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Најава даљег развоја
Сада, пред сам крај ове године, можемо се осврнути и сагледати из најбољег
угла како је све функционисало у Часопису. Као и ранијих година, приметно је да
још увек нисмо успели да решимо наш највећи проблем, а то је недостатак аутора
и чланова који ће помоћи функционисању ЛиБРЕ! тима. Намера нам је да
решавању овог проблема приступимо из другог угла: желимо да у наредном
периоду укључимо у тим људе чија примарна интересовања нису из области
информатике и рачунарства, конкретно мислимо на људе који се разумеју у
маркетинг, организацију и дизајн. Остало је на нама да дефинишемо које су то
позиције које би могле да унапреде Часопис, а након тога ће бити објављен
конкурс. Али као и увек, отворени смо за предлоге читалаца и јако бисмо ценили
сваки предлог. На нивоу дизајна, надамо се да ћемо остварити крупне промене.
Желимо да редизајнирамо сајт како би био визуелно пријатнији за посетиоце, а
поред сајта у плану је и редизајн Часописа.
Након, бар по нашој процени, јако добре реакције читалаца на претходно
објављен специјал о дигиталној форензици, можемо најавити да ћемо у
будућности још писати о овој теми, а у овом броју вам, поред наставака серијала
из ранијих бројева, представљамо програм за обраду сигнала у сврхе софтверски
дефинисаног радија под називом ГНУ Радио. У 5. делу серијала о сигурним
оперативним системима смо представили један јако интересантан оперативни
систем, Субграф. Од догађаја вам представљамо Београдску Тест Конференцију и
доносимо извештај са трећег по реду Дескона.
Претходних месеци је била актуелна прича о неутралности интернета. Ми, као
Часопис, подржали смо локалне акције које су имале за циљ да подигну свест у
нашем региону о принципу нет неутралности и како је он угрожен. 12. јула је
акцијом обележен као дан нет неутралности. Акција је представљала гашење
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интернетских страница на један дан како би се скренула пажња на угроженост
неутралности интернета, а 10. децембра у Београду је одржан панел дискусија
„Борба за интернет”, којој смо присуствовали. Након што је Федерална комисија
за комуникацију (енг. FCC - Federal Communications Commission) у Америци
изгласала укидање закона који одржава неутралност интернета, истражићемо
које све последице та одлука може да има на Европу и државе са Балканског
полуострва, а потом вам то презентовати кроз чланак у следећем броју.
Ово је укратко презентован даљи план развоја ЛиБРЕ! часописа, а време ће
показати шта ће и у којој мери бити остварено.
До следећег броја,
ЛиБРЕ! тим
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Вести
12. јул 2017.

Дан када говоримо о нет
неутралности

12. јула је у целом свету обележен као дан нет
неутралности. На овај дан је одржана акција која
је гашењем одређених интернетских страница
имала за циљ да подигне свест о угрожености
неутралности интернета. Александар Тодоровић
је самоиницијативно окупио све организације у
нашем региону које су желеле да учествују у
овој акцији. Списак организација које су то
подржале, и мало детаљније о самој акцији
можете прочитати на сајту који је направљен за
ову прилику.
Корисни линк: http://bit.ly/2Cob1Tm
13. септембар 2017.

Јавни новац? Јавни код!

Европска фондација слободног софтвера (ФСФЕ)
у сарадњи са још тридесет организација је
упутила јавно писмо представницима европских
држава којим захтева да се сваки код плаћен
новцем из буџета грађана за потребе јавног
сектора објави под неком од лиценци слободног
софтвера. Ова акција се проширила на преко
осамдесет организација и прикупила преко
четрнаест хиљада индивидуалних потписа.
Корисни линк: http://bit.ly/2opn3d6
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Вести
15. август 2017.

20. година ГНОМЕ

Пројекат ГНОМЕ слави свој двадесети рођендан.
Овај пројекат је за својих двадесет година
постојања окупио око себе заједницу од шест
хиљада чланова који заједно раде на одржавању
организације и осам милиона линија кода.
Корисни линк: http://bit.ly/2AJtd9P
15. септембар 2017.

Балкон 2к17

15., 16. и 17. септембра у Конгресном центру у
Новом Саду одржана је добро позната
конференција свим читаоцима часописа, Балкон
2к17. Пето издање ове конференције је успело
да оправда сва очекивања, а сва предавања су
доступна за гледање на линку испод.
Корисни линк: http://bit.ly/2kBMXVR
14. новембар 2017.

Фајерфокс Квантум

Дуго ишчекивана нова верзија Фајерфокс вебпрегледача је коначно објављена. Код новог
Фајерфокса је од нуле написан и најприметнија
промена јесте знатно већа брзина рада у односу
на раније верзије, што представља и разлог
зашто се ова 57. верзија зове Квантум.
Корисни линк: https://mzl.la/2jaFfBM
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Вести
9. октобар 2017.

Каноникал укида 32-битне
верзије Убунтуа

Каноникал ће од Убунуту верзије 17.10 престати
да прави 32-битне верзије овог популарног
оперативног система. Каноникал је проценио да
не постоји потреба за производњом ове верзије,
али то не значи да нове верзије Убунтуа неће
моћи да се покрену на тој архитектури рачунара.
Ова одлука неће утицати на остале деривате
Убунту дистрибуције и они могу наставити да
објављују 32-битне верзије деривата.
Корисни линк: http://bit.ly/2xNHJOx
24. октобар 2017.

Либрем 5 паметни телефон

Пурисм, компанија која производи отворен
хардвер који покреће слободан софтвер, позната
по Либрем лаптопима, прикупила је довољно
средстава како би започела производњу Либрем
5 слободног телефона. Овај паметни телефон ће
бити оријентисан ка приватности корисника,
покретаће га слободан софтвер, а поред
преинсталираног ПуреОС, моћиће да покрене
већину Гну-линукс дистрибуција. У прављењу
овог телефона поред Пурисм, учествују и ГНОМЕ
и КДЕ организације.
Корисни линк: http://bit.ly/2j8MxpO
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Вести
10. октобар 2017.

Објављен Ф-Дроид 1.0

Након седам година интензивног развоја,
најпознатија андроид ризница слободног
софтвера и софтвера отвореног кода, објавила је
верзију 1.0. Ова ризница се издваја од осталих
познатих ризница по томе што поштује
приватност корисника, приказује код апликације
и апликације у овој ризници не садрже рекламе.
Корисни линк: http://bit.ly/2CIMs4A
30. октобар 2017.

Слободан софтвер у борби
против канцера

Истраживачи са Грузијског института за
технологију су објавили код свог програма за
борбу против канцера. Они су желели да на овај
начин пруже прилику другима да употребе овај
софтвер како би помогли својим пацијентима и
надају се да ће и други следити њихов пример.
Корисни линк: http://bit.ly/2CoqB1b
14. новембар 2017.

Топ 500 супер-рачунара
покреће линукс

500 најмоћнијих супер-рачунара у свету покреће
линукс опертивни систем. Преласком последња
два супер-рачунара линукс је употпунио своју
доминацију у овој области.
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Вести
Корисни линк: http://bit.ly/2CqlSMr
27. новембар 2017.

3. рођендан Девуан
дистрибуције

27. новембра 2014. због одлуке о прихватању
систем-Д-а као основу Дебијан инит система,
један део Дебијанових програмера је напустио и
поделио главну групу на више фракција.
Дистрибуција коју је ова група програмера након
тог догађаја развила данас је дочекала трећи
рођендан.
Корисни линк: http://bit.ly/2CIjoKF
14. децембар 2017.

ФЦЦ је укинуо Нет
неутралност

Федерална комисија за комуникацију (енг. FCC Federal Communications Commission) у Америци
изгласала укидање ограничења које спречава
интернетске сервис-провајдере да цензуришу и
успоравају проток. Овим чином је нарушен
принцип неутралности интернета у Америци.
Корисни линк: http://bit.ly/2j8oebp
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Преглед популарности Гну-Линукс и БСД
дистрибуција у последњих шест месеци
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Mint
Debian
Manjaro
Ubuntu
Antergos
Solus
Fedora
elementary
openSUSE
TrueOS
Zorin
CentOS
Arch
deepin
Kali
antiX
PCLinuxOS
ReactOS
MX Linux
Lite
Lubuntu
Puppz
Mageia
FreeBSD
KDE neon

2607<
1668<
1655>
1472<
1310<
1133>
954<
874=
872<
835>
708<
591=
569<
565<
533=
527<
518<
512<
496>
459=
421<
414=
392=
366<
362<

Пад <
Пораст >
Исти рејтинг =
(Коришћени подаци са Дистровоча)
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Пулс слободе
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Аутор: Никола Тодоровић
Фотограф: Владимир Опсеница
Овог септембра културни центар Град је уприличио један посебан догађај. У
питању је конференција добро позната свим читаоцима Часописа, Дескон. Треће
издање ове Београдске конференције је задржало облик као и ранијих година,
комбинација хакатона и конференције, која је уједно задржала фокус на
опуштеној атмосфери и дружењу па се слободно може назвати и антиконференцијом.

12

Број 48

Дескон 3.0
Након отварања конференције и упознавања започета је подела по тимовима или
областима којима ће се учесници бавити. Хакатон је имао две поприлично широке
теме, једна је употреба велике количине података (енг. Big data ), а друга
употреба Ардуино уређаја. Поред ова два такмичења, током Дескона су се
одржавале различите радионице, од којих ћемо издвојити радионицу чији су
учесници правили футроле за мобилне телефоне од посебног материјала који је
непробојан за све врсте сигнала. Комуникација са телефоном у футроли је
немогућа; могло би се рећи да је телефон био убијен, како се звала и сама
радионица (енг. Kill your phone).

Дескон је ове године посетио велики број људи из иностранства, међу којима је
био и значајан број познатих имена. Конференцији је присуствовао, а и
учествовао у такмичењу, Ли Фалзенштајн (енг. Lee Falsenstein ), један од водећих
инжењера у развоју првог преносивог рачунара.
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Првог дана конференције имали смо прилику да чујемо предавање Бруса
Стерлинга, познатог писца научне фантастике, а пре тога занимљиво предавање
о дигиталним валутама одржао је Предраг Радовић.

Још бисмо издвојили предавање професора Владана Јолера, који је сумирао
истраживања спроведена у оквиру лабс.рс пројекта, а након тога најавио и
открио делове истраживања на ком тренутно раде. Њихова истраживања на
одличан начин приказују како технолошки гиганти попут Фејсбука користе наше
податке, тако да бисмо препоручили свима да погледају.
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Дескон 3.0
Већ традиционално се одржао Криптопарти на Дескону у организацији нашег
аутора Петра Симовића. На крају дана, одржана је Сајбер делија журка.

Недостатак такмичарске атмосфере ни најмање није утицао на квалитет
пројеката који су се презентовали другог дана. Шери Лин, која је дан пре почетка
догађаја одржала радионицу о Р програмском језику у Хаклабу, заједно са
Томасом Левином презентовала је звук настао употребом података о загађењу у
Кини.
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Нилај Кулкарни, талентовани тинејџер програмер из Индије, направио је четбота
намењеног за паметне куће. Радионица о репродуковању звука помоћу Ардуина
је после успешног завршетка, другог дана прерасла у један од такмичарских
пројеката за хакатон. Овај пројекат је спојио обе теме такмичења.

Ардуино уређаји и сензори су употребљени за прикупљање података о промени
светлости околине, а затим су ти параметри прослеђивани на друга два
рачунара, где се на једном радила визуализација тих података, а на другом
генерисао звук. Поред наведених било је још пуно других пројеката насталих на
конференцији.
Треће место на такмичењу освојио је искусни инжењер Ли Фалзенштајн са својим
прототипом бежичног пуњача, а друго место је освојио Нилај.
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Дескон 3.0
Пројекат који је проистекао из Ардуино радионице освојио је прво место и пут у
Шенжен, један од највећих индустријских центара за електронику. Конференција
је затворена наступом групе Ноизац.
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Београдска тест конференција
Аутор: Никола Тодоровић

У времену када сваки човек скоро свакодневно директно или индиректно долази
у контакт са софтвером, постајемо свеснији какав би утицај грешке у том
софтверу могле да имају на наш живот. Поред огромних финансијских штета,
грешке у софтверу могу довести и до озбиљнијих проблема који могу угрозити
живот једног или већег броја људи. Без навођења конкретних примера можемо
доћи до закључка колико је важно да софтвер буде отпоран на грешке пре него
што дође у контакт са корисницима.
Од првог пронађеног мољца у рачунару 1945. године до данас комплексност
софтвера је порасла, а пропорционално је порастао и број могућих грешака у
софтверу, јер програмер је, ма колико он био добар, склон грешкама као и свако
људско биће. Зато постоји један сегмент у развоју софтвера на чију важност
желимо да вам скренемо пажњу, а то је тестирање софтвера.

Тестирање је веома важна активност чија је вредност посебно добила на значају
када је вредност и важност софтвера почела да расте. Тестирање софтвера
представља процес извршавања програма са циљем налажења грешака, а у
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ширем смислу тестирање представља систем контроле квалитета (енг. Quality
Assurance QA ) којим се не проверава само софтвер, већ и све његове пратеће
компоненте и карактеристике.

У једном од ранијих бројева ЛиБРЕ! Часописа ми смо говорили о Јунит тестирању
као и фрејмворку ЈУнит, који се користи за тестирање софтвера написаног у Јава
програмском језику. У овом чланку желимо да Вам представимо Београдску тест
конференцију која има за циљ да уведе младе програмере у свет тестирања
софтвера, повеже их са искуснијим тестерима, а самим тим помогне у формирању
и оснаживању локалне заједнице која се бави тестирањем софтвера.
Београд се још прошле године уписао на мапу догађаја који се баве овом
тематиком, а првог новембра ове године у Дому омладине одржала се друга по
реду Београдска тест конференција.
Учесници су били подељени у две групе: стартер и тестер. Стартер група окупља
почетнике и оне који желе да се упознају са основним концептима тестирања
софтвера, док тестер група окупља јуниорске тестере и јуниорске програмере
који желе да науче нешто више о самом раду на пројектима и изазовима које

19

Л иБРЕ! ЧАСОПИС О СЛОБОДНОМ СОФТВЕРУ
Представљамо

Фебруар 2018

сваки тест-инжињер мора превазићи. Током конференције, у две различите сале
су се паралелно држала предавања за обе групе учесника, док су се у трећој сали
одржавале практичне радионице. Цео распоред предавања и радионица је
доступан на сајту.

Ове године на конференцији сте могли да сазнате у ком правцу се развија
аутоматско тестирање у Србији. Научите трикове који значајно олакшавају посао
и упознате се са Селенијумом. Селенијум је моћан фрејмворк отвореног кода који
се користи за тестирање веб-апликација. Поред великог броја учесника, Београд
је на овој конференцији имао прилику да угости и неколико искусних предавача
из иностранства.
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Сигурнији оперативни системи
(5. део) — Субграф
Аутор: Петар Симовић
У овом делу боље ћемо упознати најновији оперативни систем који уноси доста
новитета у пољу заштите корисника од разних напада преко мреже и оних
унутар система - такозваних вируса. Ради се о дистрибуцији заснованој на
Дебијану која носи назив Субграф (енг. Subgraph ). Субграф се труди да пружи
што безбеднији оперативни систем за свакодневну употребу просечног
корисника. Безбедност оперативног система и сви пропратни заштитни
механизми и карактеристике, о којима ћемо се упознати у наставку, минимално
оптерећују корисника и суптилно су сакривени чинећи систем веома
једноставним за коришћење. Графичко десктоп окружење је Гном, па на први
поглед нећете ни приметити да се ради о некој сигурносној дистрибуцији.

Карактеристике

Главна филозофија Субграфа је повећање трошкова напада на корисника овог
оперативног система кроз разне стратегије одбране. Ниједан систем није
апсолутно сигуран, а уколико нападач жели да нападне неког корисника то има
извесну цену у времену, ресурсима и људству. Када се ради о масовном надзору
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и хаковању од стране неког нападача, оно се може учинити довољно тешким и
скупим за успешно извођење кроз употребу одговарајућег софтвера заштите
комуникација и система. Са том идејом, Субраф имплементира следеће заштитне
механизме:
1. Детерминистичка компилација: обезбеђује да се изворни код увек
компајлира у исти извршни код. Ово омогућева да корисници после преузимања
изворног кода и компајлирања могу да упореде хеш вредности свог
компајлираног програма са оном вредности на сајту Субграфа и увере се у
аутентичност програма.
2. Grsecurity/Pax линукс језгра: Сигурносно унапређено и ојачано линукс језгро
(енг. kernel), што у суштини подразумева заштиту адресног простора и омогућава
кориснику да дефинише најниже привилегије које неки или сви програми могу да
имају.
3. Изоловање ризичних апликација: подразумева да ризична апликација има
само један одређен изолован приступ ресурсима попут фајл система, процесора
или меморије. На тај начин се смањује и ограничава потенцијална штета коју
вирус или нападач може направити ако зарази неки програм. Ово је веома
корисно јер се већина вируса активира кликтањем на непроверене линкове
унутар веб претраживача или отварањем сумњивих фајлова из мејлова. За
потребе изоловања апликација (енг. sandbox) Субграф је развио свој Оз систем
који може програмима да ограничи и изолује приступ фајловима, мрежи, аудио
репродукцији, системским позивима seccomp и интеракције између X11
програма xpra . Више можете прочитати у њиховом приручнику, а Оз систем, као
и сав Субграфов софтвер је отвореног кода и можете га наћи на гитхабу.
4. Субграф Метапрокси и апликациони фајервол (енг. firewall): Субграф сав
одлазни саобраћај рутира кроз Тор анонимну мрежу, међутим нису сви програми
прилагођени да комуницирају са сокс проксијем (енг. socks proxy) који користи
Тор мрежа, па се у таквим ситуацијама користе програми попут торифаја (енг.
Torify). Метапрокси ово аутоматски ради за све програме који подразумевано не
користе Тор, а тиме се избегава ручно конфигурисање за сваки програм као у
случају коришћења торифаја. За додатну анонимност, за сваки програм се
успоставља одвојено Тор мрежно коло (енг. Tor circuit). Апликациони фајервол
контролише који програм сме да приступи мрежи, а уколико неки програм
покуша да приступи мрежи без дозволе, фајервол ће о томе одмах обавестити
корисника који може тај приступ привремено или стално одобрити. На овај начин
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се покушава постићи да корисник увек има увид који се програм повезује са
мрежом.

5. Обавезна енкрипција фајл система: Уколико се одлучите да инсталирате
Субграф, шифровање диска тј. целог фајл система је обавезно за разлику од
већине дистрибуција. Тиме се жели спречити приступ подацима уколико
изгубите компјутер.
6. Брисање РAM меморије: Ово није ново и са овом функционалношћу смо се
сретали и код других сигурносних оперативних система (нпр. Тејлс). Брисање
РАМ меморије при гашењу рачунара је увек добро дошло јер спречава извлачење
података из меморије непосредно после гашења рачунара (енг. cold boot attack).
7. Сигурнији систем извршавања: Односи се на писање већ постојећих
апликација као што су Субграф мeјл (енг. Subgraph Mail) мeјл клијент, КојИМ (енг.
CoyIM) месинџера и поменутог Метапроксија у меморијски сигурним вишим
језицима Го и Јава који спречавају прекорачење бафера и избегавају показиваче
на произвољне меморијске локације.
Више можете сазнати на сајту и Субграф приручнику.
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Да бисте покренули Субграф, потребни су вам најмање двојезгарни процесор
(енг. Core2Duo, 64-бит) или јачи, два гигабајта радне меморије (2ГБ РАМ) и
двадесет гигабајта простора на диску, као што кажу креатори система. Слику
система у ИСО формату можете преузети са наведеног линка, а по преузимању
слике система преузмите и хеш и дигитални потпис преузете ИСО слике како
бисте проверили њену аутентичност. Подразумева се да су сви преузети фајлови
у истом фолдеру.
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gpg --recv-key --keyserver pgp.mit.edu
B55E70A95AC79474504C30D0DA11364B4760E444
gpg --verify subgraph-os-alpha_2016-12-30_1.iso.sha256.sig subgraph-osalpha_2016-12-30_1.iso.sha256
sha256sum -c subgraph-os-alpha_2016-12-30_1.iso.sha256

Треба напоменути и то да Субграф не можете тестирати користећи ВиртуелБокс
(енг. VirtualBox), већ морате користити Квему (енг. Qemu), али стандарндо
нарезивање ИСО слике на ди-ви-ди (енг. DVD) или прављење бутабилног у-ес-бе
(енг. USB) уређаја је подразумеван начин. Више можете сазнати у наведеном
приручнику.
Када покренете Субграф, имаћете опције за покретање система без инсталације
тзв. лајв (енг. live), и инсталацију. Уколико се одлучите за лајв мод, захтеви за
РАМ меморијом су дупло већи (4ГБ) јер се систем копира и користи из исте
меморије не користећи диск.
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Када покренете лајв или инсталирате систем, дочекаће вас леп плави десктоп са
натписом „Субграф”.
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Како бисте користили Тор претраживач и друге програме без проблемa,
неопходно је да ажурирате систем, а можда и рестартујете уколико систем није
лајв него је инсталиран. Потребно је и дозволити одлазни саобраћај, због
фајервола, како бисте се повезали на Дебијанове сервере за ажурирање
софтвера.
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt dist-upgrade --auto-remove --purge

Програми

Програми које добијате уз систем су Хекс-чет (енг. Hexchat) ИРЦ клијент, Тор
претраживач, Ајсдав/Тандрбрд (енг. Icedove/Thunderbird) мејл клијент,
Онионшер (енг. OnionShare) за дељење фајлова преко Тормреже, КојИм
месинџер, Ки-пас-икс (енг. KeePassX) за шифре, МАТ за брисање метаподатака,
ВЛЦ плејер, Рикочет (енг. Ricochat) за ћаскање унутар Тор мреже, као и друге
програме.

27

Л иБРЕ! ЧАСОПИС О СЛОБОДНОМ СОФТВЕРУ
Представљамо

28

Фебруар 2018

Број 48

Сигурнији оперативни системи (5. део) - Субграф

Сигурност

Иако Субграф има доста сигурносних баријера за разлику од обичног линукс
система попут Дебијана или Федоре, рупе и недостаци у овом систему постоје.
Основна мана је што нису сви програми изоловани, већ само одабраних 22. Ово
има потенцијално велике негативне последице по цео систем, јер сваки од
неизолованих програма представља начин на који нападач може да преузме
контролу над целим системом. То значи да ако корисник преузме са интернета
неки заражени фајл и отвори га неизолованим програмом, сва заштита пада у
воду и цео ваш систем је заражен. Ипак треба имати разумевања и прогледати
кроз прсте Субграфу за сада јер је још увек у алфа верзији развоја. Ни други
опробани, детаљно тестирани и сигурни оперативни системи као Тејлс такође
нису отпорни на овакву врсту напада јер и не изолују (енг. sandbox) програме
једне одругих. Више о овоме, дубљој сигурносној анализи Субграфа и примерима
експлоита можете видети на овом и овом линку.
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Аутор: Стефан Гвозденовић
ГНУ Радио је програм за обраду сигнала у сврхе софтверски дефинисаног радија
(енг. software defined radio) или СДР. СДР технологија омогућава рачунарски
интензивним деловима радија који су традиционално извршавани у хардверу да
се извршавају и у софтверу. Предност овакве архитектуре је конфигурабилност
која може да омогући једном уређају да подржава више од једног радиопротокола. Интересовање за софтверски радио на сцени отвореног кода је
порасло открићем РТЛ-СДР ТВ тјунера манипулацијом чијег фирмвера се тјунер
претвара у софтверски дефинисани радио пријемник за генералну употребу. РТЛ,
скраћеница за Рилтек (енг. Realtek) је назив предузећа које производи
интегрисано коло демодулатора. Могућности ове технологије дотичу и наш
регион и то се може прочитати на линку.
Са становишта ОСИ (енг. open systems interconnection ) референтног модела ГНУ
Радио се углавном фокусира на први и други слој. ГНУ радио флоуграф (енг. GNU
Radio flowgraph ) је програм писан у Пајтону користећи уређивач текста или још
чешће такозвани ГРЦ (енг. GNU Radio Companion ). ГРЦ представља графички
кориснички интерфејс који се састоји од радне површине, листе постојећих
блокова (на десној страни прозора) и излаз са командне линије (на дну прозора)
корисне за дебаговање. Радни простор садржи флоуграф који је изграђен из
блокова повезаних сигналима чије су врсте података означене бојама (Слика 1 ).
Ако постојећи блокови не испуњавају захтеве Ваше апликације, можете написати
блок кројен по личној мери, такозвани ООТ модул (енг. out-of-tree module).
Блокови обично садрже један или више улаза на левој и један или више излаза на
десној страни. Сорс (изворни) блокови обично садрже само излазе. Слично, синк
(понор) блокови садрже само улазе. Улази и излази не морају имати исте типове
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података нити исте брзине преноса података (енг. data rate). Када отворите нови
ГРЦ прозор, приметићете два блока, садржана у сваком ГРЦ програму:
Подешавања (eng. Options) и променљиву за брзину узорковања (енг. Sampling
rate variable). Блок подешавања дефинише назив и опис програма, аутора и врсту
генерисаног кода (графички или не графички). Сорс и синк блокови су значајни
јер представљају улаз у или излаз из ГНУ Радио апликације. Примери сорс и синк
блокова су: звучна картица вашег личног рачунара, УДП (енг. user datagram
protocol) или ТЦП порт или хардвер посвећен софтверски дефинисаном радију.
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Блокови за обраду сигнала су писани у Ц++ програмском језику, док се Пајтон
користи као планер који додељује извршно време блоковима и који такође
контролише проток сигнала или метаподатака представљених различитим
врстама података. Блокови за обраду сигнала садрже улазни и излазни ред (енг.
Queue или FIFO - first in first out) зависно од чијих садржаја Пајтон планер
распоређује извршно време. Ред је апстрактни тип податка који се у овом случају
обавља функцију бафера или међуспремника (енг. buffer) између блокова. Редови
су уграђени у блокове јер блокови могу да конзумирају различит број података у
исто време. Например, ФФТ блок (енг. Fast Fourier Transformation ) захтева одређен
број узорака у исто време за рачунање ФФТ алгоритма док се алгоритми филтер
блока извршавају узорак по узорак.

Примери неких од чешће кориштених блокова су: филтери, модулатори,
демодулатори, променљиве као и разне друге математичке операције.
Погледајмо еквивалент „здраво свете” програма у ГНУ Радију.
Ако покренемо програм кликом на троугао у линији менија, искочиће графички
приказ синусног сигнала у фреквентном домену.
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ГНУ Радио

ГНУ Радио флоуграф не мора да садржи хардверски улаз или излаз, што
омогућава симулације и тестирања програма без нужног поседовања хардвера.
Сигнал сачуван у архиви помоћу фајл синк блока може се користити као тестни
узорак помоћу фајл сорс блока. Тротл (енг. throttle) блок замењује физични
хардвер лимитирајући брзину узорковања. Ако изоставите тротл блок из датог
примера, графички приказ ће да затамни након неколико секунди што означава
изгладњивање процесора.
Инсталација ГНУ Радија на Дебијан системима се извршава командом:
apt-get install gnuradio

Ако желите да пробате ГНУ Радио без инсталације, постоје Убунту живе слике са
унапред инсталираним ГНУ Радијом као и Докер (енг. Docker) слике. За више
информација посетите следећу страницу.
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Први кораци са Кденлајвом
Аутор: Амар Туфо
Кденлајв је пројекат којег је 2002. године започео програмер Џејсон Вуд (енг.
Jason Wood). Сам програм је написан користећи Ц++ и Qt те је базиран на МЛТ
(енг. Media Lovin Toolkit) фрејмворку. Од 2008. године, Кденлајв је у потпуности
започео процес миграције унутар КДЕ радног окружења и тај процес и даље
траје. Кденлајв видео-едитор користи ГНУ/ГПЛ лиценцу, те га тренутно развија
мања група програмера.

Сам видео-едитор краси пријатељски оријентисан графички интерфејс са доста
крупним опцијама од којих су главне истакнутије у односу на остале.
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Први кораци са Кденлајвом
Тако се на менију истакнутих опција налазе опције „нова датотека”, „отвори”,
„сачувај”, „поништи радњу”, „понови радњу” (енг. Redo), „копирај”, „залијепи” и
„рендеруј” (енг. Render) које вам омогућавају лакше сналажење кроз сам
Кденлајв.
Поред поменутих опција, Кденлајв има истакнут простор за сав материјал који се
користи за израду видеа. Као што можете видјети испод, тзв. видео-кошара
садржи видео-материјал, слике, банере, те аудио записе намјењене вашем
пројекту. Бројке које видите испод материјала који се налази у видео-кошари
представљају временско трајање видеа, односно, слике које се налазе у самом
видео-пројекту.
Интерфејс видео-кошаре је фино дизајниран,
а на самом врху су истакнуте главне контроле
као што су: „додај клип”, „креирај нови
директориј”, „обриши и опције”, што се види
на слици испод.
Укратко, опција Add clip омогућава додавање
видеа, слике, банера, аудио-записа те
корисничких титлова које користи видеопројекат. Опцијом Create new folder
израђујете нови кориснички директориј у
којем се налази сав ваш материјал за видеопројекат. Опција Delete брише одабрану
видео-датотеку, слику, банер или аудио-запис
трајно из видео-пројекта. Посљедња опција
Options нуди вам могућност да зумирате
видео-материјал који се налази у видеокошари, прикажете детаљан опис било које
датотеке коју сте додали у ваш пројекат,
прикажете назив додатог ефекта којег
користи ваша датотека и слично. Опцију
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search не морамо претјерано да вам описујемо осим што она омогућава да лакше

претражујете садржај видео-кошаре у потрази за датотеком која се налази у
склопу видео-пројекта. Веома важан корак јесте конфигурација самог пројекта у
720 ХД или 1080 ХД те постављање одговарајуће видео резолуције 4:3 или 16:9 с
којом ће се приказивати ваш видео-пројекат на некој видео-платформи.
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Први кораци са Кденлајвом
Овај дијалог је јако важан корак када израђујете било неки породични видео или
туторијал јер од подешавања које направите овдје овиси како ће поједини
претраживачи приказивати ваш видео. На овом дијалогу битно је да знате
постављање видео-резолуције у овом случају фул ХД 1080 што је далеко бољег
квалитета видео слике него 720 ХД. С друге стране, количина фрејмова (сличица
у секунди) је 23.98, а за бољи рендеринг могуће је одабрати 60 ФПС. Видеопројекат користи резолуцију од 1920×1080 што овиси о резолуцији вашег
монитора, те распон слике је 16:9. Након овога, ваш видео-пројекат је спреман за
састављање и објаву.

Кденлајв има интегрисан видео-плејер који вам омогућава прегледавање било
видео-записа или слике прије коначног састављања видео-пројекта. На следећој
слици се налази видео-приказ мог интра. Оно што овдје могу додати јесте да
квалитет прегледа видео-записа у видео-плејеру на крају овиси о перформансама
вашег лаптопа или рачунара, с друге стране, квалитета графичке карте.
Сви видео, аудио записи те слике, додају се на фино дизајнирану временску
линију која омогућава додавање жељеног ефекта.
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Приказана видео-линија посједује неколико битних опција које се користе
приликом видео-монтаже, те полирања завршног пројекта. Једна од опција је
додавање нове видео-линије, додавање нове аудио-линије, додавање назива
видеа, те исјецање небитног дијела у видео-запису, додавање ефекта и слично.

Кденлајв има јако велики избор ефеката. На слици 8 се налази ефекат Fade in >
< Fade out. Тај ефекат омогућава сличици спорије појављивање на жељеној

позицији у видео-клипу, те нестајање које је опет диктирано у секундама.
Позицију слике у Кденлајв постављате преко Position and zoom ефекта тако што
поставите X и Y вриједности те дужину и ширину видео-записа или слике. У овом
случају сличица је у горњем лијевом углу видео-клипа.
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Први кораци са Кденлајвом
Посљедњи корак до објаве вашег видео-клипа је одабир рендеринг опције коју
сте могли видјети на првој слици у овом чланку. Али прије него ли само кликнете
рендер, постоје неке јако важне ствари које требате знати приликом одабира ове
опције. Види слику 11 за више детаља. Након што је Рендеринг завршен, можете
погледати завршни видео.

Иако Кденлајв не може парирати комерцијалној конкуренцији, Кденлајв је сјајан
комад софвера отвореног кода који је идеалан за све почетнике који желе да се
окушају у видео-продукцији. Јако једноставан за инсталацију и употребу са фино
дизајнираним графичким изгледом, опремљен широком палетом ефеката разне
намјене. Кденлајв је дефинитивно софтвер вриједан препоруке не само за
аматере и хобисте, него и за видео професионалце. Једном ријечју, софтвер за
све и сваког.

Референце

[1] Кденлајв – званична wеб страница: https://kdenlive.org/
[2] Ауторов видео канал: http://www.youtube.com/c/amartufo
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КиПас из командне линије (2. део)
Аутор: Марјан Ђуран

Други случај

У реду, сада се можемо пребацити на случај број два. Случај број два би била
ситуација у којој већ имамо базу. Са ове тачке гледишта нам није битно да ли је
направљена у апликацији КиПасИкс из графичког окружења, или на Андроид
систему апликацијом КиПасДроид или било којим другим „дериватом” ове
апликације, али ћемо наставити да користимо нашу тестну базу Либре!кпцли .
Поново ћемо укуцати у командној линији kpcli како бисмо отворили програм,
затим отварамо базу:
open Libre!kpcli

Либре!кпцли је име наше базе, отварамо је само именом јер се и даље налазимо

у истом директоријуму у којем смо је и сачували, односно покренули смо кпцли у
истом директоријуму у којем се налази и база. Ако ово није случај, морали бисмо
да уписујемо релативну или апсолутну путању. Претпоставимо да нам се база
налази у директоријуму kpass у нашем home директоријуму, команда би
изгледала овако:
open /home/libreKorisnik/kpass/Libre!kpcli

У случају да се налазимо већ у нашем home директоријуму (односно ако смо били
у нашем home директоријуму у тренутку када смо покренули кпцли), команда би
изгледала овако:
open kpass/Libre!kpcli

Дакле, у потпуности се све ради исто као и кроз стандардно кретање кроз наш
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КиПас из команде линије (2.део)
систем датотека коришћењем командне линије. Када смо отворили нашу већ
постојећу базу, претпоставимо да желимо да направимо измене. За почетак,
претпоставимо да смо били регистровани на неком сајту, али смо се са истог
одјавили и више немамо налог, желимо да у потпуности обришемо запис са
нашим креденцијалима. Једноставно, након отварања базе, улазимо у
директоријум Либре! командом
cd Libre!

ili komandom:
cl Libre!

чиме ћемо по уласку у директоријум/групу Либре! добити и списак свих
креденцијала у њему. Видимо на редном броју 0 да се налази запис Први који
желимо да обришемо, то радимо командом
rm Prvi
Database was modified. Do you want to save it now? [y/N]:

Добијамо одзив који нас упозорава да је база измењена и пита да ли желимо да је
сачувамо одмах. Опције даље важе као и у претходном случају - ако не сачувамо
одмах, моћи ћемо касније командом save или приликом затварања базе. Дакле,
нећете добити упозорење „да ли желите да обришете” већ „да ли желите да
сачувате” направљену измену у бази. Ко ради тај и греши, те се можда десило да
нисте лепо унели адресу неког сајта за који чувате креденцијале, или можда
желите да промените шифру, за то нам служи команда edit. Користимо је као и
све остало у овој апликацији - једноставно. Довољно је да иза команде наведемо
путању до нашег записа и само испратимо кораке. Узмимо за пример да имамо
запис који се зове „Други” и да се налази у директоријуму Либре! , а ми у
директоријуму испред њега, ближе кореном, и да желимо да му променимо име у
„Трећи” комадна гласи:
edit Libre!/Drugi
Title: Drugi
Username: mojeKorisnickoIme
Password:
("g" or "w" to auto-generate, "i" for
interactive)
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Retype to verify:
URL: https://libre.lugons.org
Tags: Libre!, testiranje, izmena
Strings: (a)dd/(e)dit/(d)elete/(c)ancel/(F)inish? F
Notes/Comments (""):
(end multi-line input with a single "." on a line)
| .
Database was modified. Do you want to save it now? [y/N]: y

Дакле, прошли смо кроз све елементе записа, наслов, корисничко име, шифру и
њену потврду, адресу, тагове који су битни ради касније претраге базе што је
веома корисно када наша база порасте, па нисмо сасвим сигурни где се шта
налази, поготово ако је база дељена између више корисника (на пример два или
више администратора неког сервера). Такође, поново је на нама како ћемо
изменити шифру, односно који метод ћемо користити, и поново напомена већ
наведена за чување измена базе.

Трећи случај

Ситуација је следећа, имамо две базе, и обе користим. На пример једна нам је
приватна, а друга пословна и случај је такав да смо морали у приватну базу да
упишемо нешто пословно, или обрнуто. Дакле, пред нама је задатак да запис
пребацимо из једне базе у другу. За то наравно (као и за сваки други задатак)
постоји више решења, али нам kpcli нуди веома добро и можда најбезбедније
решење. У питању су команде export и import. Команда export даје нам
могућност да извеземо групу из базе у којој се налазимо. Извоз заправо прави
нову базу, такође шифровану по већ наведеним стандардима. Након тога,
можемо да отворимо другу базу, и увеземо командом import извезену групу.
Такође, командом import можемо да увеземо и целу базу, односно да спојимо две
базе. Оно на шта морамо да обратимо пажњу јесу путање, јер ће новоувезена
база да се прикаже као нова група, са свим својим путањама. Следе и примери
који ће да појасне - налазимо се у бази која се зове drugi.kdbx (коју смо отворили
тако што смо у командној линиј укуцали kpcli , затим open drugi.kdbx) База има
запис који се зове Пети , налази се на путањи /Root/Grupa/Peti , морамо се прво
позиционирати у групи. Уписујемо команде:
cd /Root/Grupa
export /home/librekorisnik/kp/Peti.kdb
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Please provide the master password: *************************
Retype to verify: *************************
Exported to /home/librekorisnik/kp/Peti.kdb

Сви записи из Групе су сада у новој бази која се зове Peti . kdb Следи отварање
базе prva.kdbx а затим увоз базе. Обратите пажњу да базу не можете да увезете
у неку постојећу групу, већ само у нову групу која још не постоји у вашој бази и
која ће бити креирана приликом увоза.
cd /Root/Grupa
export /home/librekorisnik/kp/Peti.kdb
Please provide the master password: *************************
Retype to verify: *************************
Exported to /home/librekorisnik/kp/Peti.kdb

Шта се дешава ако желимо само један запис да пребацимо у другу базу? На
сцену ступа команда clone! Ово прихватите као савет, није на одмет да
истражите још могућности. Командом clone моежемо клонирати запис у оквиру
базе, у другу групу или исту, те је синтакса clone zapis putanja .
Претпостављамо да се налазимо у директоријуму/групи у којој се налази и запис
који желимо да клонирамо.
kpcli:/Root/Libre!> clone Zapis ../nekaDrugaGrupa/Klon
Title: Klon
Username: korisnickoime
Password:
("g" or "w" to auto-generate, "i" for
interactive)
Retype to verify:
URL: nesto.com
Notes/Comments (""):
(end multi-line input with a single "." on a line)
| .
Database was modified. Do you want to save it now? [y/N]:
Saved to testbaza.kdbx

Чињеница да у току клонирања имамо могућност да изменимо запис има својих
предности, али и више мана. Поред тога, уколико се дешава да имате велику
базу креденцијала и нисте сигурни где се налазе креденцијали који су вам
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потребни, време може да вам уштеди команда find . Претрага није осетљива на
мала и велика слова, те ако упишемо појам малим словима а он садржи и велика,
ипак ће се приказати у резултатима претраге.
kpcli:/Libre!> find klon
Searching for "klon" ...
- 2 matches found and placed into /_found/
Would you like to list them now? [y/N]
=== Entries ===
0. drugiKlon
nesto.org
1. Klon
nesto.org

Командом history излиставамо претходно куцане команде, дакле исто као и да
смо у самом Линуксовом командном окружењу, те такође ради и команда history
-c којом бришемо историју куцаних команди. Ово може бити корисно уколико базу
делите са још неким, или да видите коју сте команду претходно укуцали и
истражите потенцијалне грешке или путање. Надамо се да вам је овај текст био
довољан подстрек за даље истраживање kpcli апликације, а поготово подстрек за
свакодневну употребу, јер приватност и безбедност нам морају бити на првом
месту, или бар у прва три.
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Начин повратка изгубљених
података - Тестдиск (2. део)
Аутор: Милан Стојаков
У првом делу овог серијала видели смо како да најједноставније и најбрже
спасимо податке са диска. Иако се може релативно једноставно извести, постоји
једна ствар на коју нисмо обратили пажњу у прошлом делу, а то је „здравље”
медијума. Ми смо се бавили проблематиком спасавања података са исправног
диска, где знамо да неће доћи до непредвиђеног отказа. У том смислу постоји
начин за безбедније спасавање података прављењем отиска медијума. Ако је
квар такве природе, да смо једва приступили медијуму и да може доћи до отказа
сваког трена, онда имамо мали број читања података пре отказа. Најбоље је да
направимо отисак целога диска и са тог отиска вршити спасавање. Принцип је
исти као код било којег медијума – Правимо виртуелну копију (отисак) на хард
диск и онда са тог одраза вршимо спасавање података. Након тога нама остаје
одраз тренутног стања медијума, тј. копија његове садржине на исправном
медијуму и ако је потребно можемо више пута покретати спасавање података са
различитим параметрима без бојазности од отказа. Овај приступ је пожељан али
није изводљив када су у питању велике партиције, чији одраз немамо где да
сместимо. Како се ми бавимо спасавањем података са меморијске картице,
сматрамо да ово неће представљати проблем.

Прављење отиска

Отисак можемо направити коришћењем тестдиск програма или коришћењем
команде dd која је преинсталирана на многим линукс дистрибуцијама.

Наредба dd

Овде ћемо у кратким цртама описати коришћење команде dd . Напомињемо да је
она бржа за коришћење, али можете лако погрешити и уништити вашу системску
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партцију стога вам саветујемо да је користите само ако знате шта радите.

Синтакса команде dd

Кратко ћемо погледати синтаксу команде
dd if = <MemorijskaKartica> of=<PutanjaCuvanja> bs = 4096

Поље <MemorijskaKartica> је у формату /dev/sdb1 где је /dev/ стандардни део,
а sdb1 ознака партиције на систему. Ознаку партиције добијамо командом lsblk.
Поље <PutanjaCuvanja> је место где чувамо отисак меморијске картице и назив
отиска. На многим конфигурацијама почетна путања терминала јесте /home
фасцикла. На кориснику остаје где жели да сачува отисак меморијске картице.
Отисак стављам да буде у формату .img
Када смо добро разумели команду dd , можемо приступити прављењу отиска
картице.
sudo dd if=/dev/sdb1 of=/oporavak/odraz.img bs = 4096

Када се изврши наредба, имамо отисак картице који је спреман за операције
спасавања.

Израда отиска путем Тестдиск

Безбеднији метод израде отиска јесте коришћењем програма тестдиск који
имамо инсталиран заједно са Фотореком. Израда отиска је индентична као и
спасавање података које смо приказали у прошлом делу. Прво је битно да
утврдимо ознаку нашег уређаја на систему, што ћемо учинити наредбом lsblk
Ознака уређаја је sdb. Као и прошли пут препоручљиво је да ову информацију
запишете како не бисте погрешили. Покрећемо програм
sudo testdisk

Бирамо уређај са којег вршимо прављење отиска партиције.
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Сада бирамо врсту партиције медијума, односно наше меморијске картице.
Видимо доле да је програм детектовао да је упитању Intel партициона табела.
Верујемо да ће се са том партиционом табелом наши читаоци највише сусретати
јер је она најраспрострањенија.
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Сада имамо понуђен низ опција које су својствене тестдиск програму. У овом делу
ћемо видети само шта подмени Advance нуди.

Овде је приказана партиција формата FAT32 јер је једина на картици. То је
типичан случај - обично меморијске картице немају више од 1 партиције. Сада је
битно да изаберемо ставку Image Creation која се налази у дну програма.
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Бирамо одредишну дестинацију отиска меморијске картице. Циљани
директоријум бирамо коришћењем тастера C на тастатури. Горе можемо видети
величину отиска медијума и назив отиска image.dd (15719 MB)

Након свега процес прављења отиска може да почне.
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Спасавање података са отиска

Како је упитању отисак медијума, спасавање података је исто као што је описано
у 1. делу Начин повратка изгубљених података - Фоторек овог серијала.
Користићемо Фоторек да спасемо изгубљене податке.

Покретање

Покретање се вршии на следећи начин. Коришћењем терминала пређемо у
директоријум где смо направили отисак медијума. У овом случају директоријум је

/home/milan/oporavak
cd oporavak/

Почетни директоријум у терминалу јесте milan Командом
sudo photorec image.dd

покрећемо програм.
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Сада је процес спасавања истоветан оном процесу описаном у 1. делу серијала.
Програм се исто понаша као да је упитању »прави« диск или отисак диска.
Пратећи упутство из 1. дела серијала извршићемо спасавање података.

Сортирање података

Фоторек има специфичан излаз. Спасени подаци су поређани у разне
директоријуме без икаквог нама јасног реда. Како излаз може имати и преко
1000 разних датотека, није продуктивно прегледати сваку датотеку ручно, па
ћемо за ту сврху користи скрипту.
Користићемо пајтон скрипту која је написана за Фоторек. Скрипта сортира
датотеке по екстензији. Скрипта се покреће из терминала наредбом
python recovery.py <Putanja do spasaenih datoteka>

<Odrediste>

Синтакса је једноставна и након уношења локације спасених података и
одредишне дестинације операција може да почне
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Датотеке су постављене у фасцикле по екстензији. Код слика, тамбнејл ( енг.
Thumbnail) датотеке су филтриране. Скрпта сортира слике и по датуму сликања.
Овим завршавамо 2. део серијала. Ово је кратак увод у огромну проблематику
рада са датотекам и бићемо слободни да кажемо да је прављење отисака диска и
спасавање података основна „култура” коју би сваки корисник рачунара требало
да зна. Надамо се да ће овај кратак серијал некога спасити великих фрустрација
које неизбежно прате хаварије проузроковане губитком података. У следећем
делу се бавимо још једним популарним алатом отвореног кода ddrescue . Надамо
се да ћемо тиме заокружити причу са алатима отвореног кода.
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ФАН (3. део)

Аутор: Стефан Бишевац
Центреон је саставни део ФАН алата и представља други засебан део у том
контексту. Конструисан је као графичко решење отвореног кода и тренутно
представља праву индустријску снагу која задовољава потребе и најзахтевнијих
ИТ тимова. Без обзира да ли је потребно свеобухватно или делимично решење за
мрежне инфраструктуре, сервере, апликације или потребе за праћење учинка
сервиса, Центреон умногоме олакшава тестирање. Овај алат нуди многе
могућности, од конфигурације до мониторинга целокупног система и може да
ради самостално, али се најчешће употребљава уз Нагиос.
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Као што је и речено у претходном чланку, овај текст биће посвећен Центреон
компоненти ФАН-а. Ова компонента, заправо овај пројекат отвореног кода, треба
да обезбеди лакшу комуникацију на релацији администратор – Нагиос. Уместо
традиционалног приступа Нагиос фајловима за конфигурацију надзора жељених
уређаја или сервиса, Центреон нуди графичко управљање Нагиосом кроз
савремено веб окружење. ФАН долази као готово решење и његова инсталација
је прилично једноставна. У току процеса инсталације, ФАН ће понудити
конфигурисање ИП адресе Нагиос сервера. Сама конфигурација Нагиоса и свих
неопходних параметара може се извршити и након инсталације, на пример
подешавање имена сервера, временске зоне, ИП адресе. Нагиос веб окружењу
приступа на тај начин што се кроз жељени веб претраживач позове ИП адреса
Нагиоса као на слици испод. Нагиос, као такав, послужиће искључиво за преглед
статуса сервиса и уређаја, преглед лог фајлова и брже провере уколико су
настале промене у конфигурационом фајлу. Преглед сервиса дат је на картици
Service Detail који се налази на панелу са леве стране Нагиос веб окружења. На
слици је приказан надзор сервиса на Нагиос серверу, што је подразумевано
подешено приликом саме инсталације.
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Да би се додао нови уређај и пратио његов статус и статус његових сервиса,
потребно је увести Центреон у акцију. Позива се на тај начин што се у
претраживачу унесе <ИП адреса/centreon> где ИП адреса преставља адресу
Нагиос сервера, па то пружа могућност коршћења предности удаљеног приступа.
На следећој слици илустрована је почетна страна Centreonlogin странице.

Да би се приступило почетној страници потребно је унети исправно корисничко
име и лозинку. Подразумевано корисничко име и лозинка су исти и то:
nagiosadmin . Након тога, добија се почетна страница Центреон алата као на
слици испод.

Центреон је графичко окружење које умногоме олакшава рад корисницима
Нагиос алата. Оно у чему се посебно истиче јесте то да корисници не морају
ручно да пишу читаве конфигурационе фајлове већ то овај алат ради за њих. На
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кориснику је само да унесе потребне податке о рачунару или сервису којег треба
надгледати а Центреон ће комплетан фајл уписати у Нагиос. На наредној слици је
приказан изглед Configuration/Hosts картице за унос податакa о рачунару.

У левом углу овог панела дати су кружићи у облику знака упитника. Притиском
на ова дугмад добија се информација о томе чему која директива служи. Како би
се избегла детаљна конфигурација, унос изузетно великог броја параметара, у
овом случају користићемо шаблон generic-host који садржи унапред дефинисане
параметре времена провере, максималан број провере, период у којем се
проверава сервис итд.
На дну странице налази се дугме Save чијим притиском се снима тренутно стање
али само локално у Центреону. Да би фајлови били учитани у Нагиос систем,
потребно је отићи на картицу Configuration/Monitoring Engines, означити сва
неопходна поља и притиснути дугме Export. Поступак је показан на следећој
слици.
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Резултат рада добија се у Нагиос веб окружењу. Pending означава да се стање
уређаја учитава и после пар тренутака стање овог уређаја индицира зелена боја
уколико је све испуњено како треба, у противном, вратиће наранџасту или
црвену боју.

Додавање сервиса

Поступак додавања сервиса над којим ће се вршити надзор је потпуно идентичан
начину додавања уређаја, с тим што се на картици Relations дати сервис
придружује тачно одређеном уређају на којем се тај сервис извршава. Поступак је
приказан на следећој слици.

Након што се попуне сва захтевана поља на почетној страници за конфигурацију
сервиса која се појави притиском на дугме Add , тада је неопходно прећи на
картицу Relations и из левог поља пребацити уређај у десно поље.
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Када се сви кораци испуне, на дну странице налази се дугме Save које треба
притиснути а затим поновити поступак који је описан у делу додавања уређаја а
тиче се експортовања фајлова у Нагиос систем. Понављањем овог процеса може
се додати неограничен број сервиса. Финална контрола сервиса врши се из
Нагиос веб окружења.
Ово је био основни приказ функционисања графичког управљања Нагиос система.
Центреон има веома пуно функција које је немогуће покрити овим чланком. Наш
предлог је да детаље потражите на њиховој званичној презентацији пројекта
Центреон уколико желите да се упознате са детаљима свих параметара које овај
пројекат нуди.
Уколико сматрате да овај текст треба проширити конкретним приказима и
детаљима, пишите нам и ми ћемо вам изаћи у сусрет.
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Аутор: Лука Хаџи-Ђокић

Дизајн и спецификација

У првом делу објаснили смо шта је језик, као и, из птичије перспективе, састав
једног преводиоца написаног у Ракету. Како бисмо се приближили правом
решењу, морамо прецизирати како желимо да наш језик изгледа и ради. За
почетак, можемо дати једноставан пример:
[print "Upisite broj:"] // Ovaj program izracunava faktorijal broja sa
standardnog ulaza
[init foo ,i]
[init bar foo-1]
[if foo > 0 [while bar > 0
[init foo foo*bar]
[init bar bar-1]]]
[if foo > 0 [print foo] [print "Broj je manji od 0"]]

У том примеру налазе се скоро све компоненте нашег језика који ћемо у име овог
часописа назвати “libre-lang”. Либре-ланг има четири кључне речи и четири
операције над једним од два типа података које језик подржава - целе бројеве
(енг. integer) и ниске (енг. string). Иако Вам на први поглед можда не изгледа
тако, ово је довољно за извршавање скоро сваког алгоритма који можемо да
замислимо - језик је Тјуринг-потпун (енг. Turing-complete). Тјурингова машина је
апстрактна машина која представља један од првих математичких модела
израчунавања. Једна од битних хипотеза рачунарства, тзв. Черч-Тјурингова теза
(енг. Church-Turing thesis) говори нам да се свака функција која се интуитивно
може сматрати израчунљивом, такође може израчунати уз помоћ Тјурингове
машине. Међутим, како се сваки програм тјурингове машине (или неког
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еквивалентног модела израчунавања) може превести у наш језик и (ако изузмемо
временска, меморијска или енергетска ограничења) извршити, што јесте
дефиниција Тјуринг-потпуности (или Тјуринг-комплетности), тако се ЧерчТјурингова теза односи и на либре-ланг. За програмске језике опште употребе то
је једна врло битна карактеристика. Са друге стране, постоје многи доменски
језици у употреби данас, као што су ХТМЛ или Цог (енг. Coq), код којих је тежња
ка Тјуринг-комплетности неизводљива или чак непожељна.

Имплементација читача

Као што смо у претходном делу сазнали, главни делови преводиоца нашег језика
су “читач” и “експандер”. Како бисмо имплементирали читач, поделићемо његов
посао на три дела:
- Лексер (енг. Lexer)
- Токенизатор (енг. Tokenizer)
- Парсер (енг. Parser)
Лексер врши лексичку анализу, тј. претвара ниску (садржај неке датотеке на
нашем језику) у низ лексема, тј. речи либре-ланга. Разлика између токенизатора
и лексера није увек јасна јер врше сличан посао, а неретко се користе и као
синоними. У нашем коду, токенизатор ће да учитава датотеку и, уз помоћ
лексера, од ње правити листу токена. На крају, парсер као улазни податак узима
претходно генерисану листу токена и од ње прави синтаксно стабло,
представљено уз помоћ С-израза. За почетак, инсталираћемо пакет браг уз помоћ
ракоа:
raco pkg install brag

Затим, можемо направити директоријум и почети:
mkdir libre-lang
cd libre-lang

Датотеку lexer.rkt започећемо на следећи начин, како бисмо наговестили ракет
преводиоцу да користимо (основни) ракет језик и да ћемо користити део пакета
brag под називом support:
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#lang racket
(require brag/support)

Затим, дефинишемо функцију libre-lexer уз помоћ функције lexer-srcloc из
brag/support колекције, на следећи начин:
(define libre-lexer
(lexer-srcloc
[(eof) (return-without-srcloc eof)]
[whitespace (token lexeme #:skip? #t)]
[(from/stop-before "//" "\n") (token 'COM lexeme)]
[(:or "print" "init" "while" "if"
"==" "!=" "<"
">" "+" "-" "*" "/" ",i" ",s"
"[" "]") (token
lexeme lexeme)]
[number (token 'INTEGER (string->number lexeme))]
[(:or (from/to "\"" "\"") (from/to "'" "'"))
(token 'STRING
(substring lexeme
1 (sub1 (string-length lexeme))))]
[word (token 'ID (string->symbol lexeme))]))

lexer-srcloc за аргументе узима низ правила облика (шаблон токен) , и враћа

функцију која над текстом врши трансформације на основу тих правила - када
наиђе на одређени шаблон, замени га одговарајућим токеном. Ови токени су
структуре које, између осталог, имају тип, вредност тј. лексему подударну
шаблону, у целости или трансформисану на неки начин, као на пример код
токена 'STRING , где смо се отарасили наводника уз помоћ функције substring ,
или 'INTEGER, где смо лексему претворили у број. Такође се чувају и
информације о позицији лексеме у нашем почетном програму, што нам омогућава
да исписујемо корисне и правилне грешке кориснику нашег језика. Ако обратимо
пажњу на шаблоне у претходном коду, видећемо неке као што су from/stopbefore “/ /” “\n” , што се, уз мало знања енглеског, може превести у “од / / до \n,
не укључујући \n”. Осим таквих, има и специјалних шаблона као што је (eof) - крај
датотеке (енг. end of file), или оних датих скраћеницом - whitespace - белина
(чији токен, узгред, не укључујемо у крајњи резултат, што је означено са #:skip?
#t). number, word , keyword и operator су скраћенице које нису део
brag/support колекције, па ћемо их дефинисати изнад libre-lexer функције.
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number (:+ numeric))
word (:seq alphabetic (:* (:or alphabetic numeric))))
keyword (:or "print" "init" "while" "if"))
operator (:or "==" "!=" "<" ">" "+" "-"
",s"))

Све што преостаје јесте да додамо (provide libre-lexer) на крај датотеке, што
омогућава приступ овој функцији из других датотека.

Токенизатор

Сада ћемо направити датотеку tokenizer.rkt и попунити је са:
#lang racket
(require "lexer.rkt" brag/support)
(define (make-tokenizer ip [path #f])
(port-count-lines! ip)
(lexer-file-path path)
(define (next-token) (libre-lexer ip))
next-token)
(provide make-tokenizer)

Већину посла лексичке анализе завршили смо у лексеру, па све што преостаје за
ову функцију је да учитава текст са улаза ip (енг. input port, најчешће је то
датотека, или, ако је омогућено, РЕПЛ). Чувају се неки потребни подаци о
улазном медијуму и дефинишемо функцију која из улазног медијума издваја
следећи токен уз помоћ лексера.

Парсер

Парсер је написан у brag језику, који служи као језик за генерисање парсера од
граматике у Бакус-Науровој форми.
#lang brag
libre-prog: libre-stmt*
@libre-stmt: /"[" [libre-

62

Број 48

Језичка лабораторија у Ракету (2. део)
print | libre-init | libre-while | libre-if] /"]" [/COM]

libre-print: /"print" libre-expr+

libre-init: /"init" libre-expr (",i" | ",s" | libre-expr)
libre-while: /"while" libre-expr libre-stmt+
libre-if: /"if" libre-expr libre-stmt [libre-stmt]
@libre-expr: libre-symbol | libre-bool | libre-arit
libre-bool: libre-expr ("==" | ">" | "<" | "!=") libre-expr
@libre-arit: libre-sum
libre-sum: [libre-sum ("+" | "-")] libre-prod
libre-prod: [libre-prod ("*" | "/")] libre-number
@libre-symbol: libre-number | STRING
@libre-number: libre-id | INTEGER
@libre-id: ID

libre-prog, тј. програм, се састоји из 0 или више libre-stmt ( * означава “0 или
више”, а + “1 или више”).
libre-stmt је један од libre-print, libre-init, libre-while и libre-if (мада група
унутар [ ] није обавезна), окружен са “[“ и ”]“ . Симболе ”[“ и ”]“ можемо
одбацити са /јер заграде се већ налазе око самог резултујућег С-израза, па су
знакови интерпункције често непотребни после парсирања. Из сличног разлога,
ни сам libre-stmt израз не служи ничему, па, уз помоћ @ , трансформишемо израз
облика:
(libre-stmt (libre-init ...))

у
(libre-init ...)

libre-print, libre-init, libre-while и libre-if су сличне конструкције, састоје се од
кључне речи која се одбацује јер име наредбе се налази у самом С-изразу. Затим
libre-expr, што је израз либре језика, и наставак који зависи од функционалности
саме наредбе ( libre-print исписује низ израза, libre-init учитава израз у
променљиву, libre-while извршава низ наредби ако је израз тачан, а libre-if
извршава прву наредбу ако је израз тачан, а другу ако је нетачан)
libre-expr је libre-symbol , libre-bool или libre-arit, тј. симбол, буловски израз
или аритметички израз. Пошто се састоји само из једног С-израза, такође га
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можемо елиминисати уз помоћ @ .
libre-bool је једноставан, ако узмемо у обзир његову семантику (коју ћемо
касније имплементирати) и њиме се упоређују изрази.
libre-arit, или тачније, libre-sum и libre-prod , нису тако очигледни. Како би
обезбедили редослед операција (множење и дељење пре сабирања и
одузимања), производи морају бити угнежђени дубље од сума, како би први били
израчунати, док операције на истом нивоу вршимо с лева на десно (лева
асоцијативност). Зато се правило libre-sum састоји од libre-sum (што обезбеђује
леву асоцијативност) и libre-prod (што обезбеђује већи приоритет производа).
libre-prod је конструисан аналогно томе. libre-symbol , libre-number и libre-id
су правила која означавају вредности - бројеве, ниске и променљиве.
Узмимо за пример следећи либре-ланг програм:
[init foo 42+7*7]

Он ће бити парсиран у следећи С-израз:
(libre-prog (libre-init foo (libre-sum
(libre-sum (libre-prod 42)) "+" (libreprod
(libreprod (libre-prod 7) "*" 7) "*" 7))))

У наредном делу серијала позабавићемо се експандером што ће нам омогућити
да претходно парсиран израз семантички анализирамо и извршимо.

64

Број 48

Језичка лабораторија у Ракету (2. део)

Крипто-ратови: Некада и сада
(4. део)
Аутор: Петар Симовић

Закон о криптографији

Чињеница да је импленентација криптографије у софтвер и хардвер нагло
порасла у периоду од објављивања Сноуденових докумената до данас доста
забрињава органе реда и тајне службе. То је узроковало предлог закона о
ограничавању криптографије како би се под законским налогом могло
приступити сваком уређају или комуникацији. Закон још није усвојен у Америци, а
већ је изазвао бурна негодовања дела јавности, стручњака за сигурност и
криптографа. Закон можете погледати на https://goo.gl/EZ1nyG. Последице
усвајања закона су свакако мање слободе у погледу софтвера који се сме
имплементирати, хардвера који мора омогућити држави приступ шифрованим
подацима, као и ограничење напредних технологија које се данас користе за
већу приватност у великом броју софтвера (првенствено ПФС,
https://goo.gl/k1yyKW, https://goo.gl/hSXhaq).
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Да не помињемо да неке државе имају закон који каже да компаније морају све
информације о својим корисницима које државна служба од њих потражује тајно
доставити тој државној служби без обавештавања корисника о томе. Овакав
закон је најпознатији у Америци под називом „Писмо националне безбедности”
(енг. NSL, National security Letter ).

На крају дана суштина и јесте у самим законима и регулацијама за компаније које
производе софтвер или харвер, био он слободан и отворен или не. Проблем није
на техничкој или технолошкој страни, већ на законској и правној, па је више него
потребно да људи који предлажу или гласају за овакве законе разумеју шта нам
криптографија омогућава и шта без ње данас не би било могуће.

Приватност или сигурност?

Овде долазимо до дела где се намеће избор између сигурности у смислу личне
безбедности и приватности личних података. Терористички напади се користе
као изговор за доношење закона који ограничавају дигиталну приватност свих
грађана, под изговором да се тако мoгу осујетити терористички напaди. Међутим,
ово је дискутабилно јер се испоставило да су државне службе пратиле и имале
информације о терористима који су починили нападе ове године у Бриселу.
Такође, у терористичком нападу у Паризу пред крај прошле године спекулисало
се да су терористи користили апликације за шифровану комуникацију на својим
телефонима, а испоставило се да су коришћени само обични (не паметни)
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телефони без икакве заштите http://goo.gl/eCNsqr.

Проблем са власничком заштитом

Поставља се питање зашто се компаније све више окрећу пружању све боље
дигиталне заштите података и комуникација својим муштеријама? Кључни разлог
је већа информисаност грађана о деловањима тајних служби у прикупљану свих
приватних података грађана, поготово у западној Европи и Америци. Поменута
информисаност је последица информација које је Сноуден пружио медијима кроз
тајна документа Америчке безбедносне агенције - НСА. У тим документима се
види како су популарне компаније информационих технологија попут Фејсбука,
Гугла, Епла, Јахуа (eng. Yahoo) и других тесно сарађивали са НСА и тајно им
пружали податке својих корисника. Ова открића су помоћу медија и штампе
створила негативну слику о технолошким компанијама које се помињу у
откривеним документима, па су компаније почеле да раде на „поправљању” свог
угледа.

Треба разумети и да ће приватне компаније бранити и „прати” свој углед до мере
која им законски дозвољава. Из тог разлога не треба полагати превише поверења
ни у једну приватну или државну фирму да заправо ради у корист својих
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корисника, већ искључиво у своју корист. Увођење криптографије у софтверске
или хардверске производе приватних фирми је маркетиншки потез у циљу
привлачења муштерија.Фирме попут Епла, Ватсап-а, Блекберија, Мајкрософта,
Твитера, Фејсбука и свих осталих приватних фирми морају се повиновати закону
и њему прилагодити свој софтвер и/или хардвер. То значи да се сигурност у
власнички софтвер или хардвер заснива на чистом поверењу у компанију која га
производи јер је изворни кôд тајна и не можете га испитати. Међутим за ово
постоји једноставно решење, а то је слободан софтвер и слободан хардвер
отворених кодова. Када је кôд неког софтвера отворен и јавно доступан, ту се не
може тако лако тајно подметнути неки баг или бекдор (енг. Backdoor).

Слобода изражавања свакако је доведена у питање слабљенем криптографије
дозвољене за употребу обичном народу и корпорацијама. Људи, знајући да
њихове поруке може прочитати владајућа странка, државна безбедност полиција
и остали, неће бити слободни да искажу своје ставове и мишљења у страху од
последица које могу сносити. Такође, вешти и обучени хакери имаће користи од
слабе криптографије јер ће и они баш као и државно-безбедносне службе бити у
већој могућности да дођу до заштићених података клијената банака или
здравствених установа, пословних тајни предузећа или да пресретну и
дешифрују било коју „сигурну” комуникацију којом се преносе шифре.
Једноставно речено, хакери ће лакше хаковати профиле друштвених мреже,
форума, украдених телефона или рачунара.

Квантни рачунари и крипто-апокалипса

Са појавом првих квантних рачунара појавиле су се и претње за криптографију
какву данас знамо. Наиме, квантни рачунари неупоредиво ефикасније решавају
проблеме који су за људе и дигиталне (данашње) рачунаре тешки, а на којима се
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и заснива данашња криптографија. Говоримо о проблему факторисања великих
простих бројева ( РСА 2048 прост број има 617 децималних или 2048 бинарних
цифара, https://goo.gl/trwRG4) за који не постоји ефикасан алгоритам, па се
„разбијање” и на моћним суперрачунарима мери годинама или месецима. Из
овога се закључује да је шифровање са РСА кључем безбедно барем неко време.
На веровању да се велики прости бројеви не могу факторисати у разумном року
данас се заснива сва асиметрична криптографија, а са њом и сва заштићена
мрежна комуникација ( хттпс ), шифровање електронске поште ( ПГП/ГПГ),
датотека, дигитално потписивање и друге ствари. Употребом квантних рачунара
асиметрична криптографија, чак и кључева већих диманзија од 2048 бита,
постаје бескорисна и бесмислена. Квантни рачунари данас скоро да нису
употребљиви уопште јер су тек у процесу развоја, али из бојазни да ускоро могу
развити Америчка безбедносна агенција - НСА се припремила и за тзв. „криптоапокалипсу” са криптографским алгоритмима отпорним на квантне рачунаре.
(http://goo.gl/3B2D1n, https://goo.gl/CMSlUI) Потреба за заштитом приватности и
поверљивих података постоји и увек ће постојати, крипто-ратови се настављају.
Извори: https://goo.gl/vUGOPv
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