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Предговор  

Област конкурентног и дистрибуираног програмирања се већ дужи низ година проучава 
у оквиру редовне наставе на Електротехничком факултету у Београду на одсеку за 
рачунарску технику и информатику и на одсеку за софтверско инжењерство. 
Проучавањем ове области прикупљен је и анализиран већи број практичних проблема 
синхронизације и комуникације. Ови проблеми су јединствени и омогућавају 
генерализацију честих проблема у пракси. Сваком од проблема носи јединствено име 
ради лакшег праћења, али у упоређивања са постојећим решењима из ове области. 
Неки проблеми су тако конципирани да на шаљив начин обраде доста сложене 
механизме синхронизације и комуникације. 
Као полазна основа за формирање ове књиге послужила је књига „Конкурентно 
програмирање: Теоријске основе са збирком решених задатака” аутора Игора 
Икодиновића и Зорана Јовановића. Та књига је допуњена и проширена новим 
проблемима и областима, уочене грешке су исправљене, али је начин излагања и 
обраде задатака остао исти.  
Први део књиге је посвећен конкурентном програмирању помоћу дељених 
променљивих. Други део књиге обухвата област дистрибуираног програмирања. Трећи 
део је посвећен моделу програмирања коришћењем виртуелних простора. Четврти део 
се бави програмским нитима, као координационом моделу који се данас најчешће 
примењује код писања конкурентних програма. Пети део књиге се односи на мрежно 
програмирање. 
Програмске парадигме су представљене на један од три начина: 1) коришћењем 
постојећих програмских библиотека и језика за конкурентно програмирање, 2) 
проширивањем секвенцијалних програмских језика одговарајућим синтаксним 
елементима и 3) преко формалних програмских модела. Избор начина на који су 
одређене парадигме представљене заснован је пре свега на критеријумима њихове 
једноставности, разумљивости и општости. У случају да пракса захтева примену 
одговарајућих парадигми коришћењем неких других имплементација од оних 
одабраних за њихов приказ у књизи, у већини случајева је могуће извршити директну 
синтаксну транслацију. Разумевање основних концепата из књиге ће чак и у 
случајевима када директна синтаксна транслација није могућа тај посао знатно 
олакшати. 
Од постојећих програмских језика за конкурентно и дистрибуирано програмирање у 
оквиру ове књиге су коришћени: Ada за демонстрацију механизма рандевуа, Java за 
демонстрацију концепта програмских нити, као конкретан пример имплементације 
монитора, и као пример мрежног програмирања користећи размену порука и удаљене 
позиве метода и CONIC за демонстрацију парадигме асинхроног прослеђивања порука 
са индиректним именовањем процеса помоћу портова. У другим случајевима су 
коришћена проширења постојећих секвенцијалних програмских језика: проширени 
Pascal за демонстрацију концепта семафора, условних критичних региона и монитора 
и C-Linda за демонстрацију програмирања помоћу виртуелних простора. Од 
формалних програмских модела, BSP је коришћен за демонстрацију парадигме 
прослеђивања порука путем јавног емитовања, а CSP за демонстрацију парадигме 
прослеђивања порука са синхроним слањем и пријемом. 
Један од проблема код упознавања са облашћу конкурентног и дистрибуираног 
програмирања је што читалац мора значајан део своје пажње да усмери на учење 
синтаксе и семантике везаних за имплементације разних парадигми. Да би се тај 



  

проблем ублажио, у уводном делу сваког поглавља је поред прегледа карактеристика 
одговарајуће парадигме, дат и опис и анализа коришћене синтаксе. Након уводног 
дела дати су и задаци. Задаци који се налазе на почетку обично су изабрани тако да 
демонстрирају неке од главних особина парадигме и да покажу како се помоћу ње 
решавају типични проблеми. Они су посебно детаљно размотрени, како са теоријског 
тако и са практичног аспекта, јер представљају основ за разумевање материје у оквиру 
поглавља. Иза њих следе задаци који су по природи нешто сложенији и чија решења 
обично захтевају дубљу и дуготрајнију анализу, синтетишући стечено знање на вишем 
нивоу и дајући адекватну представу о величини и сложености реалних проблема. 
Након појединих задатака и на крају поглавља се могу наћи и задаци за самосталан 
рад. Препоручује се њихово решавање као најбоља вежба за проверу усвојеног знања. 
Књига је писана на ћирилици, што је допринос очувању нашег језика и писма у области 
где су енглески језик и латиница често доминантни. Није се, међутим, могло избећи 
коришћење специфичних страних стручних израза и назива. У том смислу коришћена 
терминологија одражава затечено стање у овој области код нас. Где је то било 
сврсисходно и могуће коришћени су термини нашег језика, уз навођење одговарајућих 
израза који се користе у страној литератури. Програми и примери су писани са 
именима променљивих, процедура и програмским коментарима који се ослањају на 
речи енглеског језика, јер је то данас већ стандардна пракса уведена због потребе за 
комуникацијом у широј стручној јавности. Ово не би требало да има утицаја на 
разумљивост решења, с обзиром да су она праћена детаљним објашњењима.  
Захваљујемо рецензентима – наставницима ЕТФ-а – Јелици Протић и Драгану 
Милићеву и колеги Милошу Глигорићу на сугестијама којима су помогли да се текст 
књиге поправи и допуни пре издавања. 
 

У Београду, фебруара 2008. године 

Предговор II издању 

У овом издању су постојеће области проширене и допуњене, и исправљене су уочене 
грешке. Захваљујемо студентима који су јавили уочене грешке и неконзистентности у 
тексту као и колегиници Сањи Делчев на сугестијама које су помогле да се текст књиге 
поправи и допуни. 
 

У Београду, фебруара 2018. године 
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Сваки као што је примио благодатни дар, њиме служите једни другима,  
као добри управитељи разноврсне благодати Божије. 

Прва саборна посланица светог апостола Петра, глава 4 



  

 


