќинството
- технологии во здравството
- нафта и нејзините деривати
- ласер и оптички влакна
- нуклеарна технологија
- современи и
   софистицирани материјали

Инженерство - декември 2012
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ИЗВЕШТАЈ ОД ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ ЗА 2012

Период за
важни одлуки
П

ретседателот, господинот By
toft, ги поздрави делегатите од
Националните членки (НЧ), како
и гостите на Генералното собрание за 2012 година, истакнувајќи дека
од 32 национални членки, 27 се присутни, што претставува 98 гласови, од вкупните 112. Тоа значеше дека има кворумот
за работа и за соодветно донесување на
одлуки.
Националните членки од Бугарија, Франција, Унгарија Луксембург и Србија ис
пратија извинување поради тоа што не
беа во можност да присуствуваат. Во врска со членарината/гласачките права,
претседателот соопшти дека НЧ од Франција не ја подмирила членарината за 2012
година и на тој начин го губи правото на
гласање. НЧ од Холандија платила само
две од трите акции и не се согласни да ја
платат третата. За Русија, за 2012 година
била договорена фиксна сума од 10.000
евра - и била платена, во поглед на намалување за 2013 година од 10 на 3 акции.
Затоа, Русија ќе има 3 гласа во текот на
Собранието.
ГС го одобри предлогот за дневниот ред
без модификации.
ГС го усвои и одобри Записникот од собранието одржано на 9 септември 2011
година во Женева без модификации.
Генералниот секретар, господинот Bochar
го претстави својот втор извештај за активностите од неговото именување. Тој го
структурираше неговиот извештај низ три
наслови: администрација, вмрежување
(внатрешно/надворешно) и лобирање (ЕУ
јавни работи).
Под Администрација тој известуваше за:
- Продолжување на кварталните финансиски извештаи до Извршниот одбор и
надворешни и внатрешни ревизии за
финансиските резултати за 2011
- Преглед на Статутот и подзаконските
акти

Генералното
собрание на ФЕАНИ
за 2013 ќе се одржи
во Скопје, на
4 октомври
следната година

- Европскиот економски конгрес
- Средбите на ЕП во Стразбур и следење
на ЕП во Брисел

Како идни активности, ГС планира имплементација на Инженерската картичка во
повеќе земји, како и потребата за друг
нов проект. Претседателот најави дека
Договорот за соработка за Инженерската
картичка ќе биде потпишан помеѓу FEANI
и осум НЧ - Германија, Чешка, Холандија,
Хрватска, Полска, Португалија, Словенија
и Ирска. Бизнис планот за 2013-2016 ќе
биде финализиран, по одобрувањето на
ГС на FEANI 2013 од страна на НЧ. Два
пати годишно ќе се организираат средби
со претставници на НЧ.
Претседателот го презентираше извештајот на Одборот, кој го дополни извештајот на генералниот секретар а ги
спомена и приоритетите:

- Изработка на бизнис-план на FEANI  за
2013-2016
- Издавање на «Прирачник за администрација на Инженерската картичка»
- Ремоделирање на Индекс базата на
податоци
- Објавување на весникот на FEANI и Годишниот извештај на FEANI за 2011.
Под Вмрежување, тој известуваше за:
- Средби со разни национални членки
- Средби со други меѓународни организации: ENAEE, SEFI, CEEMET, WFEO,
ECCE, ECEC, CLAIU, EFCA, BEST, CEPLIS
и други национални/професионални
организации
Под ЕУ јавни работи, генералниот
секретар известуваше за:
- Форумот Single Market
- Новогодишниот прием на FEANI
- Договорот за трговија меѓу Канада и
Европа

- Враќање на инвестициите за заинтересираните страни  - Национални членки
- Идниот FEANI бизнис план со записи од
НЧ, во обид за редефинирање на приоритетите во тешката економска ситуација. Ова се однесува на организациски модел, идентификување на дополнителни активности и услуги да се
направи организацијата помалку зависна од членарина (нпр. приходи од Инженерската картичка) и фокусирање на
потранспарентна и фер распределба на
членарината.
- Капитализирање на инвестицијата за
INDEX и EUR ING (комуникација, видливост)
- Зголемување на корпоративното брендирање и бенефиции од партнерството и усогласување на европските асоцијации, како што се ECEC, ECCE, SEFI,
EFCA и BEST.
Грчките претставници, господата Econo
mopoulos и Tsekgos ја поздравија идеја-
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та за идна интензивирана соработка со
други организации во Европа. Тие почувствуваа дека на бизнис планот на FEANI
му недостасува нагласување на предложениот буџет за 2013. Таквиот план треба да содржи, освен мобилни прашања,
на пример, однос со програми лансирани
од страна на Комисијата на ЕУ (особено
во градежниот сектор) и Position Papers
за политиките на ЕУ (пр. за јавни набавки, инфраструктура или невработеност).
Ова би можело да придонесе за приход,
покрај тој од (нестабилната) членарина.
Исто така, беше предложено дека треба да се утврдат Standing Committees.
Би можело да се испрати прашалник до
членовите за да се дефинираат новите
активности на FEANI. Во врска со Инженерската картичка, мислењето на господин Economopoulos е дека FEANI треба
да почека усвојување на измената на ЕУ
Директивата 2005/36/ЕЗ пред издавање
на Инженерската картичка.
Господинот Prichard (Велика Британија)
коментираше како член на Управниот
одбор на FEANI. Тој истакна дека активностите на Одборот треба да се фокусираат, за работа во тешка финансиска средина. Доколку членовите повикаат на
дополнителни активности, тоа би требало да се финансира, на пример, преку зголемување на приходите од EUR ING или
Инженерската картичка. Благајникот дополнително ја нагласи разликата помеѓу
оперативните/тековни трошоци (кои бараат стабилни финансиски приходи од
членарини и активности како што се EUR
ING или Инженерската картичка), наспроти посебни проекти поврзани со буџетот.
Благајникот го претстави предложениот буџет за 2013 година. Во буџетот   се
влезени приходи од 2500 Инженерски
картички. Членарината нема да се зголеми. Како и во претходната година, лошите долгови одредби се вклучени под
“финансиски трошоци” за вкупен износ
од 2,5% од вкупната членарина. Претседателот истакна дека Буџетот за 2013 е

подготвен врз основа на постоечкиот систем на акции и дека на следното ГС во
2013 ќе биде презентирана нова шема за
гласање..

Ревидирање на Статутот и
подзаконските акти (GA/387)
Претседателот даде преглед за предложените измени во Статутот и подзаконските акти.
9. Извештаи од страна на комитетите
9.1 Европскиот комитет за 			
следење (ЕМС) (GA/398)
Претседателот на ЕМС го претстави извештајот ЕМС структуриран во членство, состаноци, работни групи / проекти
/ активности и идна агенда. Тој го истакна спојувањето на ЕМС со CPDC (тројца
претставници од CPD се приклучија на
ЕМС од јануари 2012 година). Овој пристап ќе се ре-евалуира во 2013 година.
Значи, четирите столбови на ЕМС се состојат од:
- INDEX (WG програма за проценки, WG
програма за Болоња-Мастер програми;
WG за вклучени програми врз основа на
национални признанија и системи за акредитација, е-апликација за програмата поднесена од NMC достапна на вебсајтот на FEANI и вклучувајќи ЕКТС)
- EUR ING (е- апликацијата се очекува да
биде достапна на веб страната на FEANI
на почетокот на 2013 година, вклучувајќи
го и новиот стандардизиран формат за
проверка на професионално искуство)
- Инженерската картичка (Прирачник за
менаџмент на управувањето со картичката, вклучувајќи прашања и одговори  и
панели за следење), во прилог на
- Континуиран професионален развој КПР работен план (четири области дефинирани: Работодавач КПР Стандард, генерална промоција на КПР, КПР програми / курсеви и Иновации во КПР на ниво
на ЕУ).
Беше договорено да се започне со првите две ставки.
10. Можно FEANI членство
Екстензија (GA/399)
10,1 Украина
Д-р Kirjukhin, претседател на Украинската унија на инженерски здруженија информираше дека неговата асоцијација
размислува за идна апликација за членство во FEANI како Привремен член.
11. Избори и именувања
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11,1 изборот на нов Извршен одбор Член
(GA/400)
Добиена беше една номинација за избор на нов член на Управниот одбор: Д-р
Hanus (Чешка). ги запозна присутните со
својата биографија и мотивација, особено
неговата претходна вклученост во активности на FEANI, посветеноста на чешката НЧ и неговите залагања за спроведување на Инженерската картичка и подобрување на квалитетот на инженерското
образование и професионалниот капацитет на инженерите. Тој ја искажа неговата волја да придонесе за создавање на
профитна организација од FEANI. ГС едногласно го избра д-р Hanus за прв мандат од три години како член на Управниот одбор.
ГС едногласно го избра д-р Suchy како
внатрешен ревизор во период од три години, почнувајќи со финансиските резултати од 2012.
Претседателот ја соопшти неговата одлука да поднесе оставка како претседател на FEANI од 16 октомври 2012 наваму
поради неговите лични и професионални обврски во Данска. Тој смета дека ја
исполнил својата мисија за време на неговото четиригодишно претседателствување за подигнување на организацијата
на едно ново ниво на стабилност со нови
визии. За време на транзициониот период, потпретседателот ќе ја преземе функцијата в.д. претседател.
Делегатите му се заблагодарија на
претседателот со аплауз.
Потпретседателот изјави дека за време
на периодот на транзиција ќе ја преземе
функцијата претседател до понатамошни
одлуки од страна на следното ГС. Тој дополни дека, во секој случај, ова не значи преоден период за FEANI, со оглед на
потребата да се преземат важни одлуки
во текот на овој период

Следни состаноци и места
Д-р Александар Димитров ја потврди поканата за ГС на FEANI во 2013 во Скопје,
Македонија, нудејќи ја првата недела од
октомври со датум за Генералното собрание во петок 4 октомври, 2013 година. Ова беше поздравено од страна на ГС
и одобрено. Претседателот информираше дека полската НЧ ја потврдила својата понуда за одржување на ГС на FEANI
во 2014 во Гдањск.
Претседателот го затвори состанокот, заблагодарувајќи им се на делегатите за
нивното учество и домаќините од Италија за организацијата и гостопримството
обезбедени за време на настанот.
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