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Одговор је важан
Прошло је три месеца од објављивања прошлог броја. Из нашег угла ова
разлика између два броја је помало велика. Иако нам није била намера да
толико времена протекне до новог броја, ипак смо на крају, кад је
требало да се пресуди да ли је битнији квалитет или тренутак
објављивања, остали верни зацртаном циљу. Зато ћете у овом броју
наићи на већи број разноврсних текстова и поприлично смо сигурни да ће
читаоци свих профила, и почетници и професионалци, наћи бар један
интересантан чланак, а вероватно и више од једног.
Као главни циљ остаје нам зацртан подстицај и промоција слободног
софтвера код нас и у региону. Пошто је и сам Часопис пројекат
заједнице, потпуно смо свесни важности одговора који један пројекат
очекује од заједнице. Зато желимо да подсетимо наше читаоце да се
судбина овог пројекта као и свих других пројеката слободног софтвера
налази у њиховим рукама. Моћ корисника слободног софтвера се не
налази само у могућности да он својим техничким знањем учествује у
пројекту, већ се његова моћ може изразити кроз једноставан одговор
аутору пројекта. Одговор је важан јер он има могућност да промени ток
пројекта. Немојте да вас ваш недостатак техничког знања заустави у
томе да предложите некакве промене тиму који ради на развоју
одређеног софтвера или на одржавању пројекта као што је ЛиБРЕ!
часопис.
На самом почетку пројекта одговор заједнице је најбитнији и може
највише да утиче на даљи развој, а у овом броју имамо част да вам
представимо недавно објављену линукс дистрибуцију Еквилибријум. Ова
дистрибуција рачуна на одговор заједнице. Ми као часопис смо се
потрудили да је што пре прикажемо читаоцима, а на вама остаје да
учествујете у стварању пута којим ће се развијати. Поред овог пројекта
опет ћемо се осврнути, уз мало детаљнији опис него раније, на једну од
најпознатијих конференција у региону Дорс/Цлуц, којој је ово импресивно
двадесет четврто одржавање, а ове године је члан редакције
присуствовао једној од најпознатијих европских конференција ФОСДЕМ,
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тако да вас очекује извештај са ње. За почетнике у овом броју смо
спремили наставак серијала о Гну-Линукс наредбама, увод у Блендер, а
за оне заинтересоване за програмирање започињемо серијал Увод у
објектно оријентисано програмирање у Ц++. Међутим, овај серијал није
једини који ће бити интересантан програмерима. Језичка лабораторија у
Ракету представља још један нови серијал који ће читаоце провести кроз
процес стварања програмског језика. Имаћете прилику да прочитате
наставак саге о крипто-ратовима, како повратити изгубљене податке, и
још многе друге занимљиве теме.
За овај број смо успели да нађемо локалне пројекте за представљање, а
припреме за следећи број су већ у току. Ми смо у константној потрази за
пројектима које вреди представити локалној заједници, а од вас бисмо
волели сазнати о којим локалним пројектима бисте волели да читате у
Часопису, а ми ћемо се потрудити да свим пројектима пружимо пуну
пажњу. Пишите нам на већ познату адресу libre@lugons.org.
До следећег броја,
ЛиБРЕ! тим
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Вести
3. март 2017.

НАСА објавила код свог
софтвера

Национална ваздухопловна и свемирска
агенција (НАСА) је објавила каталога софтвера,
који поред софтвера искључиво намењеног за
потребе ове агенције, садржи и велики број
алата и библиотека које могу да буду од помоћи
предузетницима, академским установама,
малим предузећима и индустрији.
Корисни линк: http://bit.ly/2qvJNEY
16. март 2017.

СУСЕ експерт дан у Београду

Овог марта у Београду је први пут одржан СУСЕ
дан експерата на ком су представљени нови
алати за систем-администраторе и
демонстрирана њихова употреба.
Корисни линк: http://bit.ly/2rP8m3p
18. март 2017.

Дан инсталације линукса

У суботу 18. марта од 10 до 14 часова на
Факултету техничких наука (ФТН) одржао се Дан
инсталације линукса (енг. Linux Install Day).
Догађај је првенствено био намењен
студентима, али је био отворен за све који су
желели да присуствују.
Корисни линк: http://bit.ly/2qvE2XN
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Вести
25. и 26. март 2017.

Тилда ФриБСД догађај

На Департману за математику и информатику
Природно-математичког факултета у Новом
Саду, у организацији Факултета и Тилда
хакерспејса, одржан је низ предавања која су за
тему имала ФриБСД оперативни систем и алате
сродне њему. Следећег дана су се одржала
радионица где су учесници могли да испробају
технологије спомињане на предавањима.
Корисни линк: http://bit.ly/2qi7IHE
29. март 2017.

Дан слободе докумената

Двадесет и деветог марта је обележен дан
слободе докумената који представља годишњи
догађај који „слави отворене стандарде и
подиже свест о њиховом постојању”.
Корисни линк: http://bit.ly/2rdKjbB
4. април 2017.

Мастодон

Појавила се нова децентрализована друштвена
мрежа отвореног кода под називом Мастодон.
Ова мрежа је јако брзо стекла популарност као
децентрализована алтернатива Твитеру.
Корисни линк: http://bit.ly/2nVXYAT
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Вести
5. април 2017.

Најава промене на Убунтуу

Након седам година коришћења Јунитија као
основног десктоп окружења, једна од
најпопуларнијих линукс дистрибуција Убунту ће
се од 18.04 верзије вратити на Гном десктоп
окружење. Ова промена се очекује у току
следеће године, а поред ове промене Каноникал
је одлучио да престане са развојем свог Убунту
телефона.
Корисни линк: http://bit.ly/2s7QhuP
13. април 2017.

Убунту 17.04

Објављено је ново стабилно издање Убунту
оперативног система. Заједно са 4.10 верзијом
кернела, у 17.04 верзији Убунтуа укључена је и
подршка за штампаче без драјвера (енг.
driverless printers). Најзначајније промене су
везане за клауд технологију и сервере.
Корисни линк:http://bit.ly/2qzWAp8
18. април 2017.

Кафе 2

Фејсбук је објавио нови фрејмворк за дубоко
учење (енг. deep learning framework) под називом
Кафе2. Овај фрејмворк је објављен под БСД
лиценцом и доступан је на Гитхабу.
Корисни линк: http://bit.ly/2rykGW9
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Вести
10. мај 2017.

Тандерберд

За 52. издање Тандерберд мејл клијента, поред
визуелних промена интерфејса, значајна је и
могућност уклањања мејл налога уз брисање
свих података везаних за тај налог. Мозила
Фондација ће наставити да пружа
организациону подршку овом пројекту.
Корисни линк: http://bit.ly/2qzVoSD
http://bit.ly/2rgY77B
25. мај 2017.

Девуан 1.0

Доступно је прво стабилно издање Девуан
дистрибуције. Ова дистрибуција је базирана на
Дебијану и настала је из потребе за уклањањем
систем-Д-а.
Корисни линк: http://bit.ly/2ryi6PN
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Извештај са конференције
Аутор: Марјан Ђуран

О ФОСДЕМ-у

ФОСДЕМ је највећа конференција која промовише бесплатан софтвер отвореног
кода у Европи. Одржава се у Бриселу (Белгија) и, како кажу, цела организација
ове конференције заснива се на волонтерском раду и жељи свесних људи да
раде на распрострањивању софтвера отвореног кода. Када кажемо
„конференција” углавном асоцијација буде на предаваче у оделима и лепо
уређене свечане сале, међутим ФОСДЕМ није ни налик тако неком „уштогљеном”
догађају, већ се напротив и рекламира као некомерцијална конференција. Идеја
ФОСДЕМ конференције је да се програмери из целе Европе и света ту упознају, а
можда и започну сарадњу или пројекат, као и да се представе нови занимљиви
пројекти из света бесплатног софтвера отвореног кода и одржи корак са
најновијим збивањима и трендовима. Конференција је први пут организована
2000. године када је Рапхаел Баудуин, један од чланова белгијског Линукс
покрета, одлучио да организује мањи скуп програмера софтвера отвореног кода.
Назвао је тај скуп Open Source Developers' European Meeting (ОСДЕМ). Окупио је
прво тим, затим су направили сајт и мејлинг листу на коју је требало да се
пријаве заинтересовани, међутим, након кратког времена приметио је да ће тај
скуп бити већих размера него што је очекивао. Наредне године ОСДЕМ је добио и
„Ф” од „Free” јер није сваки софтвер отвореног кода бесплатан, те су
организатори желели да нагласе да их тај фактор не занима.
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Цело дешавање смештено је на бриселски универзитет УЛБ (fr. Université Libre de
Bruxelles) који се састоји од дванаест факултета и како наглашавају мултикултуралног и интернационалног типа, са програмима учења по највишим
стандардима. Саме грађевине су лепо очуване и мешавина су модерног и старог
као да је ту некада било неколико факултета, па су у међувремену додавали
зграде по потреби. За потребе конференције на располагању је ове године било
пет зграда факултета и пар студентских трпезарија.
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Када на конференцији која траје два дана видите 645 најављених предавања,
јасно вам је да је физички неизводљиво да посетите свако које вас занима.
Можда чак и осетите благо разочарање када схватите да не можете заправо да
видите већину онога што желите, те вам преостаје да добро проучите распоред и
направите неку врсту филтера за оно што бисте највише волели да слушате, или
некога од предавача да видите. На сајту конференције можете видети комплетан
списак предавања са прилично детаљним описом, што је доста битно јер често из
наслова не можете прецизно да закључите какве ће се тема заправо обрађивати.
Просторије су подељене тематски, што је добро јер ћете се мање шетати међу
зградама и учионицама. На пример, ако вам је највеће интересовање Пајтон
програмски језик, онда ћете сигурно највише времена провести у просторији
Пајтон ( python devroom ) у којој је у току првог дана било двадесет и четири
предавања. Поред тога што има прегршт занимљивих тема, додатни проблем
може бити гужва јер на већину предавања морате доћи барем десет минута
раније да заузмете ред, па након што се тренутно предавање заврши и изађе
одређени број посетилаца, почиње ново пуњење просторије и неретко се деси да
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чак ни тада нема довољно места за све који желе да уђу. У таквм ситуацијама на
врата просторије волонтери лепе налепницу са обавештењем да је просторија
пуна, али такође и са QR кодом и линком ка живом преносу са конференције.
Наравно ИПв6 интернет је обезбеђен па проблема са брзином интернета нема.

На инфо пулту можете добити све потребне информације, распоред са свим
предавањима, информације у вези са превозом и смештајима. Међутим тај папир
са списком и распоредом предавања се није показао као најбоље решење јер као
што сам већ напоменуо, постоји 645 најављених предавања, али се цела листа
константно ажурира јер се дешава да неко не може да дође или да се чак убаци
још понеко. Организатори су мислили и на то, па на Ф-Дроид (као и на Гугловом
Плеј Стору) можете преузети апликацију Fosdem Companion која садржи
распоред. Апликација такође има могућност букмарковања што је најбоља ствар
коју су могли да ураде јер након што проберете кроз распоред и обележите све
што желите, одете у одељак Bookmarks и видите ваше одабране догађаје
сортиране по времену почетка. Поред тога апликација садржи и мапу
универзитета што је јако корисно на овако великом простору, одељак са
предавачима где можете прочитати свачију биографију. Такође постоји и одељак
Live у којем можете пратити предавање уколико нисте успели да уђете на
жељено предавање или уколико нисте отишли на конференцију.
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У четири од пет зграда у ходницима се налазе штандови за којима су
представници разних корпорација, фондација или тимова програмера отвореног
кода који предстваљају неки свој пројекат. Осим „великих играча” као што су
ЦентОС, Федора, СуСе, Дебиан, КорОС (енг. CoreOS), Постгрескуел (енг.
PostgreSQL ), Мајескуел (енг. MySQL ), Перл, Пајтон, Апачи, Либре Офис, Фондација
слободног софтвера и остали, ту су и представници мањих или чак личних
пројеката. Од мањих пројеката издвајамо РИОТ чет више на линку о којем ћете
имати прилике да читате у ЛиБРЕ! магазину, Олинуксино (енг. OLinuXino)
отворени хардвер, РеактОС оперативни систем, Викингс слободни хостинг… Сви
они су расположени подједнако да са вама прозборе по коју реч, дају вам савет
или чак, ако то дозвољавају услови, одмах реше неки проблем.

Предавања

Волонтери су задужени да обавештавају предавача током целог излагања колико
још има времена. Поред тога што су предавања временски тачна, занимљива је
одабир предавача. Наиме, оно на шта смо углавном навикли јесте да предавач
буде особа која је добро проучила одређену област или одређени софтвер, а
затим преноси своја искуства или добре стране неке апликације или сервиса.
Међутим, на ФОСДЕМ-у је то мало другачије. Наиме, већина предавача су
директни сарадници или аутори. На пример, у суботу 4. фебруара је о сигурној
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чет апликацији Жици говорио њен творац Саул Ибара Кортеге и испричао како је
пре само пар година Саул седео у истој тој сали и запиткивао о безбедносним
протоколима. Након тога, Саул је укратко објаснио шта је Јитси јер је већина била
упозната, а након тога уживо инсталирао self hosted jitsi meet односно
самостално сервисирани сервер за апликацију (енг. jitsi meet), покренуо сервер
док су се присутни конектовали и уживо тестирали апликацију.

Одмах потом су главну реч водили творци апликације Converse.js, а након њих
програмери који раде на развоју апликације. Сви они, осим представљања стоје
на располагању за било каква питања, врло радо размењују контакте и
прижељкују повратне информације о својим апликацијама и сервисима. Недеља је
била дан наклоњена људима који се баве сајбер безбедношћу. У једном великом
театру у згради Јот и у мањој сали у згради Икс одржавала су се предавања о
безбедности и енкрипцији. Најзанимљивије предавање из области безбедности
било је представљање напада човек у средини (енг. mаn in the middle - МИТМ) на
ПЕАП протокол. Осим самог излагања занимљиво је и то што је предавача
Ширахеи Синиак, студента четврте године техничког факултета у Белорусији,
најавио човек који је пре нешто мање од десет година радио на развоју истог
протокола. Из зграде Ј издвајамо излагање младог али веома искусног и доброг
истраживача из области сајбер безбедности - Јансон А. Доненфелда који је
представио свој последњи пројекат - ВајрГард (енг. WireGuard), софтверски ВПН
тунел који ради врло брзо и безбедно са најмодернијим алгоритмима енкрипције
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написан у програмском језику Ц у мање од четири хиљаде линија кода. Како је
све бесплатно, тако су и снимци (скоро свих) предавања бесплатна и отворена
свима и могу се наћи на следећем линку.

Иако ФОСДЕМ није ни прва ни најбоља, а ни последња конференција овог типа,
сваког пута се може видети нешто ново, остварити нова познанства, искористити
прилика за виђање са „старима” или једноставно посетити Брисел и претворити у
још једну авантуру кроз свет хардвера и софтвера отвореног кода у друштву
људи отвореног срца.
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Конференција
Аутор: Ивана Исадора Девчић
Пратећи извјештаје са ФЛОСС конференција и постове на друштвеним мрежама
лако је добити дојам да се све велике и важне ствари догађају негдје далеко.
Ипак, постоји манифестација која већ годинама привлачи највећа имена
заједнице слободног и отвореног софтвера, а нећете морати путовати на други
континент да бисте ју посјетили. Ријеч је о ДОРС/ЦЛУЦ конференцији, која се
одржава у главном граду Хрватске, и која је према неким изворима најстарије и
највеће такво окупљање у регији.
Прича почиње сада већ давне 1993. године, када су одржани први Дани
отворених рачунарских сустава (ДОРС) у организацији „Хрватске удруге за
отворене суставе и Интернет” (ХрОпен). Тијеком година ДОРС је из годишњег
окупљања неколицине ентузијаста прерастао у централни догађај ФЛОСС
заједнице у Хрватској, али и шире. Од 1999. одржава се заједно с Хрватском
конференцијом Линукс корисника (eng. CLUC - Croatian Linux Users Conference),
када је и настало данашње име конференције - ДОРС/ЦЛУЦ.
Конференцију заједнички организирају двије непрофитне удруге, ХрОпен и ХУЛК
(Хрватска удруга Линукс корисника) уз потпору спонзора, а већ низ година и уз
подршку Хрватске господарске коморе. Обје удруге својим радом значајно
доприносе и утјечу на свијест о важности слободног и отвореног софтвера у
Хрватској.
Уз неколико изнимака, конференција се сада већ традиционално одржава на

17

Л иБРЕ! ЧАСОПИС О СЛОБОДНОМ СОФТВЕРУ
Представљамо

Јун 2017

Факултету електротехнике и рачунарства (ФЕР) у Загребу, те обично траје три
дана. Прва два намијењена су предавањима, док се трећи дан одржавају
практичне радионице.
Предавања обухваћају широк спектар тема: од пословних примјена отворених
технологија и имплементације слободног софтвера у институцијама до
презентација најновијих хардверских достигнућа, нових ФЛОСС пројеката, и
савјета за учинковитији развој и кориштење софтвера. Осим предавања,
ДОРС/ЦЛУЦ организира и трибине, односно расправе отвореног типа, од којих
ваља истакнути Жене и свету ФЛОСС технологија (енг. Women in Floss technology
world) из 2014.

Уз домаће предаваче, на ДОРС/ЦЛУЦ долази и велик број предавача из еуропских
земаља (Њемачке, Француске, Мађарске, Италије, Бугарске, Србије, Албаније,
Аустрије…), па чак и из САД-а. Представници ОпенФорума Еуропе, Кен Кор (Апаче
фондација софтвера), Марк Шатлворт (Каноникал) и Матијас Киршнер (ФСФЕ)
само су неке од познатих фигура ФЛОСС заједнице које су се представиле на
ДОРС/ЦЛУЦ позорници тијеком година.
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ДОРС/ЦЛУЦ је конференција отворена свима - студентима, корисницима Линукса,
развијатељима софтвера, хакерима, малим и средњим подузетницима, великим
тврткама, али и представницима јавног сектора - који су заинтересирани за
развој и промицање културе слободног и отвореног софтвера. У паузама између
предавања посјетитељи могу разгледати штандове излагача, видјети
демонстрације рада разних уређаја попут Розбери Пи рачунала и 3Д принтера,
али и дознати више о локалним удругама те великим пројектима и
организацијама као што су Мозила и Федора.
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Посјетитељи ДОРС/ЦЛУЦ описују као „мини ФОСДЕМ”, али и као конференцију на
којој влада изразито пријатељска атмосфера. Истина, предавања се баве
озбиљним темама, и посјетитељи размјењују пословна искуства, савјете и
контакте, али једнако тако се на конференцији договарају и будућа неформална
дружења те размјењују наљепнице и остали конференцијски промотивни
материјал. Нађе се ту и палачинки, затим увијек популарних лебдећих пингвина,
а након завршетка конференције редовито се одржава и велики парти.

Прошлогодишња конференција била је посебна по томе што је по први пут било
могуће пратити предавања путем уживо преноса (енг. Livestream). Тијеком 3 дана
предавања и радионица пренос уживо је пратило 1200 виртуалних посјетитеља,
што такођер представља својеврстан рекорд.
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Ове године очекује се више стотина посјетитеља на локацији која ће поновно
бити ФЕР у Загребу, на адреси Унска 3. Јавним пријевозом се једноставно и
релативно брзо може доћи до локације од главног жељезничког и аутобусног
колодвора, а у близини је и неколико опција за смјештај које посјетитељима
конференције нуде посебан попуст. ДОРС/ЦЛУЦ 2017 одржат ће се од 31. свибња
до 2. липња, а улазнице по повољнијој цијени доступне су до 15. свибња.
Потпуни распоред предавача бит ће објављен ускоро, но већ сада је сигурно да
ће ДОРС/ЦЛУЦ 2017 обиљежити бројне корисне и живописне презентације. Хеики
Лохмус (ФСФЕ) говорит ће о примјени слободног софтвера у СТЕМ образовању,
док ће Мариан Маринов одржати чак 3 предавања. Све новости о ДОРС/ЦЛУЦ
2017 можете пратити на службеном сајту конференције
(https://2017.dorscluc.org/) те на друштвеним мрежама. Ако досад још нисте,
надамо се да ћете ове године посјетити ДОРС/ЦЛУЦ, те вас с весељем очекујемо!
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Еквилибријум
Аутори: Златко Барнак и Никола Тодоровић
Представљамо вам прво издање ГНУ/Линукс дистрибуције под називом
Еквилибријум „Ниво Један” (енг. EQuilibrium „Level One”). Као што и сам назив
каже, филозофија којом се Еквилибријум води је заправо равнотежа и спој
различитих окружења, чинећи тиме препознатљиво али нешто другачије
корисничко искуство. Помало јединствен спој резултирао је брзом, модерном и
елегантном дистрибуцијом.
Еквилибријум је неким својим карактеристикама више окренут преносним
рачунарима (лаптоп, ултрабук и сл.), али то не значи да су десктоп рачунари
окружење у којем се лошије сналази - напротив.
Еквилибријум доноси помало измењено окружење у којем су називи програма и
дугмићи измештени изван самог прозора у горњи десни угао радне површине. На
прву лопту то делује као хендикеп, али после неколико минута привикавања
види се предност оваквог окружења, поготово на мањим мониторима. С оваквим
уређењем постигнута је униформисаност и сами прозори делују да су део целине
са радном површином, а не засебни програми. Циљна група за које је овај
оперативни систем намењен су мање захтевни корисници, који немају потребу да
сваки час нешто мењају или подешавају, и људи којима је потребан употребљив и
стабилан оперативни систем (жаргонски речено). Програми се отварају јако брзо,
а кретање између програма је муњевито и цела дистрибуција ради јако стабилно
и поуздано.
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Ова дистрибуција доноси све што је потребно да покренете вашу организацију,
школу, кућу или предузеће. Испод хаубе се налази 4.10 верзија Линукс кернела.
Све битне апликације су укључене, па ћете се тако сусрети са познатим
програмом за управљање датотекама Наутилусом, уређивачем слика под
називом ГИМП. Такође су присутни и ВЛЦ видео-плејер, Контакт, Фајерфокс,
Либре Офис и многи други.
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Дистрибуција делује врло лагано и полетно чак и на слабијим рачунарима. У
самом старту тежи око 400 мегабајта радне меморије(РАМ), али ради несметаног
функционисања пожељно је покретати је на рачунару који има бар 3 гигабајта
радне меморије, двојезграрни процесор од два или више гигахерца и минимум 16
гигабајта слободног простора на хард диску.

Аутор овог чланка, а уједно и творац ове дистрибуције (Златко Барнак), користи
Еквилибријум на више рачунара и до сада се није сусретао са већим проблемима
у раду дистрибуције. Из тог разлога позива читаоце ЛиБРЕ! часописа да
испробају дистрибуцију и изнесу своје утиске, јер као и код сваког пројекта
слободног софтвера, одзив заједнице представља један од најважнијих делова у
развитку пројекта, у овом случају оперативног система.
Укратко речено, Еквилибријум представља модерну 64 бит-ну дистрибуцију,
темељену на Кубунтуу, чији видео преглед можете видети на јутјубу као и
упутство за подешавања након инсталације.
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Еквилибријум “Ниво Један” је доступан за преузимање на следећем линку, a
недавно се појавила и КДЕ верзија Еквилибријума која је доступна за преузимање
на овом линку, а такође можете посетити и званичну страницу дистрибуције.
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Начин повратка изгубљених
података - Фоторек
Аутор: Милан Стојаков
Случајно обрисани документи или драга слика данас је веома честа појава што
због брзине којом управљамо подацима, што због програмерских грешака
односно багова, а врло често и услед отказивања уређаја. Никада се овај проблем
не може у потпуности предупредити па је зато добро да знамо шта можемо
учинити у случају губитка битне информације.

Фоторек

Фоторек (енг. Photorec) је слободан и бесплатан алат, настао од Тестдиск (енг.
Testdisk) програма. Његов опсег функција је знатно умањен у односу на Тестдиск,
што је у овом случају добро и сматрамо да је један од најбољих алата када је
потребно хитно повратити изгубљену датотеку. Фоторек приступа носачима
података у режиму читања и тиме не наноси додатну штету изгубљеним
подацима. Фоторек спасава изгубљене слике, пдф документе, видео-записе и
томе слично. За његово коришћење није потребно познавати дубљу
проблематику управљања датотекама, јер је његов интерфејс прилично
једноставн за коришћење. Фоторек је доступан за све популарне оперативне
систем што укључује виндоуз, линукс и мек ос.
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Нестале слике

Приказаћемо вам спасавање података са Ес-Де картице која се користила у
телефону и где су подаци нестали услед корупције картице или софтверске
грешке. Нема веће суштинске разлике између спасавања података са
меморијских картица, хард дискова и сличних медијума, али ћемо се зарад
једноставности текста усредсредити на меморијске картице. Обратите пажњу на
који начин ћете повезати меморијску картицу на рачунар, јер читач игра битну
улогу у брзини уписа и читања. То ће знатно утицати на време завршетка посла
који може да траје или један час или један дан. Када случајно обришете
датотеку, најважније је да више не користите одабрани медијум односно
меморијску картицу, због самог начина функционисања картице: сваким даљим
уписом нових података смањује се шанса за враћање обрисане датотеке.
Напомињемо да потпуни опоравк изгубљених датотека није увек могућ и зависи
од многих фактора. Због самог начина функционисања система датотека, јако је
битно да када уочите да вам недостају тражене датотеке - медијум ставите ван
функције. Датотеке никада нису у потпуности избрисане, јер је тако пројектован
систем података, да би се повећала брзина рада, а за самог корисника није од
великог значаја да ли је датотека физички присутна на хард диску или не.
Датотеке које су обрисане, или који су нестале, нису физички обрисане са
медијума, већ се њихов индекс брише из табеле података, што значи да датотека
и даље постоји физички на медијуму, али се систем понаша као да је обрисана и
биће уништена тек када се на њено место упишу нови подаци. Због тога није
увек могуће извршити потпуно спасавање података, поготово ако се медијум
активно користи јер велике су шансе да су празна места где су се некада
налазили подаци, попуњена и тиме претходни подаци уништени.

Инсталација

Програм можете преузети овде, или инстлалацију можете обавити коришћењем
управника пакета дистрибуције, јер многе линукс дистрибуције већ имају
Фоторек у својим ризницама.
Убунту - Минт:
sudo apt install testdisk

28

Број 47

Начин повратка изгубљених података
Федора:
sudo dnf install testdisk

Арч:
pacman -s testdisk

Пакет са сајта не захтева инсталацију већ је довољно покретање путем
терминала. Његово покретање се врши на следећи начин: Отворите терминал,
коришћењем команде cd пронађете директоријум у којој је распакована архива и
покренете Фоторек коришћењем команде
sudo ./photorec

Ако је инсталиран из званичних ризница дистрибуције следећом наредбом
sudo photorec

Спасавање података

Принцип употребе програма и окружење је идентично између Линукс и Виндоуз
верзије, зато оно што је овде приказано важи за обе платформе. Фоторек извлачи
све обрисане податке које успева да нађе. To значи да се не бира један део где
ћемо вршити опоравак, већ се цела партиција претражује. Управо због тога је
битно да имамо довољно слободног простора на одредишној локацији, најмање
двострука величина капацитета од саме партиције. Могуће је поставити
одређени тип датотеке које желимо да спасемо тј. према одређеној екстензији,
ако желимо тачно одређен тип датотеке да спасемо. Фоторек препознаје преко
480 различитих екстензија датотека. Кретање кроз програм вршимо на следећи
начин: тастером enter вршимо одабир, a тастером Q враћамо се назад.
Када смо упознати са могућностима и начином рада програма, можемо почети са
радом.

1. корак

Отворимо терминал и испишемо листу повезаних медијума на рачунар путем
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команде:
lsblk

Информација о ознаци медијум је јако битна и предлажемо да је запишете негде
како је не бисте заборавили. Као што се може видети, наша картица је
обележена са dev/sdb. Њу можемо препознати по капацитету који је овде 14,7
гигабајта. Обратите пажњу да је то стварни капацитет картице, а не онај који
пише на самој картици. Ова картица је декларисана на 16 гигабајта.
Подставка са ознаком dev/sdb1 означава партицију која се налази на уређају
dev/sdb. Тренутно нам је битан уређај са подацима за спасавање чија је ознака у
овом случају dev/sdb, што ћемо и записати са стране на папир како је не бисмо
заборавили. Након покретања бирамо уређај са којег желимо да вршимо
спасавање података, у овом случају dev/sdb уређај. Веома је битно да смо
сигурни да је урађај који је овде изабран онај уређај са којег вршимо спасавање
података. Најлакше је идеnтификовати картицу њеним капацитетом, који је
приказан са десне стране или ако сте прихватили наш савет и записали ознаку
уређајa. Капацитет је приказан у формату номинални (онај који пише на
картици)/ стварни (онај који је заиста на картици).
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2. корак

Следећа опција је простор који скенирамо тј. партицију. Партиција је обележена
форматом FAT32. Формат меморијске картице у већини случајева је FAT32. Друга
опција је да се скенира непартиционисани део, тј. део који није форматиран.
Меморијске картице типично имају једну партицију, док хард диск уређаји обично
имају више од једне партиције. Како је овде меморијска картица у питању,
можемо видети само једну партицију. Партиција не мора да заузима сав доступан
простор, такође може се десити да партиција нестане што је исто чест квар, али
се у овом тексту нећемо бавити тиме.
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3. корак

Формат партиције. Ова информација је доступна горе у називу диска. Ова опција
је корисна јер постоје и случајеви када је оштећење партиције велико и програм
не може са сигурношћу утврдити постојећи формат.

4. корак

Одабир простора за анализу је битна ставка којом одређујемо који простор на
меморијској картици ћемо претраживати. Опцијом Free претражује се само
тренутно празан простор на меморијској картици, доста брже од опције Whole.
Ова опција је корисина у случају када је датотека скоро обрисана. Опција Whole
је много темељнија, али захтева доста више времена јер се цео диск претражује.
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5. корак

У овом корак бирамо локацију где ће се чувати спасени подаци. Немојте никада
бирати да се подаци чувају на оном диску одакле се извлаче подаци, јер ће се
тиме уништити подаци које покушавате да опоравите. Побрините се да на хард
диску има довољно места за опоравак података, најмање двострука вредност
капацитета партиције односно картице. Фоторек одабир локације за чување
података отпочиње у личној фасцикли корисника који врши спасавање података
односно /home директоријуму.

Опоравак података може отпочети. Сада можемо само да чекамо и да се надамо
најбољем.
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У нашем случају, укупно смо имали 251 опорављену датотеку, које је сада
потребно прегледати и извући оно што нам је корисно. Приметите да датотеке
имају насумичне називе, а не старе оригиналне називе.

Спасене датотеке

Датотеке ће се налазити у директоријумима са насумичним називима нпp
./recup_dir.1/f4586900444.jpg , ./recup_dir.2/f874546789795.jpg Мале сличице
предпрегледа почињу са словом t нпр. t84984614.jpg . То су јако мале сличице
од којих генерално немамо користи.
Ми смо у нашем случају имали меморијску картицу на којој су се налазиле
музичке датотеке. Без проблема смо успели да извршимо повраћај свих
изгубљених датотека.
У следећем делу ћемо описати како да коришћењем алата Тестдиск направите
одраз медијума, што саму процедуру спасавања података чини много
ефикаснијом, флексибилнијом и што је најважније безбеднијом. Осврнућемо се и
на скрипту за сортирање спасених података.
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Први кораци у Блендеру
(1. дио)
Аутор: Слободан Видовић
Прије него се упустимо у 3Д свијет са Блендером, хајде да видимо како је све
почело, ко су аутори и како је Блендер постао отвореног кода. Првобитни
креатори Блендера били су холандски студио Нео Гео и НаН, а носио је потпис
аутора Тона Росендала (енг. Ton Roosendaal) који је, испоставиће се, и данас
одговоран за развој овог програма. Росендал је основао НаН у јуну 1998. године
како би осигурао даљи развој Блендера. Назив Блендер је инспирисан пјесмом
„Јелоу” са албума „Бејби”. Тада је Блендер дистрибуиран под шервер (енг.
shareware) лиценцом, међутим НаН је банкротирао 2002. године и креатори су се
договорили да Блендер објаве под ГНУ-овом општом јавном лиценцом под
условом да компанији Нео Гео буде плаћено 100 000€. Тако је 18. јула 2002 год.
Росендал основао фондацију Блендер и започео кампању за прикупљање
средстава која је трајала до 7. септембара 2002. кад је објављено да је
сакупљено довољно средстава и да ће код програма Блендер бити објављен.
Блендер је тада постао слободан софтвер каквим га и данас знамо. Блендер је
доступан у 32-битној као и 64-битној верзија за линукс, фриБСД и виндоуз,
написан је у програмском језику Пајтон, тренутна стабилна верзија Блендера је
2.78. Како би се осигурао добар и брз развој Блендера, најистакнутији Блендер
умијетници и програмери су се окупили септембра 2005. године и започели
Оранж муви пројекат (енг. Orange Movie) који је за циљ имао креирање кратког
анимираног филма који је касније добио назив „Елефант дрим” (енг. Elephant
Dream ) и премијерно приказан 24. марта 2006. Због великог успјеха тог кратког
анимираног филма, Блендер фондација је основала Блендер институт како би
сваке године окупљали Блендер умјетнике и програмере као и да би радили на
новом краткометражном анимираном филму који као резултат имао додавање
нових алата у Блендеру упоредо са развојем филма.
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Нажалост, нема много упустава за Блендер на нашем језику, због тога ћемо се у
даљем тексту показати како почети користити Блендер. Након покретања
програма, дочекаће вас специфично графичко окружење које можете по жељи
врло лако да прилагодите сопственим потребама. Прво што видите јесте више
прозора чије димензије можете по жељи да промијените, централни односно 3Д
приказ прозор је највећи и у њему су приказани 3Д објекти у вашој сцени, испод
њега се налази временска линија (енг. timeline), а изнад њега налази се прозор са
информацијама, прозор који нам приказује најосновније информације. Са десне
стране налази се од врха према дну аутлајнер (енг. outliner) који нам приказује
листу објеката у нашој сцени, испод њега налази се прозор са својствима (енг.
properties) који се састоји из више секција а то су: рендер (енг. render), сцена,
свјет, објекат, објектова ограничења (енг. object constraints), измијењивачи
објеката (енг. object modifiers), подаци о објекту, материјал, текстуре, физика.
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Хајде да се фокусирамо на централни 3Д прозор у ком можемо да вршимо
манипулацију над 3Д објектима. Како бисмо селектовали подразумијевану 3Д
коцку, довољно је да ставимо миш на њу и да притиснемо десни клик, да десни
клик миша што је специфична функција за блендер да се селектовање врши
десним кликом, а уколико притиснемо лијеви клик промијенићемо позицију 3Д
курсора који је јако битан, а користи се за на пример ротирање објекта на основу
позиције 3Д курсора. Уколико додамо нови објекат у нашу сцену, он ће се
појавити на мјесту гдје се налази 3Д курсор. Ако желимо да промијенимо позцију
наше коцке, то можемо да урадимо на два начина: први је да притиснемо тастер
g grab и помијеримо миш лијево или десно и коцка ће пратити путању миша. Овај
начин помијерања објекта је слободан, дакле можемо објекат да поставимо на
било коју позицију. Уколико притиснемо x, y или z на тастатури добићемо опцију
да селектовани објекат помијерамо по одабраној оси што је и подразумјевано
помијерање на други начин, односно да стрелицом нашег миша притиснемо
плаву, зелену или црвену стрелицу која полази из централне тачке наше коцке
(погледај на слици 3), задржимо клик и помијеримо миш у правцу показивања
стрелице. Примијетићете да се коцка креће само по означеној оси, у зависности
од тога да ли сте притиснули на црвену, зелену или плаву стрелицу. Ротацију
коцке, такође, можемо да извршимо на два начина: први је притиском на тастер r
rotate, након тога помијеримо миш и коцка ће се ротирати за одређени број
степени, а уколико унесемо неку нумеричку вриједност на тастатури, рецимо 45,
коцка ће се ротирати за 45 степени. Други начин за ротирања је промијеном
дугмета за приказ типа манипулације на коцки (слика 4) који ће промијенити
стрелице за помијерање у кружне објекте за ротацију (слика 5).

Увећаваање или умањење коцке можемо да извршимо на два начина: први је
притиском на тастер с scale и након тога помијеримо миш напријед или назад, а
коцка ће се увећати или умањити, други начин је да промијенимо дугме за
приказ типа манипулације (слика 4) одабиром опције 3. Након извршења
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помијерања, ротације или увећања коцке да потврдимо односно да сачувамо
тренутно стање потребно је да притиснемо лијеви клик миша. Уколико
притиснемо десни клик, манипулација над нашим објектом ће бити отказана и
вратиће се у првобитно стање. Сада ћемо да обришемо коцку притиском на
тастер x и потврдом на лијеви клик миша, затим ћемо на нумеричкој тастатури
да притиснемо тастер 1 како бисмо прешли у Front Persp поглед, затим ћемо да
притиснемо Shift + A, па идемо на mesh , па на Monkey. Објекат приказан на
екрану је маскота Блендера која се зове Сузан. Како бисмо погледали Сузан са
лијеве стране, треба да притиснемо 3 на нумеричкој тастатури. Да бисмо
погледали Сузан са предње стране, треба да притиснемо 1 на нумеричкој
тастатури.

Ту ћемо да завршимо наше путовање са упознавањем Блендера у овом дијелу, у
следећем наставку остаје нам да се упознамо са напредим опцијама које нам
нуди Блендер. До слиједећег читања, срдачан поздрав.
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Увод у објектно орјентисано
програмирање у Ц++ (1. дио)
Аутор: Амар Туфо
У овом стручном чланку бит ће представљен појам објектно орјентисаног
програмирања креирањем практичног програма, те употреба класа и објеката
као једног од основних новина објектно орјентисаног програмирања у Ц++
програмском језику. Основни циљ је да се нешто искуснији хобисти, студенти и
програмери упознају са начином креирања класе у засебној датотеци познатој
као заглавље, њено позивање у програму, креирање објекта, те употреба
мутатора и аксесора како би се поставиле вриједности одређеним типовима
података. Овај стручни чланак који је настао у потпуности на Убунту линукс
дистрибуцији као платформи, демонстрира употребу Емакса као текст едитора,
те компајлирање Ц++ датотека употребом ГНУ/Г++ компајлера. Цио завршни
пројекат је доступан на мом гитхабу, па уколико сте упознати са употребом
Гитхаба, овај пројекат можете клонирати на своје рачунало како бисте га
проширили, извели модификације те додали неке нове додатке.
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Кратак увод у објектно орјентисано програмирање

Прије него ли кренемо у детаље разрађивати овај чланак, имам ту потребу да
најприје нешто кажемо о објектно орјентисамом програмирању, зашто је оно
важно за Ц++ програмски језик, које су предности и карактеристике овог начина
развоја софтвера итд. Када се погледа на данашњи софтвер, можемо слободно
рећи да је он доступан не само на Десктоп платформама, него и мобилним, па и у
клауду. Ово можемо захвалити првенствено новим програмским језицима као
што су ПХП, Пајтон, Јава, Ц++, ВБ.НЕТ, Руби Он Реилс и многи други програмски
језици који су омогућили лако портање софтвера, не само на друге платформе
него и у друге програмске језике. Није увијек тако било. Наиме, 1960-их година,
програмери су се нашли у великим проблемима развоја софтвера. Велик број
људи се ангажовао на развоју једног пројекта који је наравно требало да убрза
процес његовог развоја, али није. Софтвер је постао скуп не само за развој него и
његово одржавање, постао је нестабилан и баговит и поврх свега, крајњи
корисници су били незадовољни али и захтјевни. Ово је касније постало познато
у информатици као софтверска криза . Програмери су трагали за рјешењем овог
проблема, те се као одговор на софтверску кризу јавља објектно oрјентисано
програмирање. Дакле, oбјектно орјентисано програмирање, ООП настаје као
одговор на тзв. софтверску кризу коју су изазвали сами програмери. Они су
људима показали што све један рачунар може, пуно више од онога што су
мислили и они као творци софтвера, те крајњи корисници њиховог софтвера.
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Међутим, ООП уводи својеврсну револуцију у начину израде софтвера у чијем
примарном фокусу се налази објекат. Стога, ООП те Ц++ као објектно
орјентирани програмски језик у развој софтвера уносе ова рјешења:
Апстракција типова података (енг. Apstract Data Tupes) – као што у Ц-у или у
неком другом програмском језику постоје уграђени типови података (интиџер,
карактер …), тако у језику Ц++ корисник може произвољно дефинисати своје
типове података (класе), те их равноправно користити тијеком развоја свог
софтвера.
Енкапсулација (енг. encapsulation) – реализација неког типа може (и треба) да
се сакрије од остатка система (од оних који га користе). Треба корисницима типа
прецизно дефинисати само шта се са типом може радити, начин како се то ради,
односно сакрива, дефинише се интерно.
Насљеђивање (енг. inheritance) – претпоставимо да је већ формиран тип printer
који има операције print_line, line_feed, form_feed, goto_xy итд, те да је његовим
кориштењем већ реализована велика количина софтвера. Новост је да је фирма
набавила и штампаче који имају богат скуп стилова писма и жеља је да се они
убудуће искористе. Стога нема потребе правити нови тип штампача, довољно је
само креирати нови тип PrinterWithFonts који је као наш „обични штампач” само
што још може да мјења стилове штампе. Нови тип ће наслиједити све особине
старог, али ће бити у стању да изведе и друге облике операција.
Полимофизам (енг. polymorphism ) – пошто је PrinterWithFonts већ ионако Printer,
нема разлога да остатак програма „не види” њега као обичан штампач, све док
му нису потребне нове могућности штампача. Раније написани дјелови програма
који користе тип Printer не морају се уопште претпостављати, они ће једнако
добро радити и са новим типом. Карактеристика да се нови тип „одазива” на
прави начин, иако га је корисник „позвао” као да је стари тип, назива се
полимофизам.
С обзиром на то да је Ц++ боља „иначица” Ц-а, он опет није „чисто” објектно
орјентисан програмски језик. Ствар је у томе што Ц++ омогућава реализацију
комплексног софвера употребом ООП концепта доста ефикасније него што је то
био случај са процедуралним програмирањем (Паскал је један такав програмски
језик). Наведене карактеристике ООП су пријеко потребне уколико се приступа
развоју игара које користе све наведене концепте ,а знамо како је Ц++
индустријски стандард када се говори о тој области информатике.
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Можемо на крају сумирати како Ц++ у комбинацији са ООП техником
програмирања омогућава развој много бољег, стабилнијег софтвера који је лако
портабилан, мулти платформски, лак за дебаговање итд. С друге стране, ООП
уводи другачији начин размишљања програмирања, гдје се на комплексне
цјелине софтвера гледа као на реалне објекте што омогућава програмерима да
раде на једном објекту, реализацији једне функције софтвера те склапање тих
објеката у једну цјелину чиме се добија готов софтвер. Дакле, у ООП-у, размишља
се о дјеловима система (објектима) који нешто раде, а не о томе како се нешто
ради (алгоритмима). Пажња се пребацује са реализације на међусобне везе
између дјелова. Настоји се смањити интеракција између софтверских дјелова
итд. У другом дијелу ћемо се упознати детаљније са појмом објеката и класа,
начином њихове израде и примјене у Ц++ програмском језику кроз практичан
примјер.
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Ки-Пас из командне линије
Аутор: Марјан Ђуран

Увод

Ако вам се свидео Ки-пас-икс, а бавите се администрацијом линукс сервера,
имате само понеки лични сервер, или једноставно не волите графичко окружење,
за вас постоји одлично решење - кпцли (енг. KeePass Command Line Interface),
дакле Ки-пас-икс из командне линије. Може се наћи на свим репозиторијумима на
којима је и Ки-пас-икс, као и на званичној страници .
Инсталација би изгледала овако:
На федора (базираним) системима:
sudo dnf install kpcli

На центос системима:
sudo yum install kpcli

На дебијан оријентисаним системима:
sudo apt-get install kpcli

На арч системима:
pacman -S kpcli

Што се криптографског дела тиче, модел је исти, те је задржана и
компатибилност са Ки-пас-икс базом, дакле - само окружење је промењено, а
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представљање окружења следи.

Употреба

Након инсталације у командној линији укуцајте кпцли. Одзив ће бити овакав:
KeePass CLI (kpcli) v3.0 is ready for operation.
Type 'help' for a description of available commands.
Type 'help <command>' for details on individual commands.
Овом командом смо „ушли у програм”, командом help можемо добити листу
осталих команди уз помоћ којих можемо да манипулишемо нашом базом
креденцијала. Оно што је битно имати у виду у самом почетку, а што се може
видети и кроз Ки-пас-икс и графичко окружење приказано у претходном тексту,
јесте аналогија Ки-пас апликација и стабла, односно распореда директоријума у
самом систему. Као што у Линукс оперативним системима све креће од кореног,
односно root директоријума, тако је и у Ки-пас апликацијама у самом корену корен, односно root директоријум. Све групе и подгрупе можемо посматрати као
директоријуме односно поддиректоријуме, а саме записе наших креденцијала
можемо посматрати као датотеке. Ово је доста битно прихватити ради лакшег
сналажења у кпцли програму.
Занимљиво је то да су неке команде идентичне онима из самог Линукс система,
као што су:
- ls - излиставање садржаја у тренутном директоријуму,
- pwd - приказ у којем се директоријуму тренутно налазимо,
- cd - (change directory) - промена директоријума,
- cl - промена директоријума и излиставање новоотвореног директоријума,
занимљива команда настала спајањем команди cd и ls, дакле као када бисмо
написали у једној линији cd; ls
- mkdir - (make directory) - прављење новог директоријума, односно групе,
- rmdir - (remove (empty) directory) - брисање директоријума, односно групе,

44

Број 47

Ки-пас из командне линије
- rm - (remove) - брисање једне датотеке, односно записа креденцијала из базе.
Но, да пређемо на практични део кроз који се по (неписаном) правилу увек боље
научи и упозна ново окружење или апликација. Поставићемо два случаја, па ћемо
их и комбиновати, дословно.

Први случај

Први случај може бити да смо потпуно нови корисник и да немамо никакву базу,
али желимо да је оформимо и у њој чувамо своје креденцијале. При томе не
волимо или немамо могућност графичког корисничког окружења. На већ описани
начин смо на свом оперативном систему инсталирали кпцли, по истом рецепту и
покренули апликацију. Шта следи? Прављење нове базе. Заправо, када укуцамо
кпцли, ми смо отворили нову базу, ако укуцамо команду ls, одзив ће бити:
kpcli:/> ls
=== Groups ===
eMail/
Internet/
То су стандардне две групе које се налазе у празним базама, које су ту да нас
усмере како да размишљамо, односно раздвајамо записе по групама и правимо
нове. Уколико нам се ове групе не свиђају, можемо их обрисати командама:
rmdir eMail
rmdir Internet
Мала дигресија на разлику између команде rmdir у самом Линукс оперативном
систему и у програму кпцли - у оперативном систему ова команда брише празне
директоријуме и може обрисати више директоријума једном командом. У
програму кпцли ова команда брише директоријум односно групу креденцијала
без обзира да ли је празан или пун, и може прихватити максимално један
аргумент, односно само једна група се може обрисати у једној команди и зато
смо у примеру за брисање две групе команду покренули два пута.
Направићемо нову групу, односно директоријум, затим ући у њега и направити
нови запис за свој (измишљени) Први налог:
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mkdir Libre!
cd Libre!
new Prvi
Одзив који добијам изгледа овако:
kpcli:/Libre!> new Prvi
Adding new entry to "/Libre!" itle: Prvi
Username: mojeKorisnickoIme
Password:
Приликом избора шифре, имамо три могућности. Ако већ имамо шифру, можемо
само да је упишемо, притиснемо Ентер и идемо даље, међутим ако овом
приликом желимо и да генеришемо шифру (у чему су Ки-пас апликације
прилично добре), то можемо урадити на два начина - одабиром тастера g или w
за аутоматско генерисање шифре, или опција i која означава интерактивно
генерисање шифре. Разлика између две опције аутоматског генерисања је што
ћемо опцијом g добити насумично генерисан низа карактера, док ћемо опцијом w
добити насумично генерисане речи одвојене тачком. У случају одабира опције i
добићемо одзив који изгледа овако:
INTERACTIVE PASSWORD GENERATION:
<n>o/<ret> Do not accept current password, generate another one.
<y>es Accept current password.
<t>oggle Toggle between random characters and word-based mode.
<c>ancel Abort interactive password generation mode.
And in random characters mode:
+/- Increase/decrease password length. May be prefixed with a count.
[n]= Set password length to [n] chars. If not given, resets to 20 chars.
70eWY95zbybRw_tNf9fE +/-/= n/y/t/c
Овом нам говори следеће: опцијом n ( no) одбијамо да прихватимо тренутно
генерисану шифру која нам је приказана, и у том случају се шифра поново
генерише и тако сваки пут док не прихватимо опцијом y ( yes) или не одбијемо
опцијом c ( cancel). Имамо и додатне опције, а то су t ( toggle) чиме генеришемо
шифру која је комбинација горе поменутих опција g и w, притиском тастера +
увећавамо број карактера који ће се користити за шифру, односно тастером умањујемо број карактера, док можемо и експлицитно навести број карактера
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који желимо да користимо уносом целог броја. Након генерисања шифре, следи
унос УРЛ-а ( Uniform Resource Location ), односно интернет адресе локације за коју
уносимо или генеришемо креденцијале. У следећем пољу ће бити место за
коментар. Коментар је поље за више редова, завршавамо га тачком . и тастером
Enter. Уколико не желите да пишете било какав коментар, само унесите тачку . .
Овиме смо уједно и завршили унос наших првих креденцијала. На реду је чување
уноса. Препоручује се чување након сваког новог уноса, јер не желите да унесете
и генеришете преко десет креденцијала. а онда нестане струје, изгубите
конекцију са удаљеним сервером или једноставно заборавите да сачувате јер сте
се занели у послу или вас је нешто омело и одвукло вам пажњу. Први пут када
чувате нову базу, потребно је да то урадите командом saveas, минималан унос
ове команде је уз параметар који ће бити име базе, а максималан са два
параметра где ће други бити кључ уколико на тај начин желите да заштитите
своју базу. Ми ћемо урадити само једним параметром, уносом имена.
saveas Libre!kpcli
Затражиће нам након тога да унесемо master password, односно главну шифру
која ће штитити све остале креденцијале, и наравно да је верификујемо, односно
унесемо још једном како бисмо отклонили могућност да смо неко слово
промашили и тиме закључали своје креденцијале, можда и трајно. Потрудите се
да то буде нешто само вама смислено и логично, са довољним бројем што
различитијих карактера, не дозволите да изложите опасности све своје
креденцијале због мањка маштовитости и креативности у датом тренутку. Више
о шифрама можете прочитати у Либре! тексту о шифрама.
База је сачувана у директоријуму у којем сте се налазили када се укуцали
команду кпцли и тиме покренули програм. Наравно, можете накнадно да је
преместите где год желите, или јој промените име. Уколико бисмо сада унели
још неке креденцијале у исту базу, након уноса коментара, што је последњи
корак, добили бисмо обавештење и питање:
Database was modified. Do you want to save it now? [y/N]:
База је измењена. Да ли желите да сачувате измене сада? Одговарамо са y
уколико желимо, или n уколико не желимо. Занимљиво је да можемо одговорити
и са n , запис ће бити присутан након завршетка уноса креденцијала, то можемо
проверити командом ls. Међутим, сада је потребно да унесемо и команду save.
Добијамо одзив:
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Saved to Libre!kpcli
Шта се дешава ако смо имали нови унос, нисмо желели одмах да сачувамо унос,
али нисмо ни команду save употребили? Приликом изласка из програма, што се
ради командама close, quit или exit, добићемо последње упозорење које изгледа
овако:
WARNING: The database has changed and was not saved.
Really close it? [y/N]
Ово нам је последња шанса да сачувамо новоунете измене. Опцијом „y”
потврђујемо да желимо да сачувамо, док опцијом „N” која је великим словом, што
нам говори да је она подразумевана, дакле можемо унети мало или велико слово
N или само притиснути Enter), наше измене у бази неће бити сачуване.
Командом exit излазимо из програма.
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Нумеричка обрада и симулације
(8. део)
Аутор: Стефан Ножинић

Шта даље?

У овом, последњем чланку овог серијала Вам дајемо примере и идеје како бисте
могли да наставите истраживање и учење ако вас ова област занима.

Машинско учење

Машинско учење подразумева статистичку обраду података која се касније
примењује на препознавање образаца од стране рачунара. Ово подразумева да
рачунар може да препознаје неке њему наизглед нетривијалне ствари попут
лица, гласа, објеката на слици па све до предвиђања температуре и стања на
берзама. Постоје разне методе машинског учења, од скривених Марковљијевих
модела па све до неуронских мрежа. Недавно је посебно актуелна област
дубинско учење.

Визуелизација података

Данас су подаци свуда око нас и свима су доступни. Проблем је добро
организовати податке и закључити нешто смислено од њих. Визуелизација се
бави управо том тематиком. Ово је једна од области где је потребно имати мало и
уметничког дара како бисте одређену појаву што боље приказали.

Симулације физичких система

О овоме смо већ доста писали. Симулације физичких система имају велику улогу
у разним другим областима. Пре свега у електроници, механици, метеорологији,
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али и у индустрији видео игара где је реалан доживљај веома важан како би се
играч осећао што задовољније.

Шта препоручујемо за читање?

У остатку текста вам наводимо литературу за коју мислимо да добро објашњавају
ове области:
C. M. Bishop - Pattern recognition and machine learning - књига објашњава
различите методе машинског учења. Веома је богата садржајем и даје добре
примере где се сваки метод примењује.
H. Beigi - Fundamentals of speaker recognition - објашњава методе препознавања
говора и говорника.
L. Deng D. Yu - Deep learning methods and applications - уводи читаоце у област
дубинског учења које је данас доста популарно.
M. Sonka V. Hlavac R. Boyle - Image processing analysis and machine vision приказује разне методе обраде слике и рачунарске визије.
S. Z. Li A. K. Jain - Handbook of face recognition - приручник који садржи методе за
препознавање и детекцију лица.
D. Bindel J. Goodman - Principles of scientific computing - даје приказ нумеричке
обраде са детаљним објашњенима различитих метода и анализама грешака.
S. R. Buss - 3D computer graphics - a mathematical introduction with OpenGL - један
део доста добро објашњава математички део линеарних трансформација и
њихову примену у изради игара.
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Наредбе у ГНУ-Линуксу
(3. дио)
Аутор: Адријан Ђурин
Како смо већину времена у прошлом чланку провели стварајући, у овом чланку
ћемо се упознати са двије наредбе које служе за брисање датотека и
директорија. Брисање је важно јер не желимо да нам одређени директорији
постану затрпани којекавим датотекама и директоријима који нам више не
користе. Објаснит ћемо и наредбе за копирање, преименовање и премјештање
датотека. Једна опаска при кориштењу наредби за брисање: датотеке и
директорији бивају трајно обрисани . Дакле, ако се одређене датотеке и
директорији обришу кориштењем сљедећих наредби, они су трајно обрисани.
Нису, као на виндоузу, послани у канту за смеће из које се могу повратити. Стога,
опрез.
Прва у низу у наредби је rmdir. Ако упишемо:
man rmdir

видјет ћемо да у опису наредбе пише да ова наредба служи за брисање празних
директорија. Уколико директориј није празан, јавит ће вам се сљедећа грешка:
rmdir: failed to remove 'pizzerija/': Directory not empty
Ако сте покушали задњу наредбу из прошлог чланка, примјетили сте да су
креирана два празна директорија, Moje/ и pjesme/ . Како креирати такав
директориј бит ће објашњено касније. За сада, испробајмо ову наредбу rmdir.
rmdir: failed to remove 'pizzerija/': Directory not empty

Као што видите, наредби је могуће предати и више од једног аргумента. У овом
случају, два директорија. То све пише у приручнику за rmdir наредбу. За брисање
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појединачних датотека користимо rm наредбу. У опису наредбе стоји како служи
за брисање датотека и директорија. За брисање неке датотеке, синтакса је иста
као и код rmdir. Креирајте празну датотеку и онда је обришите користећи rm
наредбу.
rm lista_cvijeca.txt

Наредба rm нуди пуно више могућности, па се стога она и чешће користи. О томе
како обрисати директорије у којима се нешто налази, више у идућем чланку.
Сљедећа у низу наредби је копирање датотека и директорија. Наредба cp служи
за то. Синтакса cp наредбе је cp <што желимо копирати> <гдје желимо
копирати> . Дакле, послије cp наредбе увијек наводимо два аргумента. Рецимо да
желимо копирати наш попис ствари за куповину у Documents/ директориј.
Наредба је сљедећа:
cp veoma_lijep_popis.txt Documents/

Излиставањем садржаја директорија Documents/ можете се увјерити да је
датотека копирана. На исти начин се могу копирати и празни директорији. Веома
је очито да се овим начином стварају копије. Да не бисмо послије сваке цп
наредбе брисали копирану датотеку, постоји једна наредба која само премјешта
датотеку или директориј на одредиште које специфицирате. То је наредба mv.
Синтакса наредбе је иста као и код cp наредбе. Послије mv наредбе слиједе два
аргумента: путања до датотеке или директорија које желимо премјестити и онда
одредишна путања. Примјер:
mv Documents/veoma_lijep_popis.txt Pictures/

Овом наредбом сте раније копирану датотеку пребацили у други директориј. Да
се вратимо на проблем с почетка чланка, а то је креирање датотека и
директорија с размаком у имену. То се може на неколико начина. Један од њих је
да име датотеке или директорија ставимо између наводника. Примјер:
touch "iduci put pametnije".txt
mkdir "moje putovanje Belgijom"

Наредбом за излиставање можете примјетити како се таква датотека приказује с
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наводницима. То сугерира да се ради Преглед популарности Гну-Линукс и
о само о једној датотеци која има БСД дистрибуција у последњих шест
празнине у имену. Исти принцип месеци
вриједи и за директорије.
За крај, опет неколико наредби да се
мало забавите и размислите. Што се
1
2870<
Mint
догађа кад унесете сљедеће наредбе:
2
2196>
Debian
3
1805<
Manjaro
cp veoma_lijep_popis.txt
4
1264<
Ubuntu
veoma_lijep_popis_2.txt
5
1186<
Antergos
6
989<
openSUSE
mv veoma_lijep_popis.txt
7
960<
Deepin
veoma_lijep_popis_3.txt
8
949<
Fedora
9
891=
TrueOS
clear
10 elementary
830<
11 Zorin
818<
12 Solus
782<
13 MX Linux
681=
14 Arch
654<
15 PCLinuxOS
650>
16 ReactOS
631<
17 CentOS
610<
18 Peppermint
554<
19 Mageia
551<
20 Kali
495<
21 Devuan
458<
22 AntiX
444>
23 Lite
429<
24 KDE neon
420<
25 Alpine
412>

Distrowatch

Пад <
Пораст >
Исти рејтинг =
(Коришћени подаци са Дистровоча)
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ФАН (2.део)
Нагиос
Аутор: Стефан Бишевац
У првом чланку увели смо вас у појам и дефиницију ФАН-а. На слици 1 приказане
су компоненте датог система. Као што смо и обећали, у наредним текстовима
писаћемо о појединачним компонентама овог система, дати увод у основне
појмове и начелне конфигурације сваке компоненте понаособ. Прва и најважнија
је Нагиос па ће у наредном делу текста бити изнете најважније ставке ове
компоненте. Колеге које већ користе Нагиос језгро (енг. Nagios Core) овај део
текста могу да прескоче или да се пак подсете неких ствари које су им постале
рутине у раду са Нагиосом.

С обзиром да се ФАН може преузети са званичне странице ФАН организације као
независтан систем који се инсталира на ЦентОС оперативном систему, сматрамо
да није потребно приказивати инсталације сваке компоненте. У самом пакету
ФАН-а долазе унапред инсталиране све три. Уколико користите већ подешен
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ФАН (2. део) – Нагиос
Нагиос у самосталној верзији Нагиос језгра, наш савет је да конфигурационе
датотеке пребаците на Нагиос који долази у пакету ФАН и извршите минимална,
неопходна подешавања. Колеге које до сада нису користиле Нагиос немају о
чему да брину јер у наредном делу текста следи увод у Нагиос.

Нагиос

Нагиос је централна компонента ФАН система и као таква практично представља
његову централну јединицу, тј. комплетна обрада података и одлучивање врши
се у Нагиос језгру. Да бисмо уопште наставили о детаљима, кренућемо у
обрнутом смеру, од врха ка дну, показаћемо где је место ФАН-а у мрежној
инфраструктури до начина на који Нагиос функционише.
Слика 2, приказује место и улогу Нагиос мониторинг система у мрежи. Најчешће
се поставља у контролисаној зони мреже и ближе уређајима на којима се
извршавају сервиси од великој значаја.

На слици 2, приказана је логичка шема мрежне инфраструктуре. Дакле, Нагиос
може да прати стање физичких уређаја као и сервиса који се на њима
извршавају. Да би Нагиос уопште функционисао као мониторинг систем, он мора
имати приступ сваком уређају над којим се врши надзор или да постоји
посредник који има везу са жељеним уређајем и који ће за њега извршавати
проверу, а затим враћати информацију у унапред дефинисаном облику. Овде се
долази до првог важног питања, а оно гласи: „Уколико желимо да Нагиос врши
директне провере над уређајима који се налазе у засебним виртуелним мрежама
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(ВЛАН) које пак нису рутабилне, како да превазиђемо овај проблем с обзиром на
то да је Нагиос додељен једној од виртуелних мрежа?”. Одговор се крије у самој
мрежној инфраструктури. Уколико имате физичке сервере, тада ће вам посао
бити тежак јер ће број виртуелних мрежа одређивати број физичких картица или
ћете пак морати да између одређених виртуелних мрежа успоставите
конективност. Уколико имате виртуелизовану инфраструктуру, тада се посао
своди на додавање вритуелне мрежне картице Нагиос виртуелној машини.
Водите рачуна да Нагиос сервер може да има мрежни пролаз (енг. gateway) само
на једној мрежној картици. Сходно претходном тексту утврдили смо где је
начелна позиција Нагиос сервера. Оно што сада треба објаснити јесте како
Нагиос функционише, тј. на који начин врши надзор уређаја и сервиса. Постоји
разлика када су у питању системи над којима се врши надзор па тако долазимо
до ужег дефинисања инфраструктурних компоненти. То су сервери на којима се
извршавају Виндоуз и Линукс оперативни системи, а са друге стране то су
мрежни уређаји који морају поседовати СНМП протокол, иначе Нагиос неће бити
у стању да мониторише и управља датим мрежним уређајима.

Мониторинг машина

Нагиосов принцип рада дат је на слици 3. У првом слоју налази се Нагиос језгро,
тј. логика мониторинга. Из овог слоја се упућују захтеви за провером уређаја и
сервиса. Да би Нагиос био у стању да врши провере над независним мрежним
субјектима, он мора поседовати помоћне програме (плагинс) којима извршава
специфичне наредбе. Помоћни програми се могу налазити на Нагиос страни или
на страни удаљених сервера у зависности од информација које су нам потребне.
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ФАН (2. део) – Нагиос
Nagios Remote Plugin Executor представља

агент који је намењен за извршавање
помоћниих програма на Линукс оперативном систему. Код Линукс машина
постоји и провера користећи ССХ, међутим, сама употреба овог протокола
захтева и снажније ресурсе Нагиоса поготово када је реч о великом броју
провера путем овог протокола. Систем рада састоји се из неколико фаза: Нагиос
путем помоћног програма check_ nrpe издаје сет наредби удаљеном уређају на
којем се налази NRPE, прихваћен сет команди се извршава и добијене
информације се враћају назад до Нагиоса. Ова једноставна архитектура оставља
велике могућности систем администраторима да сами напишу помоћне
програме, а да се њихово извршење сведе на систем рада NRPE. Сличан начин
рада дефинисан је и за Виндоус сервере који користе check_nt помоћни програм
и NSClient++ агент.

NRPE и NSClient++

имају исту улогу у функцији Нагиос надзора. Више детаља о
овим агентима могуће је пронаћи на званичним веб страницама ових слободних
софтверских производа. Остало је да дефинишемо и провере које се врше над
мрежним уређајима. За овај тип провера Нагиос користи помоћнe програмe
check_snmp i check_mrtgtraf. Улогу агента у овом случају игра СНМП протокол
на страни мрежног уређаја. Нагиос изда захтев за специфичном провером по
одређеном објекту у МИБ бази. СНМП врати информацију до Нагиос језгра која
бива приказана у веб окружењу. Конкретно подешавање биће приказано у
наредним текстовима са детаљима и специфичностима које носи овакав тип
провере. Слика 5 графички илуструје принцип рада Нагиоса који врши проверу
путем СНМП протокола.
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Конфигурација Нагиоса врши се кроз његове конфигурационе датотеке. Уколико
не владате добро Линукс окружењем, тада у помоћ стиже Centreon компонента
ФАН система која ће бити објашњена у наредном чланку. За оне напредне и
радознале, препоручујемо да ипак проуче Нагиосове конфигурационе датотеке
како би имали потпуни увид у рад Нагиоса јер је Centreon компонента која
замењује конзолу графичким приступом датотекама. Тиме се смањује могућност
грешке приликом конфигурације коју корисник уноси писањем по датотекама
Нагиоса.
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Језичка лабораторија у Ракету
(1. део)

Аутор: Лука Хаџи-Ђокић

Прављење језика - зашто?

Програмских језика је много. Може се рећи да је због тога прављење нових језика
бескорисно. Међутим, мало који од њих је замишљен као програмски језик опште
употребе, него прије као алатка за решавање врло специјализованих проблема као домен-специфични програмски језик. Они су нашли употребу у разним
пољима - од дигиталног писања музике, преко веб-дизајна, до интеракције са
роботима.
Да бисмо разумели како компјутерски језици раде, у овом серијалу ћемо
покушати да направимо један мали програмски језик.

Шта је језик?

Језик је, у формалном смислу, скуп симбола (алфабет) и скуп правила за
прављење речи од тих симбола (граматика). Као што видите, оваква дефиниција
се не ограничава само на програмске језике. Пример граматике једног
ограниченог дела српског језика би био следећи:
- Реченица је субјекат, праћен предикатом и објектом и завршава се знаком
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интерпункције;
- Субјекат је или “Милан” или “Драган”;
- Предикат је један од “једе”, “прича”, “прави” и “носи”;
- Објекат је један од “сарму”, “причу”, “програмски језик” и “ранац”;
- Знак интерпункције је “.” или “!”.
У овако дефинисаном језику, “Милан прави сарму.” је валидна реченица.
Међутим, можемо направити и неке бесмислене реченице, као што је “Драган
једе програмски језик!”. Ово може довести до забуне. Међутим, треба имати на
уму да граматика одређује само синтаксу језика. Када причамо о смислу
реченице, дотичемо се семантике, којом додељујемо значење знаковима, речима
или целим реченицама.
Граматику програмских језика представљамо на сличан начин, у такозваној
Бакус-Науровој форми (о којој ће бити више приче у следећим деловима), док је
семантика оно чиме се одређује како се програм извршава.

Како ће радити преводилац

Као што сте можда до сада чули, преводилац или компајлер (енг. compiler) је
програм који изворни код у неком програмском језику преводи у машински језик
рачунара. Интерпретатори, слично томе, изворни код директно извршавају. Наш
језик ћемо преводити у Ракет (енг. Racket), функционални програмски језик из
ЛИСП фамилије.
Овај процес биће подељен у 2 дела (који ће бити даље подељени у каснијим
текстовима):
1. Читач (енг. reader) ће трансформисати код нашег језика у С-изразе (енг. Cexpressions), који су главни облик израза (кода који може да се изврши) у Ракету.
Пример једног С-израза је:
(saberi (pomnozi 4 10) 2)

Такође су врло блиски апстрактним синтаксним стаблима, која служе за
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представљање кода у општем случају, па се може представити и овако:

2. Експандер (енг. expander) претвара С-израз у валидне Ракет изразе, како би
могли да их извршимо. Тако ће претходни С-израз бити трансформисан у
(+ (* 4 10) 2)

или у облику стабла:

које се може израчунати, и резултат је 42.
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Мали увод у Ракет

Како би пратили наредне текстове, потребно је да инсталирате Ракет и упознате
се са њим. Инсталацију можете наћи на следећем линку, или у у софтверским
центрима ваше дистрибуције. Ова инсталација садржи
- ракет (енг. racket) - преводилац,
- рако (енг. raco), менаджер пакета за ракет, као и
- ДрРакет (енг. DrRacket), интерактивно развојно окружење (енг. interactive
development environment или IDE).
Окружење ДрРакет-а подељено је на 2 дела: текстуални едитор (горе) и
такозвани РЕПЛ, петљу читања, евалуације и исписивања (енг. Read Eval Print
Loop), интерактивни Ракет интерпретатор (доле). На почетку Ракет програма
отвореног у текстуалном едитору стоји линија
#lang racket

Она омогућава програмеру да одреди језик којим пише, тј. да одреди читач и
експандер које ће ракет преводилац користити при превођењу програма. За
почетак, можете се играти у РЕПЛ-у:
> (+ 1 1) ; komentari pocinju sa ";", izrazi su u zagradama
2
> '(+ 1 1) ; izrazi su u zagradama, za liste stavljamo ' ispred
'(+ 1 1)
> (define dva 2)
> dva
2
> (let ([dva "Zdravo svete!"]) ; dva ce u okviru
(printf dva))
; let izraza biti ovaj string
Zdravo svete!
> dva
2
> (lambda (x) (+ x 40)) ; lambda izrazi predstavljaju funkcije
#<procedure>
> (define funkcija1 ; definisati kao i promenljive
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(lambda (x)
(+ x 40)))
> (funkcija1 2)
42
> (define (funkcija2 x) (+ x 40)) ; ekvivalentno gornjoj definiciji
> (funkcija2 2)
42
> (map funkcija2 '(1 2 3 4)) ; liste su bitne, pa imaju dosta korisnih funkcija
'(41 42 43 44)
> (filter even? '(1 2 3 4))
'(2 4)
> (if #t ; #t je true ili tacno, #f je false ili netacno
"tacno" ; sve sto nije #f, smatra se tacnim u kondicionalima
"netacno")
> (cond [(> 2 dva) (error "netacno!")]
[(< 2 dva) (error "opet netacno!")]
[else "tacno!"]) ; kao if else u drugim programskim jezicima
"tacno!"
> (struct boja (crvena zelena plava)) ; strukture
> (define zuta
(boja 0 255 255))
> (boja-plava zuta)
255
У наредним текстовима ћемо, док правимо наш језик, наићи на неке
занимљивости Ракета, али и функционалних програмских језика уопште. Али ако
не можете да чекате, кратак увод можете наћи овде.
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Крипто-ратови: Некада и сада
(3. део)
Аутор: Петар Симовић

Приватегрити

У новије време, појавио се пројекат који би наводно окончао вечне крипто-ратове
под називом Приватегрити (енг. Privategrity). Приватегрити би требало да
оконча крипторатове тако што ће се имплементирати најбоља и најсигурнаија
криптографија у систем који чине десет главних рачунара. Поруке и остали
саобраћај се рутира кроз девет рачуна, док је десети контролни, и пружа већу
анонимност и перформансе него постојеће мреже попут Тор-а или И2П мреже.
Сваки од девет рачунара распоређен је у другу државу која га контролише, што
побољшава анонимност. Главна цака је у томе што када се администратори свих
девет рачунара договоре, под притиском влада и закона, могу дешифровати све
поруке и разоткрити ко шта ради. Овим се сигурност система прелази из домена
науке и математике у руке бирократији и политци држава које контролишу
рачунаре. Тиме се само тренутни проблем где једна компанија власничког
система контролише приватност, распоређује на девет демократских држава.
Идеја водиља Приватегрити пројекта је да се активностима попут тероризма које
су међународно окарактерисане као претња може ући у траг у сарадњи девет
држава, док ће приватност већине грађана остати нетакнута. Идеја заиста звучи
утопијски и вероватно има потенцијала да оконча крипто-ратове, али законски
проблеми око тога који међународни орган би имао право да затражи
дешифровање комуникација и даље остаје. Све што овај пројекат решава је
стављање као да се ради о приватним фирмама које једине знају ману свог
система и могу је злоупотребити. Оно што је интересантно представља чињеницу
да је идејни творац пројекта нико други него Дејвид Чаум (енг. Дavid Chaum).
Исти човек из чијих научних радова су настале мреже попут Тора и Миксмастер
за заштиту приватности комуникација не само кроз шифровање, него и
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заваравање дигиталних трагова - метаподатака од великог брата (адверсарy).
Оригиналан документ „Приватегрити” пројекта можете наћи на
https://goo.gl/fF3scD, док за више информација у медијима можете прочитати на
http://goo.gl/s2AvQk i http://goo.gl/dU8oKJ.

Епл против Еф-Би-Ај-а

У најновије време спор између Америчког федералног истражног бироа (енг. FBI)
и компаније Епл уздрмао је и поделио не само америчку него и светску јавност. У
децембру прошле године десио се терористички напад у граду Сан Бернадио у
Калифорнији где је један од нападача имао шифровани Еплов телефон. Нападач
је погинуо у пуцњави са полицијом, али је шифровани телефон постао главна
тема, јер је Епл од скора увео систем шифровања свих података на телефону
кога ни сам Епл не може откључати.

Еплов систем је имао и ограничење у покушају уноса погрешних шифара како би
се обезбедио од напада грубом силом, тј. после одређеног броја уноса
неисправних шифара избрисали би се подаци на телефону. То је наравно
засметало истражним органима јер су им били потребни подаци за истрагу са тог
телефона, па су преко суда покушали да присиле Епл да кроз ажурирање
осперативног система телефона намерно модификованом верзијом заобиђе унос
шифре. Тиме се испоставило да је ипак потребно и поверење у Епл да је на
страни корисника, што је Епл вероватно и желео. Пошто Епл није хтео да то
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учини и тиме угрози сигурност свог система и приватност милиона својих
муштерија, правна битка се заоштрила. На крају, Епл није помогао Еф-Би-Ају који
је и без помоћи Епла откључао телефон. Како је то Еф-Би-Ај урадио није познато,
али се спекулише да је хардверски одлемио спорни чип из телефона и
напредним техникама клонирања чипова обезбедио себи да испроба велики број
шифара за дешифровање. (http://goo.gl/9WGope, http://goo.gl/8rH2oZ,
http://goo.gl/Ah2luq). Интересантан видео за љубитеље америчког хумора који
сумира у осамнаест минута оно о чему овде говоримо можете наћи на
https://goo.gl/v6wmYO.

Вајбер и Ватсап

После дешифровања Епловог телефона популарни власнички сервиси Вајбер
(енг. Viber) и Ватсап (енг. WhatsApp) увели су Е2Е (енг. end-to-end) шифровање
између корисника њихових апликација. Ватсап имплементира исти протокол за
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шифровање као и популарна апликација отвореног кода Сигнал непрофитне
организације Опен Виспер Системс (енг. Open Whisper Systems)
(http://goo.gl/ZkQVxy, https://goo.gl/gK4BMu). Овај потез Ватсап-а прати и
конкурентна апликација Вајбер која уводи исту врсту заштите корисничких
података за поруке, видео и аудио-позиве. (https://goo.gl/8XSKCl) Е2Е заштита
практично значи да компанија чију апликацију користите и преко чијих сервера
комуникација иде нема кључеве којима су шифровани подаци корисника док
путују мрежом. Сви подаци се могу дешифровати само на „другом крају” тј. на
телефону саговорника - корисника исте апликације.

Фејсбук и Ало

Како би задржали и привукли кориснике којима је приватност важна, исти тренд
шифровања прате и фејсбук и гуглов ало (енг. Google Allo). Наиме, прво је
објављено да гугл ради на свом ало паметној апликацији за дописивање (која
није отвореног кода) (https://goo.gl/2w2xcb). Затим је дошла вест о фејсбуковој
апликацији под називом Тајни разговори (енг. Secret Conversations) која
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омогућава Е2Е шифровање унутар фејсбуковог месинџера (https://goo.gl/gRkodi).
Међутим главна квака је у томе што корисник нема много начина да се увери у
сигурност јер су иyворни кодови недоступни, тј. апликације су власнички
софтвер. Постоји доста начина да се зобиђе добро имплементирана
криптографија унутар власничког софтвера, и ода ваш тајни кључ власнику
апликације, па се коришћење власничког софтвера у сврху размене поверљивих
информација никако не препоручује.

Блекбери

Канадска краљевска полиција имала приступ шифрованим порукама Блекберија
(http://goo.gl/AIgygX, https://goo.gl/MTG2V9), а извршни директор Блекберија
одговорио да компаније не треба да стављају свој углед изнад виших циљева
(http://goo.gl/0WIUIV, http://goo.gl/CwJJSI). Још једна потврда да је заштита
приватности корисника добар и уносан посао, у последње време потврђује и
случај заплењивања сервера компаније Енетком (енг. Ennetcom) која је продавала
модификоване Блекбери телефоне и пружала услугу шифроване комуникације
уколико сте корисник Енетком мреже (https://goo.gl/EdpLtb).
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Шифровано ћаскање на Андроиду:
Ксабер

Аутор: Петар Симовић
Апликација за ћаскање има много, али питање је како одабрати ону праву,
апликацију којој можете веровати мало више него осталима када желите да
размењујете приватне поруке са другом особом. Свакако би требало да тражите
оне апликације које су отвореног кода, или још боље да апликације тражите са
Ф-Дроид-а. Ми препоручујемо апликацију отвореног кода Ксабер (енг. Xabber) за
приватно шифровано четовање на Андроиду. Ксабер је XМПП/Јаббер клијент, а за
шифровање преко ИксМПП-а користи се ОТР (енг. Off-Тhе-Record) протокол који је
укључен у Ксабер апликацију, тако да поред Ксабер-а апликације није потребно
инсталирати ништа друго.
Осим Ксабер-а, постоје и други програми који су такође отвореног кода и помоћу
којих можете шифровано ћаскати помоћу ОТР протокола као што су, на пример,
Конверзејшнс (енг. Conversations), Четсекјур (енг. ChatSecure), Зом, Бим (енг.
Beem ) и Жици (енг. Jitsi), и које такође препоручујемо као добре алтернативе.
ОТР протокол не подржава групно шифровано дописивање, као ни шифровану
размену фајлова, већ само текстуалне поруке. Међутим користећи ОТР можете се
са саговорником договорити око тајне шифре током дописивања, а затим другим
програмом шифровати фајл договореном шифром пре слања, и тек онда
извршити слање.
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ОТР протокол је независтан од протокола/сервиса који користите за
комуникацију па ћете тако моћи да га користите за приватну конверзацију и
преко ИРЦ-а, Гугл Ток-а (енг. Google Talk), Јаху Месинџера (енг. Yаhоо Меssеnger)
и других, док год и ваш саговорник користи исти протокол. Као што се не
можете дописивати ако користите Јаху Месинџер, а саговорник ИРЦ, тако и ОТР
функционише само ако га користе обе стране у комуникацији.

Инсталација Ксабера

Ксабер можете преузети и инсталирати са ГуглПлеј-а (енг. Google Play) или ФДроид-а, а ми свакако препоручујемо да то урадите са Ф-Дроид-а. Пронађите
Ксабер на Ф-Дроид-у и инсталирајте га.
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У току инсталације Ксабер ће вас питати за привилегије које су му потребне да
би нормално функционисао и, ако му исте одобрите, инсталираће се. Када се
Ксабер инсталира, покрените га и притисните дугме за додавање новог налога.
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Даље је потребно унети ваш ИксМПП налог уколико га имате, или можете
чекирати квадратић „Register New Account” како би са унетим подацима
регистровали на жељеном ИксМПП серверу ваш нови налог. Ако не знате који
ИксМПП сервер да користите, листу јавних ИксМПП сервера можете наћи на
list.jabber.at. Наш налог је alisa.sifrovano@dukgo.com , а ви унесите свој.
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Када сте додали ваш налог, можете додати неког вашег контакта како бисте са
њим шифровано ћаскали. Наш контакт је boban.sifrovano@chatme.im . Након
додавања контакта, вашем контакту ће стићи обавештење да га додајете и, ако
вас одобри, можете ћаскати.
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Такође се може десити да вас неко дода за свог контакта и у том случају ће вам
стићи обавештење о томе и опција да то прихватите или не, зависно од тога да
ли знате ко је контакт.

Шифровано ћаскање

Након што сте додали контакта за ћаскање, могућност шифрованог ћаскања
зависи од тога да ли и ваш контакт користи ОТР. Наиме, Ксабер од корисника
сакрива ове кључеве и сво шифровање, па ако контакт такође користи Ксабер
сигурно ћете моћи шифровано комуницирати. Ваш контакт може користити и већ
поменуте друге ИксМПП/Јаббер клијенте или десктоп клијенте попут Пиџина,
Жиција или Адиума, али унутар тих клијената мора генерисати свој ОТР кључ.

Након што сте додали контакта можете започети конверзацију са њиме. Али пре
него што ишта почнете куцкати, клините на откључани катанац у доњем десном
углу, па „Start encryption”.
Када сте започели шифровану конверзацију, потребно је да верификујете вашег
саговорника. То можете учинити на три начина, помоћу: поређења отиска,
питања и одговора, или дељене тајне.

74

Број 47

Ксабер
Тек када и контакт верификује вас (одговори на питање, унесе дељену тајну или
упореди отисак), обоје можете бити сигурни да водите приватну конверзацију
коју нико не може пресрести и дешифровати. Видећете у доњем десном углу
закључан и штиклиран катанац.
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