Enn Tõugu -75
20.mail tähistab oma 75. juubelit üks
silmapaistvamaid eesti arvutiteadlasi Enn
Tõugu, kelle programmide sünteesi alased tööd
on tuntud kogu maailmas juba eelmise sajandi
kuuekümnendatest aastatest.
Enn Tõugu isa oli Eesti Vabariigi õigusnõunik,
mis oli 1941.a. nõukogude võimule piisavaks
argumendiks, et küüditada kogu pere Siberisse.
Pärast Teist maailmasõda õnnestus tal pöörduda tagasi kodumaale ning jätkata õpinguid
Tallinnas.
Perspektiivika mehaanikainsenerina Tallinna
Polütehnilise Instituudi kiitusega 1958.a.
lõpetanud Enn Tõugu otsustati 1959. aastal
saata Leningradi Polütehnilisse Instituuti koos
rühma andekate noortega õppima uut eriala arvutustehnikat ja kaks aastat hiljem sai Enn Tõugu sealt oma teise kiitusega
inseneridiplomi.
Enn Tõugu ja ta kolleegide 1960ndatel aastatel loodud tehnoloogilises
juhtimisarvutis STEM realiseeriti juba mitmeid automaatprogrammeerimise
elemente nagu suuremate programmide koostamine valmis moodulitest,
arvutuste dünaamiline juhtimine jms. Läänes tuldi sarnastele ideedele mitu
aastat hiljem.
Need tulemused ärgitasid alustama uuringuid tehisintellekti valdkonnas, et
konstrueerida tööriist, mis suudaks lahendada enamvähem loomulikus keeles
püstitatud ülesandeid. Esimesed sellelaadsed katsed programme automaatselt
moodulitest sünteesida tehti Enn Tõugu eestvedamisel kuuekümnendate aastate
lõpul, mis üldistusid tema doktoriväitekirjas nn arvutusmudelite teooriaks.
Enn Tõugu teoreetiliste ideede alusel loodi Küberneetika Instituudis
programmeerimissüsteemide PRIZ pere, mis realiseeris Enn Tõugu ja tema õpilaste
tarkvaratehnika ning programmide sünteesi alaseid teadmisi.
1980ndatel aastatel ühines Enn Tõugu töögrupiga tuntud vene loogikateadlane Grigori Mints (praegu Stanfordi Ülikooli emeriitprofessor). Koos
töötasid nad välja arvutusmudelite ja programmide sünteesi formaalloogilised
esitused, mis pakkusid suurt huvi loogikutele.
Stockholmi Kuningliku Tehnoloogiaülikooli Teleinformaatika Instituudi
professorina koolitas Enn Tõugu kaheksa aastat (1992-2000) infotehnoloogiaalast kaadrit Rootsis. Peale tagasipöördumist Eestisse jätkub edukas
pedagoogiline töö Eesti Kõrgema Kommertskooli (EBS) professorina ning
teadustöö TTÜ Küberneetika Instituudi juhtivteadurina. Peamiseks huviobjektiks on olnud tarkvara komponeerimine ja visuaalsed programmeerimiskeeled.
Viimasel ajal on Enn Tõugu tähelepanu suundunud küberkaitse temaatikale
ning ta rakendab aktiivselt oma rikkalikke teadmisi kollektiivse küberkaitse
tippkeskuse töös.
Enn Tõugu on Eesti Teaduste Akadeemia liige alates 1981. aastast ning valitud
korduvalt akadeemia juhatusse. Tasakaalukas ja rahulik lähenemine
iseloomustab teda igas olukorras, olgu see siis teaduslik diskussioon või
jahikapteni roll tuulisel merel.
Kolleegid Küberneetika Instituudist soovivad ikka uusi ideid ja pärituult
purjedesse!
Mati Kutser

