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Täna tähistab oma „poolümmargust” juubelit Mait Harf.
Mait on pühendanud Küberneetika Instituudile peaaegu
kogu oma töömehe elu, tänaseks juba 39 aastat. Tema
tegevus on olnud seotud põhiliselt kahe teemaga:
programmide struktuurse sünteesi meetodite arendamine ja realiseerimine ning hüdraulikaseadmete disain
ja modelleerimine. Maidu kirjutatud on algoritmide
planeerimise programmid tarkvaraosakonnas loodud
suurtele süsteemidele PRIZ, MIS ja NUT, mis tõid omal ajal
instituudile au ja kuulsust. Selle töö väljenduseks on ka
Mait ja Enn aprillis 1979 (Õhtulehe arhiiv)
Maidu kuulumine NSV Liidu riikliku preemia saanute
klubisse. Omal ajal oli see suurim tunnustus ja tähelepanu, millest üks teadlane oma
konkreetsete uurimistulemuste eest võis unistada. Maidu asjakohast kogemust on
kasutatud ka kõigis hilisemates ja väiksemates süsteemides nagu C-Priz, ExpertPriz,
CoCoViLa jt planeerimisalgoritmide autorid.
Viimased 10-15 aastat on Mait pühendunud peamiselt keerukate elektro-mehaaniliste
süsteemide modelleerimisele ja simueerimisele kasutades meie oma instituudis loodud
tehisintellekti tarkvara, sealhulgas suurel määral ka omaenda loodud planeerimisalgoritme.
Kui täpne olla, siis modelleerimisega tegeles ta palju aastaid varemgi, ainult viimastel
aegadel on see olnud Maidu põhiteemaks. Läbi aegade on olnud kõigis modelleeritavates
süsteemides keskne koht hüdraulilistel ajamitel ning alamsüsteemidel. Ja kõigi nende
aastate jooksul on olnud tema ustavaks partneriks ja kaastööliseks Gunnar Grossschmidt
tehnikaülikooli mehaanikateadusknnast.
Kõik, kes Maitu tunnevad ütlevad vististi, et ta on vaikne, aga sihikindel inimene. Ta on
tegelikult kõrge kvalifikatsiooniga programmeerija, kes tunneb ja kasutab mitmeid keeli ja
arendusvahendeid, aga ta ei kelgi oma oskustega, nii et see võib isegi paljudele teadmata olla
ning tulla teatud hetkedel suure üllatusena. Võrreldes noorematega, ei produtseeri ta koodi
just väga kiiresti, kuid see mis on tehtud, on korralikult testitud ja kvaliteetne. Nii ei jää
tulemus kokkuvõttes tulisema temperamendiga IT-poistele sugugi alla.
Kokkuvõtteks võiks tõdeda, et Mait on üks „õige eesti mehe” mudel: suurt ei räägi, rügab
hirmsal kombel tööd teha. Kõrvaltvaatajale jääb vahel isegi selgusetuks, kas talle tulemuski
tähtis on, pigem armastab ta vist rohkem protsessi. Ja nagu iga eesti mees peab ta lugu
perekonnast, armastab aiatööd ning ülepea on mõnus vestluskaaslane, kui juttu teha
majapidamisest, ilmast ja muudest asistest asjadest. Räägitakse ka, et ta on suur
reisihuviline, aga allakirjutanul puudub seoses Maiduga sellekohane kogemus, ja nagu ühe
õige eesti mehe puhul ikka, lihtsalt niisama sa seda tema suust juba teada ei saa!
Soovime tervist õnne ja optimismi!
Kolleegide nimel,
Jaan Penjam

