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Јубиларно издање
Поштовани читаоци, пред вама је јубиларно педесето издање ЛиБРЕ! Часописа.
Уколико се питате како је то четрдесет девети број јубиларни, сетите се да смо
почели бројање нултим бројем. Желели смо у овом броју да изађемо са великим
бројем измена, нажалост нисмо успели у томе. Остаје само жеља да ћемо у
скоријој будућности реализовати неке од планираних измена.
Надамо се да ћете бар приметити да смо у овом броју писали о неким актуелним
темама и започели неколико изузетно занимљивих серијала. Као и што је
најављено, у овом броју смо писали о интернетској неутралности, а поред ње
започели и серијал о једној од најактуелнијих тема Блокчејну. Међу чланцима који
су свакако вредни пажње треба споменути чланак о претраживачу Шодану и
чланак под називом Хуманоцентрични поглед на кибернетичку сигурност. Поред
наставака старих серијала, у овом броју смо започели и серијал о функцоналном
програмирању, а што се тиче локалних дешавања ступили смо у контакт и
сазнали шта се све ново десило у свима добро познатој заједници Мејкер НС и
представили смо Опенбокс верзију популарне локалне дистрибуције Сербиан.
Сада је и званично на сајту објављен нови позив за чланове пројекта, који се од
претходног разликује по томе што смо сада у потрази за људима који ће нам
помоћи у менаџерском делу вођења пројекта. Временом смо научили како да се
сналазимо што се тиче проналажења нових аутора али остао је проблем у
организацији, унапређивању комункације и осталим ставкама које спадају под
задужења нове позиције у часопису, координатора. Желимо да оформимо тим
координатора који би био задужен за маркетинг, вођење налога на друштвеним
мрежама, унапређење комуникације и организације у тиму, регрутовање нових
сарадника и склапање нових сарадњи. Координатор ће имати могућност да
обавља једно или више наведених задужења, сходно својим жељама и слободном
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времену. Проблем на који смо наишли јесте да претходно наведена задужења се
не поклапају баш са интересовањима наших читаоца, због тога бисмо Вам били
јако захвални уколико бисте препоручили неком да нам се придружи на позицији
координатора.
На крају, добро би било споменути како је ова година доста добра за локалну
заједницу окупљену око слободног софтвера, број догађаја који окупљају
заједницу је већи него иначе и то је и више него охрабрујућа ствар за чланове
редакције ЛиБРЕ! Часописа. Поред већ традиционалног догађаја Балкон који је из
године у годину све бољи, ове године смо имали прилику да опет присуствујемо
Хакадеју и ФАБелгрејд у Београду, а у октобру нас очекују Дескон 4.0 и ново
издање Београдске Тест конференције, али посебно бисмо желели да скренемо
пажњу на догађај под називом „Примена слободног софтвера и отвореног
хардвера”. Из самог наслова се лако закључује важност овог догађаја за
заједницу окупљену око слободног софтвера а ми се надамо да ће
Електротехнички факултет организацијом овог догађаја успети да повећа
употребу слободног софтвера у академским круговима.
До следећег броја,
ЛиБРЕ! тим
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Вести
19. март 2018.

ЛГ објавио код ВебОС
платформе

ВебОС је оперативни систем заснован на Линукс
језгру за паметне уређаје као што су телевизори,
паметни сатови и паметни фрижидери. Овај
оперативни систем, који је у власништву
компаније ЛГ Електорникс, постао је отвореног
кода и доступан на Гитхабу.
Корисни линк: https://bit.ly/2ML65ww
31. март 2018.

20. рођендан Мозиле

Један од најуспешнијих пројеката заједнице
окупљене око слободног софтвера и софтвера
отвореног кода је прославио свој двадесети
рођендан. На двадесетогодишњицу свог
постојања Мозила подсећа на њихов манифест и
допуњује га са још четири тачке.
Корисни линк: https://mzl.la/2OGuaGw
2. април 2018.

ГНУКеш 3.0

Објављена је трећа верзија софтвера ГНУКеш,
најпопуларније слободне алтернативне
књиговодственим софтверима. У новој верзији
побољшано је графичко окружење и уклоњене
су неке грешке у коду које су се јављале у
ранијим верзијама.
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Вести
Корисни линк: https://bit.ly/2OGubKA
17. април 2018.

Израелска влада прелази на
софтвер отвореног кода

Следећи пример Сједињених Америчких Држава,
Француске и Уједињеног Краљевства, Израелска
влада започела је процес објављивања кода
софтвера који се налази у њеном власништву,
сматрајући да софтвер који је финансиран
новцем грађана треба и да им буде доступан.
Корисни линк: https://bit.ly/2DjRxVx
28. април 2018.

ФАБелгрејд 2018

Крајем априла у Београду одржала се по други
пут конференција ФАБелгрејд. Након успешног
првог издања 2016. године, ново издање
конференције посвећене промоцији дигиталне
фабрикације и концепта фаб лаба укључивало је
дводневна предавања и панел-дискусије, као и
већи број практичних радионица.
Корисни линк: https://bit.ly/2xj1NrC
30. април 2018.

Најављена прва међународна
годишња копилефт
конференција

30. априла је најављена прва међународна
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Вести
годишња копилефт конференција, догађај ће се
одржати у фебруару 2019. у Бриселу, а више
детаља можете сазнати на линку испод.
Корисни линк: https://bit.ly/2NkOelw
2. Мај 2018.

Модуларни рутер отвореног
кода

Чешка компанија је успешно сакупила новац за
реализацију првог модуларног рутера отвореног
кода под називом Турис МОКС. Уређај ће
покретати Турис ОС који је базиран на ОпенВРТ-у
и цена овог уређаја ће се кретати од 60 до 200
долара у зависности од одабраних модула.
Корисни линк: https://bit.ly/2ODKMz2
26. мај 2018.

Хакадеј Београд 2018

Други пут у Београду је одржан Хакадеј. Као и
прошли пут, сваки учесник је добио беџ који је
Воја Антонић посебно осмислио за ову
конференцију. Ову једнодневну конферецију су
чинила предавања и радионице из области
електронике, а на учеснике је најбољи утисак
оставило играње са хакабилним беџом.
Корисни линк: https://bit.ly/2Oz0dbB
4. јун 2018.

Мајкрософт купио Гитхаб
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Вести
Популарни веб-базирани хостинг сервис за
контролу верзије, Гитхаб, однедавно је у
власништву компаније Мајкрософт. Иако
Мајкрософт није најавио веће промене у
функционисању Гитхаба, овај догађај је изазвао
велико незадовољство међу члановима
заједнице окупљене око слободног софтвера и
примећен је нагли пораст корисника на
конкурентним платформама као што су Гитлаб и
Битбакет.
Корисни
линк:
https://techcrunch.com/2018/06/04/microsoft-hasacquired-github-for-7-5b-in-microsoft-stock/
22. јун 2018.

Гитлаб објавио 11.0 верзију

Куповином Гитхаба од стране Мајкрософта нагло
је скочила популарност Гитлаба као најбоље
алтернативе Гитхабу. Ово је мотивисало Гитлаб
да објави једанаесто издање у ком је представио
неколико значајних побољшања.
Корисни линк: https://tcrn.ch/2Hl7c3k
3. јул 2018.

Сусе Линукс је продат

Сусе, једна од најстаријих софтверских
компанија која објављује код свог софтвера
продата је за две ипо милијарде долара.
Међутим, ова куповина неће уопште утицати на
ОпенСусе пројекат и његове кориснике.
Корисни линк: https://bit.ly/2u003AU
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Вести
14. септембар 2018.

Балкон 2к18

Од 14. до 16. септембра у Мастер центру у
Новом Саду одржан је један од најзначајнијих
догађаја за читаоце часописа, Балкон. Догађај
који постоји колико и сам часопис, и који сваке
године постаје све бољи, успео је и сада да
превазиђе очекивања свих учесника. Пратите
Јутјуб канал Балкона на ком ће се у наредном
периоду појавити предавања са конференције.
Корисни
линк:
https://bit.ly/2MJi9yh
Корисни линк: https://bit.ly/2D4Kz6x
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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

Manjaro
Mint
elementary
MX Linux
Ubuntu
Debian
Fedora
Solus
openSUSE
Zorin
CentOS
Arch
ReactOS
KDE neon
Antergos
Lite
Kali
antiX
TrueOS
Lubuntu
Endless
PCLinuxOS
Peppermint
SparkyLinux
SmartOS

4050>
2400<
1762>
1602>
1500<
1120<
851<
788<
747>
597=
567>
555<
553>
487>
478<
468=
467<
412<
396<
394>
388=
386=
359=
353=
351=

Пад <
Пораст >
Исти рејтинг =
(Коришћени подаци са Дистровоча)
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Мејкер НС - Интервју
Аутор: Никола Тодоровић
Нешто више од две године након првог интервјуа за часопис, поново смо ступили
у контакт са Зораном Рончевићем, оснивачем Мејкер НС пројекта, како би нас
упутио у промене које су се десиле у овом веома значајном покрету.

- Здраво, Зоране. Од нашег прошлог интервјуа прошле су две године,
можете ли нам рећи у кратким цртама шта се све десило у Мејкер покрету
за то време?
На моју велику радост и задовољство, тешко да можемо то спаковати у кратке
црте. Сада, када се сетим да је у најави претходног интервјуа писало да је
оснивање мејкерске заједнице један од најважнијих догађаја на ИТ сцени у
Србији, тада ми је то звучало превише оптимистички. Данас, после две године
рада и активности, приметан је резултат, али не толико рада нашег удружења,
већ утицај многих сродних организација које се баве едукацијом младих.
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Мејкер НС - Интервју
Уложили смо силну енергију и време да помогнемо сваком ко жели да се едукује
у областима које, по нашем мишљењу, представљају будућност: дигитална
фабрикација, роботика, микроелектроника, интернетом уређаја (енг. Internet of
Things). У нашим активностима налази се преко 30 радионица које смо
организовали у оквиру интернет заједнице мејкера. У то не рачунамо рад у
оквиру секције коју организујемо у Гимназији „Јован Јовановић Змај” где се часови
одржавају једном недељно током школске године. Један од битних циљева који
смо себи поставили је и промовисање младих талената и њиховог знања. Свака
манифестација на којој смо учествовали, доносила је позиве на неколико нових.
Гледано хронолошки, не само да је била прва озбиљнија изложба, учешће на
Балкону 2016 сада ми се чини како лансирна рампа. Покушаћу да направим
списак свих тих манифестација: Мајкрософт Синергија (2016), Европска недеља
мејкера (2016), Балкон (2016 и 2017), РТ-РК Зинц конференција Нови Сад (2016 и
2017), Бош Емаџин конференција (2017) Сајам мејкера у Бечу - водили смо групу
деце у Беч као излагаче (2017), Сајам образовања Нови Сад (2017), Ардуино дан
Нови Сад (2016 и 2017), Мејкер Фест (2017).

Од свих горе наведених манифестација, свакако највећи међународни успех
представља одлазак на Сајам мејкера у Бечу где смо повели групу
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средњошколаца који су презентовали своје пројекте. Било је прелепо и успешно,
а за очекивати је било да будемо нарочито интересантни нашим гастарбејтерима
који су били не мало изненађени и обрадовани нашим присуством. На мене лично,
најјачи утисак је оставило учешће на конференцији коју је организовао Бош.
Наиме, током саме конференције, изложбеном простору су прилазили и
директори разних сектора који су дошли из самог врха Боша. Били су толико
изненађени и шокирани знањем које су представили наши средњошколци, да су
тражили да након официјелног дела, организујемо додатну презентацију током
које су буквално са сваким ђаком причали о њиховим пројектима.

- Шта је потребно да би се неко као предавач придружио мејкерима?
Одговор је веома прост: добра воља, време и интересантна тема. Морам признати
да се до пре отприлике пола године то веома ретко дешавало - да се неко јави са
идејом за предавање. Међутим, у складу са општим утиском да смо прешли
критичну масу интересовања, у последње време су предавања и радионице
држали нови предавачи, углавном млађи предавачки кадар са Факултета
техничких наука у Новом Саду. И за наредна предавања, која су у припреми, биће
ту нови сарадници. Требало је и времена да потенцијални предавачи заиста
увиде да се иза паравана нашег удружења и заједнице не крије (што не мислим
да је лоше, али није наша мисија) неки скривени профитни центар, некакав ЕУ
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пројекат који треба одрадити и зарадити. Из овога следи и одговор на питање ко
не може да буде предавач: она особа која промовише комерцијални производ,
производ који није могуће имплементирати даље у некој варијанти филозофије
отвореног кода. Да се разумемо, и Ардуино и Разбери Пај су производи који се
купују, али ми едукујемо полазнике како их могу имплементирати у своје
пројекте и будуће производе. Не интересују нас готови системи паметних кућа
које платите хиљаду евра и монтирате у своју кућу. Може да се прича о томе, ако
отворите све карте од тога како се он реализовао, како изгледају шеме, приказ
кода апликације која се користи, итд.

- Прошли пут смо разговарали о секцијама које сте покренули у три
средње школе, да ли се тај број повећао и како оне (секције)
функционишу?

То је било у почетној фази нашег рада и сматрали смо да је ту најкритичнија
ситуација. Мали број школа и њихових наставника је упознат са новим
технологијама. Да будем искрен, и не причам само о успесима нашег рада у
претходне две године, ту слободно могу рећи да нисмо ни близу остварили
циљеве које смо поставили. Од ове школске године радимо активно само у
Гимназији „Јован Јовановић Змај” у Новом Саду. У школама где није било слуха
или интересовања то је замрло. Међутим, оно што је добро, приметан је пораст
броја школа које уводе у свој ваннаставни програм садржаје из области
примењене електронике и роботике. Једноставно, онде где постоји кадар који
жели да се жртвује за децу са којом раде, тамо то не само да успева, већ се и
развија.
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- Познато је да је удружење “Мејкер” најактивнији европски члан
Хакстера. За читаоце који не знају, да ли можете да објасните шта је
хакстер и зашто је значајан за ваше удружење?
Од 1. Фебруара 2018. године више није активна мрежа Хакстер амбасадора по
свету, након што је нови власник Хакстера компанија АВНЕТ закључила да то не
доноси профит. Још један тужан крај сјајне идеје коју су покренули људи из
Хакстера, направили потез (продали се великој компанији) и напустили принципе
отвореног друштва и отвореног кода. Зато не бих много о томе. Могу само да
кажем да смо били толико разрадили организацију радионица да је само пар
градова у Америци било активније. То је повукло и највиши степен у статусу који
нам је доносио максималну месечну донацију која се додељивала и највећи
контингент хардвера за пројекте. Сада смо остали и без пара и без хардвера са
те стране. Али, паре никад нису проблем - пара нема. Знање и људе који то желе
да деле је најтеже наћи, а кад успете у томе, резултати су спектакуларни.

- Можете ли нам рећи нешто више о догађају Мејкер Фест који
организујете у Новом Саду?
Не постоји лепша тема за овај интервју од Мејкер Феста који смо прошле године
организовали у Конгресном центру Мастер у Новом Саду. Све је почело од нашег
учешћа на сајму образовања у Новом Саду где смо организовали Креативну
радионицу у оквиру које су ђаци на лицу места израђивали пројекте. Било их је
око двадесетак на нашем штанду током три дана колико је сајам трајао и та
енергија и атмосфера је оставила сјајан утисак на руководство Конгресног
центра. Они су нас позвали и понудили да нам практично уступе Мастер центар
(за симболичну цифру заиста) и да организујемо једну манифестацију која би
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окупила младе инжењере, ђаке, секције да представе своје радове. Учествовали
смо и на Балкону 2016 и Балкону 2017, тако да смо знали отприлике како то
треба организовати, али оно што нисмо знали је какво ће бити интересовање.
План је био да се узме само једна сала за изложбу и једна сала за нека
предавања која би обогатила садржај. Пар дана пред отварање, ухватила нас је
паника како ћемо сместити све заинтересоване у простор који је проширен на
шест сала за изложбу, једну за демонстрацију опреме у области 3Д технологија и
једну за предавања. Цео Мастер центар нам је био уступљен за организацију.
Стигли су и гости из Румуније и Хрватске, биле су ту и фирме попут Мајкрософта,
Боша, итд. Према речима свих оних који су редовни учесници таквих
манифестација, ова можда није била највећа, али свакако је била најлепша на
којој су учествовали. „Кошница и пчеле” су најближе опису какву су атмосферу
сва деца и њихови ментори направили. Сви су се упрегнули не само да покажу,
него и да објасне како су нешто направили. Били су присутне и екипе које су
учествовале на престижном такмичењу ЕуроБот, са својим роботима, отвореним
са демонстрацијом како то ради. Лепо је гледати на такмичењу како роботи
решавају задатке, али видети то „испод хаубе” како смо ми то најавили, посебна
је атракција. Организацију је пратила већ очекивана реакција када је дошло на
ред финансирање. Сви су одговарали: „Да, супер је то, али ми паре не дамо.
Знате, деца нас не интересују, то није наша циљна група.” и слично. Међутим,
уместо да клонемо духом, нас је то довело у неко стање испуњености љутњом и
ината да баш, упркос ситуацији, успемо у организацији. И постигли смо успех,
дошло је преко 100 излагача свих узраста и преко 200 посетилаца. И да, још да
напоменем - ниједно гласило, било новине или портал, није прихватило да објави
вест о одржавању Мејкер Феста.
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- Какви су планови за наредни Мејкер фест?
Као реакција на успех првог, наредни Мејкер Фест ће бити организован у трајању
два дана и ми полако почињемо са припремама, јер је термин одржавања 9-10.
јун 2018. године. Још увек нисмо заокружили дефинитивну агенду, али први дан
ће практично бити реприза првог Мејкер Феста, и тада очекујемо велики број
школа, гимназија, као и удружења да се појаве са својим интересантним
пројектима. Другог дана планирамо да направимо највећу радионицу икада на
овим просторима. Она би се заправо састојала из више паралелних сесија
различитих тематика прилагођених различитим узрастима. Полазимо од првог
часа роботике за најмлађе, а стижемо и до изазова за инжењере - да направе свој
први Лораван уређај ( енг. LoRaWAN) и региструју га на The Things Network - Нови
Сад платформу ()
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- Који су циљеви окупили људе у The Things Network заједницу и какве
везе она има са Мејкер НС покретом?
The Things Network (ТТН) заједница на глобалном нивоу настала је у Холандији,
као резултат идеје групе грађана да сами поставе инфраструктуру неопходну за
реализацију ИоТ пројекта у области паметних градова. Уместо да се чека да
држава или неки велики телеком провајдери поставе некакав систем који би
обезбедио комуникацију уређаја (сензора) постављених на великом простору који
обухвата читав град, они су одлучили да покрену један отворени софтер (open
source) пројекат којим би се то постигло.

За почетак, било је потребно одлучити којом ће технологијом да се обавља
комуникација на даљину (више километара) уз услов да се при томе троши што
мања количина енергије како би удаљени сензори могли аутономно да раде дужи
период (више месеци, па и година). Одговор на то питање је управо Лораван
стандард, који је тренутно у великој експанзији на глобалном нивоу, и примењује
се сликовито, на свим континентима. Битан детаљ је и да се за Лораван користе
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фреквенције које су слободне за личну употребу (868 Мега Херца у Европи), што
резултира тиме да није потребно плаћати никакве лиценце, дозволе и слично. На
ред је дошла и опрема која ће се користити за комуникацију, приступне тачке
(енг. Access point). И ту је ТТН заједница успоставила политику отвореног и
дељеног приступа. Идеја је да свако ко сагледава корист од овакве отворене
инфраструктуре, сам постави уређај (енг. gateway) који би примао поруке од
сензора. Ако се они поставе довољно високо (на кров зграде или куће, узимајући
у обзир радијус који покривају (5 километара декларативно) долазите до
закључка да је, рецимо, за покривање Новог Сада довољно неколико таквих
тачака. Уз цену једног уређаја која се креће око 400 евра, имате ситуацију да са
минималним улагањем добијате инфраструктуру која обезбеђује имплементацију
сервиса који могу умногоме побољшати ситуацију у једном граду. Макер НС
покрет је препознао значај овог пројекта, и покренули смо формирање ТТН
заједнице у нашем граду. Практично не постоји граница између ове две
заједнице, можемо их посматрати као једну.

- Који су будући правци развоја Мејкер НС покрета?
Првенствено настављамо са популаризацијом нових технологија, подстицањем
стваралаштва и припремањем што ширег слоја будућих инжењера на долазећу
Дигиталну трансформацију и Индустријску револуцију 4.0. Трудићемо се да све
већи број центара у којима се већ ради на овом пољу, повеже у мрежу, како
бисмо једни другима помагали и поспешивали даљи рад. Мислим да ћемо морати
да уложимо више енергије и труда да сломимо отпор великих компанија у Србији
да пруже подршку генерацијама које тек долазе, а не само да се боре да преотму
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постојећи кадар који може одмах да се укључи у њихово пословање. Да се бавимо
регрутовањем кадра, знам да би нам подршка била много већа, али нисмо ми у
тој мисији. Нама је циљна група у образовном систему, били то основци или
бруцоши. Они који су завршили своје студије и траже посао, већ су опредељени
за своју струку. Трудићемо се максимално и да останемо независни према
државним, односно, владиним институцијама, јер ако то променимо, изгубили
бисмо дух отворености и постали бисмо само једни од оних који се баве
правдањем добијених средстава и „што пре заврши пројекат” удружења.

Захваљујемо се Зорану за издвојене време за овај интервју и желимо њему и
мејкерима успешан наставак развоја са надом да ће им се сви зацртани планови
остварити.
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Време и место
Прва ПССОХ („Примена слободног софтвера и
отвореног хардвера”) конференција ће се састојати
од предавања по позиву која ће трајати један дан.
Конференција ће се одржати у суботу 13. октобра
2018. на Електротехничком факултету у Београду,
сала 61.

Тема
ПССОХ укључује три главне теме:
- Примена слободног софтвера
- Примена отвореног хардвера
- Представљање и улоге жена у слободном
софтверу и отвореном хардверу
pssoh.etf.bg.ac.rs
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Крусадер

Аутор: Слободан Николић
Управљање датотекама за корисника представља један од главних задатака у
свакодневном раду, без обзира да ли се ради о пословном или приватном
рачунару. Проналажење, мењање, брисање или њихово отварање у
одговарајућем програму у знатној мери поједностављује примена квалитетног
софтвера за ту намену. Иако на Линуксу постоје бројна оперативна решења која
се налазе као подразумевани управници датотека на разним дистрибуцијама,
постоји приличан број нових корисника који траже адекватну замену за Total
Commander, који су до јуче користили на власничком оперативном систему. Као
могућа опција, обично се предлаже и двопанелни Крусадер, који је предвиђен за
употребу уз КДЕ сучеље, али га је могуће инсталирати и на осталим графичким
окружењима.

Када се Крусадер први пут покрене, програм ће приказати да ли је инсталиран
алат за компресију датотека и које екстензије постоје као опција за употребу. Као
код сличних апликација, доступне су бројне опције за подешавања, како самог
физичког изгледа, тако и разних поступака за манипулацију датотекама.
Интерфејс стандардно приказује два панела који омогућавају брзо премештање
са једног панела на други. Поред тога, на панелима се може отворити више
картица, као и искачући панел који кликом на одговарајућу икону, може заузети
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све четири позиције у оквиру панела. У зависности од потреба појединачних
корисника, подразумеваном изгледу се у доњој зони могу прикључити функцијска
трака са тастерима, као и емулатор терминала.

Ако не желите да вам подразумевано буде видљив искачући панел уграђен као
бочна трака, за брзу навигацију можете користити почетну икону у траци
локације. Кликом на иконицу са леве стране отвориће се искачући прозор који
може да послужи као бочна трака за дијалог. Поред кретања међу главним

25

Л иБРЕ! ЧАСОПИС О СЛОБОДНОМ СОФТВЕРУ
Представљамо

Октобар 2018

фасциклама, на истом месту је могуће монтирање уређаја и повезивање са
удаљеним мрежним местом. Крусадер садржи могућност образовања профила,
па се тако могу направити профили за одређене намене са потпуно различитим
подешавањима и истовремено одредити који ће се од њих учитати при
покретању програма.

Прегледом ставки у менију, закључује се да програм садржи све уобичајене
радње за лако управљање датотекама, као што су спајање, распакивање,
упоређивање, трансфер, али и креирање и оверу контролне суме. Крусадер
поседује опцију покретања и у кореном режиму, преко ставке у менију Алати, што
изискује додатни опрез. За кориснике који су већ користили сличне управљаче
датотека, управљање овим програмом ће бити врло једноставно и лако. Све што
је напреднијем кориснику неопходно, налази се на уобичајеном месту и
вероватно ће бити потребно само прилагодити тастерске пречице сопственим
навикама. За мање искусне кориснике, препорука би била да не одустају одмах
од програма ако им се учини превише компликован. За почетак, у менију Приказ
може да се изврши пребацивање на Сажети приказ, а могу се извршити још нека
графичка подешавања да интерфејс буде приближнији познатим управљачима
датотека, па би се тако процес транзиције на нови изглед учинио безболнијим.
Програм је у целости преведен на српски језик и доступан је за преузимање у
свим познатијим дистрибуцијама.
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Тмукс, или - како се једноставно
умножити
Аутор: Марјан Бугариновић
Свима нам се десило, када се закачимо на неки удаљени (енг. remote) сервер
путем ССХ протокола, да нам се јави потреба да отворимо неко упутство ( man
page) док конфигуришемо и пролазимо кроз покретање неког алата, апликације
и слично. Осим тога, зарад дебаговања (енг. debug) или траблшутовања (енг.
troubleshooting) неког проблема, потребно је да имамо једну сесију на којој ћемо
приказати логове, а на другој покретати апликацију. У помоћ ускаче Tмукс (енг.
tmux). Тмукс, реч која је настала као скраћеница од Терминал мултиплексер (енг.
Terminal Multiplexer), управо представља баш то - могућност да „умножимо” наш
терминал на много различитих панела или прозора, а све то кроз једну једину
сесију, било локално, било на неком удаљеном серверу коме смо приступили
путем ССХ протокола. Написао га је Николас Мариот ( Nicholas Marriott). Писан је у
Ц програмском језику, а прва верзија је објављена још 2007. године. Направљен је
као пандан Скрину (енг. screen ). Намера овог текста није да докаже или покаже
да је Тмукс бољи или лошији од Скрин. Не. Намера текста је да боље упозна
читаоце са начином на који могу да повећају продуктивност тиме што ће кроз
једну сесију моћи да раде више ствари. На интернету ћете пронаћи многа
питања, да ли је Тмукс бољи од Скрина или обрнуто, али као што смо
напоменули, то није тема овог текста. Једина видљива разлика је лиценца под
којом су објављени: Тмукс је објављен под ИСЦ ( Internet System Consortium )
лиценцом, док је Скрин објављен под лиценцом ГНУ ГПЛ верзија 3. Тмукс се
инсталира једноставно, путем конзоле и коришћењем предодређеног управаљача
пакетима у зависности од дистрибуције Линукса коју користите. Препоручује се
да инсталацију Тмукса извршите прво на локалној машини, како бисте се
упознали са командама и већином функционалности, а затим, после неког
времена инсталирајте овај користан алат и на серверу.
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Уколико је Дебијан ваша дистрибуција, или Убунту или Минт, искористићете:
apt-get install tmux

Код, рецимо Арч Линукса, ова команда ће бити:
pacman -S tmux

Уколико је дистрибуција којом располажете Федора, користите следећу команду:
dnf install tmux

Потребно је да приликом инсталације Тмукса имате привилегије рута (енг. root)
или народски речено - рут привилегије. Када завршите са инсталацијом,
једноставним уписивањем команде испод у терминалу покренућете сесију.
tmux

Приказаће вам се екран као на слици испод.
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Уочљива промена у односу на претходни екран јесте зелена линија у дну екрана.
То је уобичајена статусна линија Тмукса коју можете да исконфигуришете по
сопственом нахођењу. Приликом покретања Тмукса, да бисмо могли да
извршавамо команде, управљамо прозорима, делимо екране и слично, потребно
је да притиснемо префикс тимкомандама. Уобичајени (енг. default) префикс у
тмуксу је Ctrl b (у даљем тексту C-b). У делу префикса наступа још једна од
разлика између Тмукса и Скрина. Наиме, код Скрина је префикс Ctrl a ( C-a ) и
видећете да су многи који су користили дуго Скрин прешли на Тмукс, само
мапирали C-a комбинацију као префикс. Иако никада нисам користио Скрин, то је
и са мном случај, лакши ми је C-a префикс за куцање, па ми се често дешава да у
свом претраживачу, у жељи да пребацим на други таб, грешком селектујем све
са сајта, уместо да болдујем текст ( C-b префикс је пречица за болдовање у
великој већини текст уређивача). Да се вратимо на Тмукс. Покретањем горе
приказане команде у терминалу, покренули сте Тмукс сесију и у оквиру ње
можете радити шта год пожелите. Притиском на префикс ( C-b) <%> поделићете
ваш екран на два панела вертикално, као на слици испод. Мала напомена: морате
притиснути карактер који се налази између < и > заграда.

Уколико желите да пређете са једног панела на други, притиском на префикс ( Cb) <o> успећете у тој жељи. Такође, за прелазак са једног панела на други
можете користити и стрелице, C-b <лево> за прелазак на леви панел, C-b
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<десно> за прелазак на десни. Уколико желите да екран поделите хоризонтално,
ништа лакше, притиском на C-b <“> поделићете екран као на слици испод.

Навигација овога пута укључује стрелице горе или доле, у зависности од тога у
ком се панелу налазите, наравно, уз претходно укуцавање префикса (C-b) .
Уколико желите да креирате нови прозор, јер један - ко ниједан, то ћете моћи да
урадите притиском на C-b <c> . Овом командом креирамо нови прозор и
аутоматски смо пребачени на њега. Уколико желите да се вратите на претходни,
притисните C-b <p> или C-b <број прозора> уколико желите да се вратите на
неки одређени прозор. Уколико желите да затворите прозор, то можете учинити
притиском на C-b <&> или једноставним уписивањем exit у терминалу жељеног
прозора. За затварање панела је C-b <x> или exit у терминалу панела. Оно што
је најбоља опција оваквих мултиплексера и оно што се и мени највише допало,
јесте чињеница да се можете поново вратити у Тмукс сесију уколико сте се
дисконектовали или вам је нестала конекција, а ви сте до гуше у послу на неком
удаљеном серверу. Да се откачите са Тмукс сесије, можете притиснути C-b <d> и
поново ће вам бити приказан терминал, без зелене статусне линије. Али, зашто
бисте се уопште скидали са сесије коју сте покренули? Ако вам се то којим
случајем деси, никакав проблем, да бисте видели које су сесије започете на
Тмуксу, довољно је да у терминалу укуцате:
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tmux list-sessions

Приказаће вам се сесије као на слици испод.

Уколико желите да се поново закачите на сесију, само укуцајте следећу команду
у терминал и решена ствар!
tmux attach -target <ime sesije>

Сесијама можете давати имена, да бисте их лакше разликовали, можете се
закачити на своју локалну сесију, а затим приступити серверу и на њему се
закачити на другу сесију, само том приликом морате бити пажљиви - уколико
желите да укуцате команду на удаљеном серверу, потребно је два пута да
притиснете префикс, а затим жељену типку на тастатури, у супротном,
контролисаћете своју локалну сесију. Оно на шта морате обратити пажњу је да
приликом гашења рачунара или сервера на коме је покренута сесија Тмукса, иста
нестаје, зато што се чува у РАМ меморији машине. Да се изборите против овога,
постоји могућност да напишете беш (енг. bash ) скрипту да вам се приликом
стартовања машине покрене сесија која је била затворена. Нажалост, могућност
чувања сесија по гашењу машине још увек није могућа у целости и без мало
твиковања (енг. tweak). Уколико желите, можете конфигурисати да вам се
статусна линија налази на врху екрана, уместо на дну, можете на њу додавати
повратне информације неких команди, а све то коришћењем .tmux.conf датотеке.
Можете чак подебљати линију која представља границу између ваших панела.
После само мало играња са .tmux.conf датотеком, уколико не постоји у вашем
кућном (енг. home) директоријуму, слободно га направите тамо, ваш Тмукс може
наликовати овоме.
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Ово је један од јако корисних алата, ако живот проводите у конзоли и ван ње, а
постоје неограничене могућности за његову употребу. Уз само неколико дана или
пар недеља, постаће део ваше свакодневнице и прво што ћете урадити када
отварате било који терминал биће команда - tmux или неки алијас уколико сте
лењи, попут мене!
Корисни линкови:
tmuks na githabu (https://github.com/tmux/tmux/)
The Tao of tmux (https://leanpub.com/the-tao-of-tmux/read)
A tmux crash course (https://robots.thoughtbot.com/a-tmux-crash-course)
Quick and easy guide to tmux (http://www.hamvocke.com/blog/a-quick-and-easy-guideto-tmux/)
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Сербиан Опенбокс
Аутор: Радомир Трифуновић
Већ смо навикли да уз бројне празнике током јануара месеца имамо и један
редован догађај који може да привуче пажњу поштовалаца отвореног кода. Иако
датум изласка нове верзије није фиксиран, дистрибуција има стабилне ауторе,
још стабилнију основу, па тако по пети пут можемо да видимо ново издање на
српском језику Сербиан ГНУ/Линукс 2018. Пројекат је остао са истим циљевима
као и 2014. године, а корисницима су испоручене две едиције, са КДЕ графичким
окружењем и Опенбоx менаџером прозора, обе са 32-битном и 64-битном
архитектуром. Поред тога, као додатак за нове кориснике, доступан је за
преузимање и пратећи приручник у ПДФ формату. Графички изглед је задржао
исти тренд и овогодишње издање је уприличено као омаж најпознатијим
филмовима Слободана Шијана. За обликовање дистрибуције коришћена је и
ауторска ризница у којој, поред већ преинсталираних програма, можемо пронаћи
и корисне пакете као што су: домаћи јфристил (енг. JFreeSteel) читач докумената,
гис-ведер (енг. Gis-Weather) временску прогнозу, дедбиф (енг. Deadbeef) аудиоплејер, трукрипт (енг. Truecrypt), дропбокс, jандекс-диск (енг. Yandex-disk) итд.
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Пошто је наш часопис редовно и афирмативно пратио развој домаће
дистрибуције и указивао на значај пројекта на српском језику, у овом тексту ћемо
покушати да приближимо читаоцима употребу Опенбокс менаџера прозора,
његове поставке и начин корисничког прилагођавања. Уз незахтевно радноокружење, избор преинсталираних програма које ћемо добити по инсталацији,
могао би се окарактерисати као квалитетан и одговарајући. Као најважније
апликације могле би да се истакну PCManFM и Кетфиш за управљање фајловима,
Синаптик и ГДеби за инсталацију пакета и веб-прегледач Фајерфокс. Одељак за
мултимедију попуњавају Аудашус (енг. Audacious) као музички плејер, ВЛЦ и
СМПлејер за видео-емитовање, као и Curlew конвертер и Брасеро резач дискова.
Од канцеларијског софтвера ту су Абиворд процесор текста, таблични Гнумерик
и едитори текста, једноставни Лифпед и напредни Џини. За графички део
задужени су Мираж и ГИМП, док интернет секцију попуњавају клијенти за видео,
електронску пошту, инстант поруке, торент, ИРЦ и праћење вести. Присутни су и
корисни алати за архивирање, партиционисање, чишћење система, мониторинг
итд.
Комплетна подешавања за менаџер прозора налазе се у опенбокс фолдеру на
путањи /home/user/.config . Ту ћемо пронаћи оригинално три фајла, а у нашем
случају четири. Тај додатни icons-menu.xml су аутори дистрибуције поставили
за кориснике који желе да имају видљиве иконе у менију. Аутостарт фајл нам
показује који ће процеси бити подигнути са стартовањем система. Апликација
Нитроген ће добавити подразумевану позадину, укључиће се композитни
менаџер конки десктоп монитор и подићи подешени бмпанел2. У истом фајлу
налази се и тројна поставка за тастатуру, чувар екрана, а можемо да видимо и
две ставке које су спремне за покретање, због чега је потребно уклонити ознаке
испред линија. Ради се о временској прогнози и стању батерије у случају да је
систем инсталиран на преносни уређај. У случају да корисник нпр. жели подићи
панел тинт2 уместо постојећег, потребно је да замени одговарајућу линију
бмпанел2 на тинт2, а то може урадити преко менија Поставке-Опенбокс-Измени
аутостарт. Фајл menu.xml служи да би се подесио мени који видимо када
извршимо десни клик на десктоп, а аутори су за његове измене предвидели
путању у менију на Поставке-Опенбокс-Измени menu.xml . Корисници којима се
измена .xml фајлова чини ризична, могу активирати и Обмену графичку
апликацију, преко путање Поставке-Опенбокс-Уређивач менија и тако на
безбеднији начин прилагодити постојећи мени својим потребама.
Фајл који доноси преостала подешавања за Опенбоx именован је као рц.xмл, а у
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његово ручно подешавање можемо кренути преко менија: Поставке-ОпенбоxИзмени рц.xмл. Корисницима препоручујемо да пре било каквих измена у
конфигурационим поставкама оставе резервне копије оригиналних фајлова на
сигурно место. За највећи део подешавања постоје графички програми који су у
менију насловљени као: Подешавање апликација ( OBApps), Управљач
подешавањима ( Obconf) и Подешавање изгледа ( Lxappearance). OBApps је
пројектован на поставке изгледа појединачних програма, а које се односе на
фокус, декорацију, минимизовање и слична подешавања. Преко апликације
Обцонф подешава се тема менија, изглед и понашање прозора, фонтови,
примарни монитор, понашање миша, обавештајна зона, број радних површина и
њихове маргине. Покретањем програма Lxappearance добијамо могућност
одређивања генералне теме, боје (ако тема дозвољава) подразумеваног пакета
икона, теме за показивач миша, изглед алатнице, звучне догађаје итд. Ако је
корисник навикнут на деловање преко тастерских пречица, њихово
прилагођавање ће морати да изведе ручним изменама фајла rc.xml . На
интернету се може пронаћи већ неко време неодржавана апликација Обкеy, али
која може послужити за подешавање пречица, па ауторима препоручујемо да ову
алатку убаце у следеће издање дистрибуције.

Прегледајући ставке подразумеваног менија можемо да скренемо пажњу на
неколико опција које ће свакако затребати по извршеној инсталацији на тврди
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диск. Систем-Подешавање пријаве омогућава да корисник подеси аутоматско
логовање без уношења лозинке. Када се отвори текстуални фајл, потребно је
пронаћи ставку #autologin-user=username, уклонити ознаку и уписати своје
корисничко име. Такође, уклонити ознаку и испред линије #autologin-usertimeout=0 и сачувати документ. Иако можете нову ризницу додати преко
управника пакета, исти поступак је омогућен директно преко текстуалног фајла,
користећи ставку у менију Систем-Измена софтверских извора. За измену тапета
предвиђена је алатка Нитроген, на путањи Поставке-Одабери бирајте позадину.
Апликација зна понекад да забагује, па у том случају због ресетовања треба
обрисати скривени фолдер на путањи /home/user/.config/nitrogen . Ставка
Поставке-Подразумевани програми покреће алатку libfm-pref-apps, уз помоћ које
можете подесити подразумевани веб-прегледач и програм за пријем е-поште. У
менију се на неколико места може пронаћи опција Помоћ на мрежи, а њеном
активацијом одлази се на матични сајт, на страницу са Опенбоx саветима, где се
може пронаћи још неки корисни податак. Ту ћете видети и да су аутори
омогућили да преузмете почетни конфигурациони опенбокс фолдер, за случај да
сте пореметили ваше фајлове са подешавањима, а нисте оставили резервну
копију.

Наш генерални утисак, стечен током вишедневног коришћења домаће
дистрибуције, је више него позитиван и без икаквих нежељених дешавања.
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Сербиан опенбокс
Оперативни систем је веома брз, са тренутним одзивом апликација, баш онако
како се очекује од једног окружења са малом потрошњом ресурса. По подизању,
Сербиан Опенбокс 2018 показује заузеће од 140/200МБ РАМ-а, зависно од
одабране архитектуре. Поједине од преинсталиних апликација нису лагане на
ресурсима, као што је подразумевани веб-прегледач, па ако је на вашем рачунару
одзив тог програма спор, испробајте Мидори, као штедљивију варијанту. Кад већ
помињемо Фајерфокс, вреди напоменути да долази са прикључцима за Јава,
Ксине (енг. Xine), ВЛЦ и Адобе Флаш садржај, па је приступ видео-фајловима, али
и порталу еУправа, остварив преко сесије уживо. Корисницима препоручујемо,
без обзира на искуство, да спроведу тестирање и увере се у квалитет и
поузданост. Могуће је да баш ова дистибуција буде оптимално решење за ваш
стари лаптоп или лимитирани нетбук. Ако се ипак догоди да вам, из било ког
разлога, то што затекнете на десктопу не одговара, немојте га уклањати са
рачунара, већ можете поступити по предлогу аутора који је наведен у ПДФ
приручнику, тј. пошто Опенбокс на диску заузима величину од само неколико
мегабајта, добра је прилика да се на стабилној основи паралелно инсталира и
испроба неко друго графичко окружење.
Корисне адресе: http://www.debian-srbija.iz.rs/p/serbian-za-starije-racunare.html
http://www.debian-srbija.iz.rs/2014/04/saveti-serbian-openbox.html
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Сигурнији оперативни системи
(5. део) — Дискрит линукс
Аутор: Петар Симовић
Можда је неко до сада чуо за дериват Убунтуа са фокусом на приватност УПР Ремикс Убунту приватности (енг. Ubuntu Privacy Remix). Ко се не сећа или није ни
знао за УПР, укратко, то је била модификована дистрибуција Убунтуа са
уклоњеним драјверима и неопходним софтвером из кернела за повезивање на
било какву мрежу. Није се могло повезати на локалну мрежу (енг. LAN),
широкопојасну мрежу (енг. WLAN), блутут (енг. Bluetooth ), Чвор-до-чвора везом
(енг. PPP) ни инфрацрвено повезивање (енг. Infrared connection ). Значи, Дискрит
не може изаћи на интернет и не може приступити вашем диску у рачунару.
Све то у циљу изоловања система за рад са осетљивим подацима од могућих
упада у систем преко мреже или у случају да су подаци или хардвер већ
заражени, комуникацију из система ка нападачу. Основни циљеви система су
били заштита од килогера (енг. keyloggers), руткита (енг. rootkits), спајвера (енг.
spyware) и потенцијалних вируса са вашег диска.

УПР је угашен 2017. године, а заменио га је Диксрит линукс (енг. Discreete Linux),
који се може сада сматрати наставком или побољшањем УПР-а, па не чуди што је
Дискрит линукс задржао наведене или преузео наведена својства заштите од
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УПР-а. То свакако нису све сигурносне мере Дискрит-а, нове су додате како би
овај оперативни систем био у кораку са временом и конкуретан са осталима из
безбедносне бранше. Да бисмо разумели зашто су се аутори прво УПР-а, а сада и
Дискрит линукса одлучили за сигурносни систем са којим не можете приступити
мрежи нити диску у вашем рачунару, морамо прво бити свесни неколико
шпијунксих програма које је обелоданио Сноуден (енг. Edward J. Snowden ), и
друго, како заправо вируси успевају да заразе наш систем.

Амерички шпијунски програми

Откривени шпијункси програми су: Фоксацид (енг. FOXACID) - програм Америчке
Безбедносне агенција НСА (енг. National Security Agency) који омогућава овој
агенцији да победи у трци са временом и када упутите захтев за неком вебстраном, и послужи вам лажну веб-страницу са подметнутим вирусом и
експлоитом у њој. То је омогућено помоћу још једног програма под кодним
именом Квантум (енг. QUANTUM) који је претходно обезбедио компромитовање
рутера које користе још у самој фабрици јер су компаније биле приморане да
сарађују са Америчком безбедносном службом. Турбина (енг. TURBINE) је још
један програм који се ослањао на хардверске импланте које је НСА инсталирала
на многе уређаје корисника и који јој је омогућавао да аутоматски приступа
рачунарима корисника и из њихових рачунара непримећено извлачи податке или
их шпијунира прислушкујући микрофон или камеру.

Како вируси успевају да заразе наш систем

Нападач има доста могућности на располагању када жели да упадне у ваш
систем. Најосновнији напади су намерно навођење корисника да покрене
одређени заражени програм, искоришћавање сигурносног пропуста попут
прекорачења бафера (енг. [https://en.wikipedia.org/wiki/Buffer_overflow[buffer
overflow]) у неком корисниковом софтверу итд. Када причамо о начинима да
вируси дођу на кориснички рачунар, то је најчешће кроз непроверена
преузимања са интернета, преко мејла, на веб-странама, кроз документа, итд. Да
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не заборавимо да добро прикривени вируси могу заобићи и антивирусе, ватрени
зид (енг. Firewall), ИДС (енг. intrusion detection systems), или чак ваздушну
изолацију (eng. air gap). Међутим, да би било који од ових напада остварио свој
циљ да нападачу обезбеди приступ вашем рачунару, интернет веза са вашим
системом мора да постоји. Значи водећи принципи су забаракидирај улазе у
систем, излазе из њега и тако спречи ширење вируса.

Како се Дискрит брани

Творци Дискрита су све то имали у виду када су креирали овај систем, вагајући
између једноставног корисничког искуства и највеће сигурносне мере заштите
која се може остварити очувавајући систем употребљивим.
Особине:
- нема повезивања на интернет
- нема приступа диску - због познатих напада на системе кроз фирмвер (енг.
firmware) хард дискова на којима се може сакрити вирус и преживети
форматирање (деталњији текст о овом нападу),
- оперативни систем је непроменљив - Дискрит се само може покренути са
медијума, али на њему се не могу чувати подаци зато што је систем само за
читање (енг. read-only file sytem, ISO 9660, SquashFS),
- једини приступ је преко спољних медија као У-Ес-Бе (УСБ), који се порећу као не
извршни (енг. mount as noexec). Директан приступ меморији је такође
ограничен спољним медијима јер су забележени напади инсталирања
фирмвера са вирусом кроз меморију на друге уређаје. Спољне тастатуре које
се везују мораће да имају прво одобрење одкорисника да се ради о тастатури
пре него што истој буде дозвољен унос, да би се спречили напади попут
(BADUSB-а).
- само дигитално криптографски потписан кернел се може учитати и стартовати
Дискрит линукс, што спречава нападаче да подметну њихов измењени
кернел који рецимо отвара приступ интернету.
- администраторске рут (енг. root) привилегије нису дозвољене, међутим пре
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учитавања имате избор да учитате Дискрит верзију са омогућеним рут
привилегијама ако су оне неопходне за неки посао.
Поставља се логично питање: Како користити Дискрит линукс ако не можемо на
интернет и немамо приступ диску, а ни у самом Диксриту не можемо чувати
датотеке? Корисник ипак може прикључити у-ес-бе и са њега учитати датотеке у
оперативни систем, а све што на систему ради може сачувати такозваном
криптобокс облику (енг. cryptobox). Криптобокс које је заправо виртуелни
контејнер или датотека одређене величине, шифрован лозинком коју корисник
одабере. Таква једна датотека у шифрованом облику са стране увек изгледа као
гомила насумичних карактера и не може се никада рећи колико се датотека
налази у њему, тј. колико је напуњен. Сличну техику користи Веракрипт (енг.
VeraCrypt) и некадашњи Трукрипт (енг. TrueCrypt) за које такође имате подршку у
Дискриту.
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Систем је намењен звиждачима (енг. whistleblowers), новинарима, активистима,
адвокатима и другима који нису нужно и ИТ експерти, па се може рећи да је
Дискрит оријентисан ка просечним корисницима у потрази за већом приватности.

Укључени софтвер
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На располагању вам је широк спектар алата и програма укључених у Дискрит
линукс и њима је систем добро опемљен како вам ништа од програма не би
затребало и да не бисте инсталирањем додатног и потенцијално зараженог
софтвера угрозили систем и своје поверљиве податке.

43

Л иБРЕ! ЧАСОПИС О СЛОБОДНОМ СОФТВЕРУ
Представљамо

Октобар 2018

У систему се налазе разни програми од едитора текста, преко целог Либре офиса
(енг. Libre Office), калкулатора, виртуел бокса (енг. VirtualBox), именика. Ту су и
програми за обраду слика и цртање попут ГИМП-а, инкскејпа (енг. Inskscape),
скрибуса, онда програма за шифровање и отклањање метаподатака попут ГПГ-а,
Веракрипта (енг. VeraCrypt), МАТ-а ( data Anonymisation Toolkit) и криптбокс
чаробњака.
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Укључени си и програми за аудио и видео попут ВЛЦ-а и ритамбокса (енг.
Rythmbox), програма за нарезивање Брасеро, па чак и веб-прегледач Фајрфокс
ЕСР (енг. Firefox ESR ), а ту су наравно и системски програми попут терминала,
прегледача логова, ДИСКС-а, и других.
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Систем је веома сигуран, спречава већину начина на који се вируси и други
нежељини софтвер обично инфилтрира на кориснички систем. Оперативни
систем Дискрит је и даље у фази тестирања и даљег развоја (у тренутку
тестирања је најновија верзија била Discreete_Linux_2016.1_beta1 фебруара 2018.
године), па овај систем још не треба сматрати готовим решењем за критичне
послове, а приликом тестирања и ми смо наишли на неке багове. Међутим,
Дискрит има светлу будућност ако настави са даљим развојем, праћење
актуелних напада и пропуста, трудећи се да исте спречи.
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Увод у објектно-оријентисано
програмирање (2. део)
Аутор: Амар Туфо
У објављеном 47. броју ЛиБРЕ! часописа о слободном софтверу имали сте прилику
прочитати нешто детаљнији увод у сам термин и срж објектно-оријентисаног
програмирања гдје смо настојали упознати вас са новим начином развоја
софтвера, његовим предностима, али и манама. У овом, другом дијелу чланка, о
објектно-орјентисаном програмирању, упознат ћемо Вас са термином класе и
објекта, видјет ћете на практичном примјеру како се креира једна цијела класа, а
како се креира објекат, те његово позивање у самом програму. Споменут ћемо
термин мутатора и аксесора, те начин његове примјене на практичном примјеру.
Треба напоменути још једанпут како овај чланак није увод у програмирање нити
је намјењен почетницима с обзиром на то да је чланак написан под
претпоставком да сте већ раније радили у Ц++ програмском језику и да
познајете основне типове података и петље.
Шта је класа, а шта објекат?
Једна од новина које објектно-орјентисано програмирање уводи у развој софтвера
јесу класе и објекти. Прије него погледамо како се засебно пишу класе, треба да
укратко разјаснимо шта је то класа а шта објекат.
Најједноставнији одговор на питање шта је класа јесте да је то кориснички тип
података. Дакле, класа као главна карактеристика ООП-а омогућава програмеру
декларацију свог типа података коју он касније може искористити онолико пута
колико му то затреба и тамо гдје му затреба. С друге стране, свака се класа
састоји од података чланица класе који могу бити јавног (енг. public) или
приватног (енг. private) метода приступа, те заштићени (енг. protected) метод
приступа. С обзиром на то да су сви подаци чланице класе декларисани као
приватни, њима се приступа користећи посебне функције по имену мутатори и
аксесори или гетер (енг. getter) и сетер (енг. setter) функције. Да бисмо боље
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разумјели овај текст о класама и објектима, погледајмо примјер једне
једноставне класе.

Горњи примјер приказује једноставну класу Student са подацима члановима класе
height, age и name. У овој класи, као што се види, height и age су тип дабл док је
name типа стринг. Сви подаци у овом примјеру класе су приватног типа. Новина у
овој класи јесте код после линије void setHeight(double sheight) , који
представља функције мутатора и аксесора.
Засебно писање класе и креирање објекта?
Претходно у тексту је поменуто како је класа кориснички тип података те је
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такођер поменуто од којих се метода приступа састоји једна класа. Међутим, није
поменуто шта је објекат те како се креира објекат унутар класе. Најбољи примјер
објекта је рецимо ауто, авион, пас, мачка. Сваки објекат има своје атрибуте,
рецимо ауто има тежину, боју, четири точка, четвера врата. То се у
програмирању назива објекат. Да би се један ауто направио, прво се изради
нацрт са изгледом аута. Тај нацрт аута би био класа, а сам ауто би био објекат. У
програмирању, објекат је саставни дио класе и он се израђује у њој. У нашем
случају, студент је објекат који има своје име (стринг), године (интиџер) те
тежину (дабл). Сада ми можемо израдити нашу класу која би изгледала овако:
Овако изгледа наша класа по имену Студент којој смо додјелили њене атрибуте.
Већ је написано како се свака класа састоји од три метода приступа чланицама а
то су јавни, приватни и заштићени. Но, у нашем случају, ми користимо само прва
два наведена метода. Како се онда креира објекат и шта је објекат уопште?
Најједноставније речено, објекат је инстанца класе или примерак класе.
У овој нашој класи Студент ми ћемо креирати објекат по имену student1. Дакле,
ово је објекат наше класе а користит ћемо га како бисмо додјелили нашем
студенту име (student1.setName = “Amar”).
Обзиром да су класе кориснички типови података, добар програмер ће класу
увијек засебно писати и дефинисати је као свој тип података. То је исто када
креирамо засебну ЦСС датотеку наше веб странице те ју касније само увежемо у
нашу ХТМЛ датотеку. Погледајте оба случаја:

Слика 1: Изглед готове веб странице са ЦСС форматирањем
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Слика 2: ХТМЛ изворни код веб странице

Слика3: ЦСС датотека веб странице
Вјероватно се питате зашто смо убацили ХТМЛ/ЦСС wеб страницу као примјер
која нема никакве везе са класама и објектима. У питању је веома добра пракса
да се ЦСС датотека пише засебно од ХТМЛ датотеке а да се касније само повеже.
Исту праксу примјењујемо на класе и објекте.
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Слика 4: Изглед класе Студент

Слика 5: Декларисање типова чланица класе Студент
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Укратко, на слици 4 се види како наша класа почиње са #ifndef , #define, чиме се
дефинише кориснички тип података. У Ц++-у, класа почиње малим почетним
словом class Student , док назив класе пишемо великим почетним словом.
Једном када декларирамо све чланове наше класе као на слици изнад,
декларацију класе завршавамо #endif. Тиме је наша класа декларисана.
Међутим, на слици 5 која приказује дефиницију функција чланица класе, имамо
приказану употребу мутатора и аксесора. Уколико Вас којим случајем буни дио
кода на слици 5 Student::setAge, ради се о оператору за разрешење досега ( :: ,
енг. scope operator). Оператор за разрешење досега чита декларисане податке из
моје класе како би се студенту додјелиле његове године или име. Овако се
правилно креира једна класа, а обавезно Вам препоручујемо да радите на исти
начин те избјегавајте писање класе унутар main.cpp датотеке како не би дошло
до непрегледности у коду, а предност је и лакша модификација и отклањање
насталих грешака. Посљедњи дио нашег програма који нам је остао, јесте да се
класа повеже у main.cpp датотеку. Оно што треба додатно напонету додати
јесте и то што једном када се класа креира, овисно о развојном окружењу које
користите, ваља имати на уму да је класа хедер датотека, односно, student.h
која садржи декларације прототипова функција те исто име се додјељује за
датотеку student.cpp која садржи дефиниције прототипова функција.
Још једна важна ствар коју користи наша класа јесу мутатори и аксесори. Дакле,
шта су уопште мутатори и аксесори? Укратко, мутатор је посебна функција класе
која поставља вриједност на варијаблу приватног члана класе док аксесор враћа
вриједност члана класе. Горња класа Студент има декларисане функције класе
користећи се мутаторима и аксесорима а у наставку ћемо погледати како се
дефинишу функције класе. Најједноставније речено, мутатори и аксесори су у
ствари функције којима се варијаблама додјељују њихове вриједности. Ми у овом
нашем програму имамо студента коме желимо да доделимо име и да се његово
име врати на излаз пошто се програм компајлира. Име студента је типа стринг па
кодом то пишемо овако:
string name;

Сада морамо употребом функције мутатора (сетер) поставити име нашег
студента, а то радимо употребом оператора за разрешење досега :: овако:
void Student::setName (std::string sname) { std::string name = sname; }
std::string Student::getName(void) { return _name; }
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Једанпут када смо дефинисали прототипове функција, у главном дијелу кода
треба само да додјелимо вриједности нашој варијабли, у овом случају да дамо
име нашем студенту. Прво се креира објекат који изгледа овако:
Student student; //ovo je objekat

Сада додјелимо име нашем студенту на овај начин.
student.setName(“Amar”);
cout «”\n Name: “ «student.getName()«endl;

Сада поново можемо обратити пажњу на наш цијели програм у који је повезана
наша класа а који изгледа овако:

Слика 6: Изглед цијелог програма маин.цпп
Други дио чланка о објектно–орјентисаном програмирању био је нешто детаљнији
с обзиром на то да је креиран практични програм по имену Student v1.0 у којем је
приказана израда класе и објекта, мутатора и аксесора. У трећем дијелу чланка
приказат ћемо начин компајлирања овог Ц++ програма користећи Терминал и
ГНУ/Г++ компајлер.
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Увод у функционално
програмирање (1. део)
Аутор: Стефан Ножинић

Настанак

Током развоја рачунарства постојала су два смера куда су теоретичари желели
да се рачунарство развија. Данас најраспрострањенији правац је задао Алан
Тјуринг увођењем своје машине стања. Ова машина је базирана на следећој
структури: имамо бесконачну траку (у пракси довољно велику) која нам служи
као меморија, имамо главу која може да се креће по траци и имамо операције
уписа и читања на/са траке на позицији где се налази глава. Данас је сваки
рачунар заснован на овом принципу. Наши процесори заправо извршавају
инструкције сталног читања и писања по меморији (траци). Тјурингова машина
се, дакле, понаша на основу унапред задатог редоследа инструкција. У таквом
процесу, Тјурингова машина стално мења своје стање. Из оваквог размишљања је
настала и Фон Нојманова архитектура на којој је данас базиран скоро сваки
рачунарски систем. Она налаже да имамо једну јединицу за рачунање и
извршавање инструкција (процесор), да имамо меморију односно јединицу за
складиштење података и њихово читање и да имамо улазно/излазне јединице
које нам добављају информације и испоручују информације спољном свету
(терминал, екран, тастатура, звучник, камера …). Наравно, сваки екстерни уређај
(улазни, излазни или улазно-излазни) може бити изоловани рачунарски систем за
себе базиран на истој архитектури. Поред Тјурингове машине, развијао се још
један модел израчунавања: ламбда алгебра. Овај модел је базиран на томе да
имамо универзалан језик за опис израчунавања који се састоји из неких правила.
Иако овај модел није нашао примену у изради физичких рачунарских система, он
данас наилази на огромну примену у развоју софтвера, а нарочито када је реч о
обради великих података (енг. big data ) jер је програме писане у оваквом моделу
лако паралелизовати.
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Ламбда алгебра

Ламбда алгебра је математички модел језика који се састоји из три правила:
1. Променљива - низ од једног или више карактера.
2. Апстракција - дефиниција функције која има једну улазну (увезану)
променљиву и израз који је резултат рачунања те функције.
3. Апликација - примена, односно позив функције где јој се прилаже вредност
коју има увезана променљива.
У наставку, због лакоће писања, променљиве ћемо обележавати са x, y, z… а
ламбда функције односно апстракцију са
λx.M

где је M неки израз односно неки ламбда израз од горе наведених могућности.
Апликацију ћемо обележавати са М X где је М ламбда-израз а X вредност коју
примењујемо.
Исто тако, израз М[x] је израз који зависи само од променљиве x.
Сада ћемо увести још нека додатна правила како бисмо лакше разумели цео овај
модел и како бисмо касније лакше разумели начин функционисања програмских
језика (Хаскелл у овом серијалу).
1. Алфа-конверзија је правило које нам омогућава да увезаној променљивој
функцији можемо променити назив, тачније ово правило налаже да је
λx.M[x] = λy.M[y]

2. Бета-редукција је правило да када позовемо одређену функцију са одређеним
аргументом (апликација), да је то исто као да израз у тој функцији заменимо
свуда где се помиње дата променљива са задатим аргументом, тј:
.

(λx.M) X = M[x=X]
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Черч-Росерова теорема

Ова теорема налаже да редослед примене бета-редукције није важан и да ће
увек дати исти резултат. Узмимо за пример следећи израз:
(λx.x+1) (λx. x+2) 1

Ако прво урадимо бета редукцију на десни израз добијамо нови израз
(λx.x+1) 3

што заправо даје 4. Са друге стране, ако урадимо бета-редукцију прво на левом
изразу, добијамо
.

((λx.x+2) 1) + 1 = 3+1 = 4

Функције више променљивих

Функције више променљивих се лако могу дефинисати употребом ламбда
функција унутар других ламбда функција. На пример, функција која узима два
броја се може дефинисати као
λx.λy.x+y

Ово значи да је то функција која узима променљиву x и враћа функцију која узима
променљиву y која враћа збир ове две променљиве. Овде кажемо да једна
функција обухвата другу функцију и то ћемо краће писати као
λx y. M[x,y]

.
Овде се може приметити да смо увели и додатни знак “+” који не упада у наша
три правила о ламбда изразу. Овај оператор је оператор сабирања и посматрамо
га као дефинисану функцију која враћа збир два њена аргумента односно (+) X Y
враћа збир бројева X и Y и то ћемо записивати као X+Y. Аналогно су дефинисани
и множење, дељење, одузимање као и функција “if” која узима 3 израза где је
први логички израз који ако је тачан функција враћа други задати израз, а у
супротном враћа трећи. Даке if X М N ће бити М ако је X тачно односно N ако је
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X нетачно.
Сада можемо дефинисати и природне бројеве као:
0 = λf x. x
1 = λf x. (f) x
2 = λf x. f (f x)

итд…
Ово заправо значи да је
1 f x = f x

а да је
2 f x = f (f x)

.
Дакле, природни бројеви нам омогућавају да радимо н-пута композицију
функције са самом собом. По дефиницији је
0 f x = x

.
Сада можемо дефинисати функцију NULA која враћа TRUE ако је x једнак нули:
NULA = λx. x (λy. FALSE) TRUE

Са овом функцијом је лако дефинисати оператор (=(img, src:
/wiki/lib/images/smileys/icon_smile2.gif, alt: =))
који проверава да ли су његови операнди једнаки:
(==) = λx y. NULA (x-y)

Рекурзија

Као што видимо, функције у ламбда-алгебри немају име, односно не можемо се
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референцирати на функцију која још није дефинисана. Због овога рекурзију није
могуће урадити на начин на који смо навикли у стандардном програмирању.
Ипак, овако нешто се може урадити тако што се направи функција која прима
функцију и параметре, а онда унутар ње позива ту функцију. Та се функција
потом позове са првим параметром идентичне функције. Ово ћемо
демонстрирати на примеру факторијела:
(λf n. if (n == 0) 1 (n * ((f) f n))) (λf n. if (n == 0) 1 (n * ((f) f
n)))

Ради лакшег записа, уводимо нову функцију РЕЦ која ће ово позивање урадити
уместо нас, тачније:
REC = λf. f f

тако да факторијел функцију можемо дефинисати овако:
FAKTORIJEL = (!) = REC (λf x. if (NULA x) (1) (x * (REC f (x-1))))

У наставку

У наредним текстовима ћемо још детаљније описати ламбда алгебру и кренути
да је примењујемо у пракси употребом програмског језика Хаскел.
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Интернет неутралност

Аутор: Никола Тодоровић
Интернет је значајно утицао на развој индустрије информационих технологија
која је све већим уливом новца створила јако моћне корпорације. Услед
повећаних трошкова одржавања инфраструктуре интернета која се непрестано
шири и увидевши да захваљујући њиховим услугама одређене корпорације
долазе до огромних свота новца, пружаоци интернет услуга (енг. Internet service
provide - ISP) желели су више прихода. Једно од решења њиховог проблема
довело је до кршења онога што зовемо неутралност интернета.
Први такви случајеви су се појавили у Сједињеним Америчким Државама где су
пружаоци интернет услуга утицали на брзину приступа ка одређеним сајтовима,
док су им они заузврат плаћали одређену новчану накнаду. Због таквих и
сличних случајева, сматрајући интернет друштвеним добром које је неопходно
законски заштити, Федерална комисија за комуникације (енг. FCC – Federal
Communications Commission ) је почетком 2015. године, класификовала пружаоце
интернет услуга као „јавне телекомуникације” што јој је пружило више простора
за спровођење прописа и очување равноправног приступа интернету.
Интернет неутралност је принцип који налаже потпуно одсуство контроле над
информацијама које се преносе одређеном мрежом. Интернет неутралност
омогућава свакој информацији несметан проток кроз мрежу свима који ту
информацију желе примити, док губљењем неутралности, пружаоци интернет
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услуга добијају овлашћења да цензуришу и одређују чему ће њихови корисници
имати приступ. Одабир садржаја којем ће корисници имати приступ ће се вршити
на економској основи, у зависности од тога колико је корисник спреман да плати
да би приступио већој количини садржаја и колико су пружаоци интернет
садржаја (енг. Internet content providers) као што су Гугл, Фејсбук и Твитер,
спремни да плате како би њихови садржаји били доступнији већем броју
корисника тог пружаоца интернет услуга.
Противници интернет неутралности сматрају да она ограничава могућности за
иновације и инвестиције које би унапредиле инфраструктуру интернета, те
интернет не сматрају услугом од јавног интереса.

Пружаоци интернет услуга нису мирно прихватили одлуку Федералне Комисије
за комуникације и након две године притиска, поново се отворила могућност да
неутралност буде угрожена. Убрзо је уследио низ акција интернет корисника са
циљем подизања свести о угрожености интернет неутралности, а 12. јула је
достигнут врхунац тих акција када је обележен дан интернет неутралности. Како
у Америци, тако и на нашим просторима, овај дан је обележен гашењем свих
сајтова који подржавају ову акцију на један дан.
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Интернет неутралност
Свакако, поред актуелне дебате око угрожавања неутралности од стране
пружаоца интернет услуга, неутралност је можда и озбиљније угрожена од
стране пружаоца интернет садржаја. Нажалост, могућност да се регулишу
компаније попут Гугла и Фејсбука су значајно мање нити постоји довољна
иницијатива за тако нешто, па се у овом чланку нећемо бавити том тематиком.
Федерална комисија за комуникације у Америци је 14. децембра 2017. године
изгласала укидање ограничења које спречава пружаоце интернет услуга да
цензуришу и успоравају проток. Ова вест је доста бурно и са страхом прихваћена
и преостало је да се сачекају први потези пружаоца интернет услуга у
Сједињеним Америчким Државама.

Како се одлука о укидању интернет неутралности односи на територију САД-а,
нема ни најаве да ће се у скорије време то догодити у државама нашег региона.
Пре свега зато што су државе у региону под утицајем Европске Уније и тек у
случају да се у оквиру Европске Уније донесе слична одлука, можемо очекивати
да ће се десити и код нас. Али, као и у многим другим стварима, Сједињене
Америчке Државе су виђене као глобални лидер кад је у питању интернет и због
тога постоји оправдан страх да би у неком тренутку могло доћи до сличне
ситуације у Европи. За сада нема назнака да ће у Европи доћи до промене у
начину на који посматрамо интернет.
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Међутим, у нашем региону и Европи већ дуже време је заступљен један од
начина кршења неутралности познатији као нулта тарифа (енг. Zero rating).
Нулта тарифа представља понуду коју телекомуникациони оператори нуде
својим корисницима, а која је типа „бесплатан сервис по избору уз одређен
пакет” и на тај начин фаворизују одређене сервисе чиме поспешују стварање
монопола на тржишту. До сада није било покушаја да се реши овај проблем.
Наше мишљење је да је интернет друштвено добро и да се кроз угрожавање
неутралности интернета индиректно угрожавају елементарна људска права,
право на слободу изражавања као и право на једнакост и зато сматрамо да је
борба за неутралност интернета од велике важности и да се може назвати
борбом за слободу двадесет првог века.
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Фан (4. део) - Нагвис

ФАН (4. део) - НагВис алат за
визуелизацију резултата
Аутор: Стефан Бишевац
НагВис је саставни део ФАН-a и представља његов трећи део. Може бити
употребљен за визуелизацију података, на пример: да прикаже одређене
процесе или чак да прикаже све важеће параметре великих мрежних
инфраструктура. Овај алат дозвољава корисницима да сами подесе мапе и све
ознаке на мапи, које ће репрезентовати сервисе и све елементе рачунарске
мреже.
Тако се оставља могућност да сваки корисник унесе мапу своје инфраструктуре и
на њој њему битне ознаке које дефинишу елементе система. На слици 1 приказан
је један од модела визуелизације резултата.

63

Л иБРЕ! ЧАСОПИС О СЛОБОДНОМ СОФТВЕРУ
Слободни професионалац

Октобар 2018

Mодел приказа на принципу блок шеме

Овај модел заснован је на блок шеми мрежне инфраструктуре, а на којој су унете
све ознаке битне за исправно функционисање и превентивно решавање
потенцијалних проблема.
Слика 2 показује да је могуће представити и детаље одређене рачунарске мреже
показујући на конкретне уређаје као и њихов положај унутар наменских
просторија. Овакав модел убрзава проналажење конкретног елемента
инфраструктуре који пријављује проблем на систему.

Приказ конкретних уређаја и стање њиховог одзива

Уколико се ради о географски распрострањеном мрежном систему, НагВис пружа
могућност коришћења Гугл мап система или постављање карте по избору
корисника. Такав начин приказа резултата дат је на слици 3.
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Географски приказ резултата мрежне
инфраструктуре

Поступак конфигурације може се изводити кроз главни панел Нагиоса (слика 4)
или позивањем Нагиос сервера кроз веб претраживач тако што се наведе ИП
адреса и дода име НагВис модула као на пример: ipaddress/nagvis
Поступак рада се изводи на следећи начин: на самом почетку је потребно
направити мапу или шему инфраструктуре у неком од софтвера за израду скице
рачунарске мреже. Затим се увезе шема иконица којима ће бити идентификовани
сервери, свичеви, рутери и тако даље. На крају се бирају сервиси из задатог
панела и постављају на унапред увезену шему. Може постојати више од једне
шеме у зависности од потребе администратора који жели да врши надзор
инфраструктуре.
Овиме је заокружен пројекат ФАН-а. У наредним текстовима покушаћемо да
прикажемо неке практичне примере
и проблеме са којима смо се
сусретали током имплементације
овог решења, али и вршити поређења
са осталим слободним софтверским
пакетима који пружају услуге
надзора мрежне инфраструктуре.
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Мрачни претраживач

Аутор: Немања Милисављевић

Упознавање

Живимо у савременом добу, где свака просечна породица има најмање по
неколико уређаја повезаних на интернет, а да не говоримо о огромним
корпорацијама налик на Гугл или Мајкрософт које поседују „фарме” пуне
сервера. Сада размислимо на тренутак колико често просечан корисник мења
подразумевану лозинку (енг. Default Password) на својим уређајима који су
повезани на интернет, или инсталира нове заштитне закрпе (енг. Security
Patches) уколико су доступне. Можда нас занима колико линукс сервера има
последњу верзију апачи (енг. Apache) сервера у Африци, или који су рачунари
наше фирме доступни на интернету. Да бисмо проверили тако нешто,
користићемо веб-претраживач (енг. Search engine) Шодан.
Шодан је веб-претраживач који кориснику дозвољава претрагу различитих
уређаја (рутера, сервера, ип-камера) повезаних на интернет уз помоћ различитих
филтера и кључних речи (енг. filters, keywords). Шодан претражује интернет на
јавно доступним уређајима и приказује их у резултатима претраге (енг. Search
results). Сајт је креирао Џон Матерли (енг. John Matherly) 2009. године, међутим
идеју о сајту који приказује уређаје повезане на интернет је настала још 2003.
године. Назив Шодан је добио по лику Шодан из видео-игре „Систем Шок”.
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Мрачни претраживач - Шодан

Употреба Шодана

Како бисмо били у могућности да користимо бројне филтере и да бисмо добили
приступ АПИ који касније можемо да користимо, да би користили шодан из
терминала направићемо шодан налог који ће нам омогућити да користимо шодан
из терминала. Процедура је веома једноставна. У наш веб-прегледач (енг. Web
browser) унећемо адресу www.shodan.io , а затим идемо на креирај бесплатан
налог (енг. Create a Free Account) где уносимо нашу мејл адресу, корисничко име
и лозинку коју ћемо користи, затим ће нам стићи верификациони мејл на адресу
коју смо унели приликом регистровања. Када завршимо са процедуром креирања
налога, све што треба да урадимо је да унесемо кључну реч у поље за
претраживање и кликнемо претражи, налик на гугл или било који други вебпретраживач. Пример уколико бисмо желели да претражимо Циско (енг. Cisco)
рутере, унели бисмо „cisco” и кликнули search .

Шодан ће нам показати да је доступно нешто више од два милиона Циско рутера
у свету. Уколико желимо да сазнамо нешто више о неком од резултата, довољно
је да само кликнемо на њега. Са леве стране Шодан нам омогућава да сортирамо
садржај у зависности од филтера који нас занимају, међутим ми ћемо филтере
уносити директо у поље за претрагу.
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Филтере користимо како бисмо нашу претрагу учинили прецизнијом и
ефикаснијом. Рецимо да радимо у Мајкрософту и да требамо да пронађемо све IIS
сервере са верзијом IIS 8.0 у САД који су део мајкрософтовог домена. У поље за
претрагу унећемо:
IIS/8.0 hostname:microsoft.com country:US
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Видимо да у САД постоји 25 сервера који користе верзију IIS/8.0, што није добро с
обзиром на то да је задња верзија апликације IIS 10.0. Како бисмо читали
резултате које нам Шодан приказује, корисно је да ствари поделимо на мање
целине.
1. Део који приказује назив (енг. title) сервера,самим тим можемо тражити друге
сервере који садрже идентичан текст назива тиме што уносимо информације
уз филтер назив.
2. Део који се односи на државу у којој се налази сервер, у нашем случају САД.
3. Део који приказује име хоста (енг. hostname) можемо користити у потрази са
сервером помоћу имена домена.
4. Област боди текста,било који текст унесен без филтера биће класификован у
Шодану као боди текст, а Шодан ће потражити сервере који тај текст садрже
у боди текст области.

Додатне филтер команде у Шодану

Команде града и државе: Команде града и државе (енг. city, country) нам
дозвољавају да претрагу у Шодану оријентишемо на одређени географски
простор, односно на неку државу или још прецизније град. За државу се користе
два слова која су званични државни кодови, а за град се користи пуно име.
country:US
city:Memphis

Команда Hostname: Корисити се за скенирање комплетног домена.
hostname:google

Можемо користити потпуно квалификовано домен име (енг. Fully Qualiefied
Domain Name) као гугл, а можемо и сајт налик (www.microsoft.com).
Команда Net: Користи се за скенирање једне ИП адресе или читавог нет блок
опсега (енг. Net block range).
net:192.168.1.10

Команда Title: Командом title (назива) можемо претражити читав интернет или
само наш домен у потрази за title кључном речи
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title:server room

Команда Port: Шодан ће приказати само уређаје на којима је отворен одређени
порт.
port:22

Команда OS : Шодан ће приказати само уређаје са одређеним оперативним
системом који смо унели.
OS:windows xp

Претрага кључне речи:
Вероватно најпопуларнији начини за претрагу на Шодану јесте употреба боди
кључних речи (енг. body keywords). Примера ради, ако желимо да пронађемо све
сервере на којима је окренута верзија апачи сервера 2.2.8 и желимо да нам се у
резултатима претраге прикажу само отворени сајтови или сајтови којима се не
приказује грешка када су скенирани „200 ОК” сајтови користићемо следеће
кључне речи:
apache/2.2.8 200 ok

Завршна реч

У овом делу чланка, фокус је био на упознавању са Шоданом и његовом
ефикаснијем коришћењу уз помоћ филтера, а у следећем чланку ћемо као и сваки
линукс фан претраживати шоданом директно из терминала.
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Хуманоцентрични поглед на
кибернетичку сигурност
Аутор: Лиора
Након „цурења” Сноуденових докумената, прсти који су упирани према
дигиталним заједницама као параноичним људима са алуминијском фолијом на
глави, сада се могу уперити директно на сопствено чело са питањем „Да ли сам и
ја праћен(а)?”
Данас је прича о сигурности појединца у кибернетичком простору еволуирала
кроз поимање дигиталне сфере као сфере са реалним пријетњама које долазе са
више страна, транснационално и децентрализирано. Прије појаве саме
технологије и Интернета, физичке пријетње по појединца су биле схваћене као
најгори облик напада. Транзицијом система сигурности из чврстог, националног
оквира у индивидуални гдје је појединац темељ добре сигурности, парадигма је
постала флуиднија. Прича о дигиталним правима и слободама се одвија
свакодневно, на технолошким и нетехнолошким конференцијама, са аргументима
за и против, те је уско повезана са индивидуалном сигурношћу у кибернетичкој
сфери.

Сигурност Ваших дигиталних радњи и система је постала нова црна тачка
дигиталног доба! Ако се вратимо у хисторијат криптографије, она је била
резервисана за милитарне кругове који су је користили у сврху сакривања
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рањивих података од пријатељских и непријатељских страна. Криптографију је
најлакше објаснити путем математике. Ако посматрамо математику, коју је
већина презирала у току школовања као немушти сет бројева, као један од
најфункционалнијих глобалних језика, добићемо слику о суштини енкрипције у
уском смислу. Енкрипција је процес осигуравања информације која једино може
бити учитана од стране приматеља и пошиљаоца и не дешава се нужно у
дигиталном свијету. Базични коријен енкрипције смо користили и користимо у
дневном разговору са колегама/ицама - „Хеј, јеси чуо за оно?”. Ако особа нема
„кључ” којим отвара појам „оно” и не зна о чему се ради, неће моћи дешифрирати
крајњу поруку. Уколико особа посједује „кључ” и познаје ситуацију, онда ће
одговорити у складу са питањем. Енкрипција је, дакле, јединствена форма
шифровања и дио је шире криптографске слике која се бави промјеном података
у области криптологије чији је крајњи циљ иновација, посматрање и
успостављање метода за заштиту података енкрипцијом. У овом малом омажу
криптографији, долазимо до појма традиционалне сигурности у дигиталном добу.
Дигитална револуција није тиха. Она се одвија сваке секунде у свим сферама
актера друштва, међу којима су и крајњи корисници. Када говоримо о сигурности,
визуализирамо особу или групу у униформи која даноноћно бди и чува нас од
различитих злонамјерних актера. Такав облик „тврде” сигурности ствара
нелагоду свима који су промишљали о слободи и њеним оквирима која је по први
пут реална у дигиталној сфери. Сами дискурс и парадигма сигурности у
дигиталној сфери је епицентар „нове меке” моћи која користи заговарање,
адвокатуру, модификацију, дипломатију и индивидуалну сигурност. Сваки
корисник може и мора да изгради своју сигурност на најбољи начин који може.
Иако потпуна сигурност не постоји, могуће је калкулисати и прихватити
минимални ризик у сврху максималне безбедности. Хуманоцентрични облик
сигурности је основна полазна тачка заштите и слободе индивидуе у дигиталном
простору. Но, управо сама хуманоцентрична сигурност је нарушена дјеловањем
различитих актера који још увијек интензивно заговарају традиционалну, „тврду”
сигурност. Када су државе уводиле системе масовног надзора, крајњи корисници
у виду различитих актера цивилног друштва су остали апсолутно незаштићени,
без права на одлуку да ли желе бити под будним оком Великог брата. Такав
облик дигиталне офанзиве урушава наше дигиталне слободе и права свакога
дана, евоцирајући реалност „1984”. Пластични примјер је реални живот – ако би
се неко одлучио да ногом развали улазна врата и уђе у Ваш дом, да ли бисте
сједили мирно и посматрали га како претражује најскривеније дијелове Вашег
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Исто тако, да ли бисте допустили и да ли допуштате социјалним мрежама да у
сваком тренутку знају гдје сте, шта радите, колико чаша воде сте попили и јесте
ли редовно ишли у тоалет? Пенетрирање у Вашу приватност у дигиталном
свијету је налик рацијама, присилама и нападима у реалном животу! Али можда
још нисте открили како се самоодбранити. Ту долазимо до важности енкрипције
крајњих корисника у информацијском добу хуманоцентричне дигиталне
сигурности. Дигитално неће нестати, Ваши подаци које сте дијелили неће
нестати са сервера диљем свијета. Техничко-технолошка револуција ће се
развијати, илуминирати све дијелове свијета, па чак иако се често сусрећемо са
аргументом да није опипљиво или реално. Можда је дигитално највећа илузија
икада, али у ту илузију ми свакодневно дајемо своје вријеме, живот, идентитет и
персоналност. Постајемо дигитални. Вријеме је да размишљамо како
унаприједити нашу сигурност у дигиталном добу и револуцијама којих ће још
бити. Методама криптозаштите ми одговарамо самоодбраном, приватношћу и
заштитом наших података према офанзивном дјеловању масовног надзора.
Нужно, не морамо знати све методе, не морамо бити полимати који ће даноноћно
радити на криптозаштити или развијати нове методе.
Скоро све је већ ту!
Само је потребно промијенити друштвени дискурс у којем се још увијек страхује
од могуће самоодбране својих података, те довести га у стање у којем је тешко
одолити да се нешто шифрује или учини приватним, без да Вас неко зове
параноичним или говори о националној сигурности у кибернетичком оквиру која
често нарушава индивидуалне слободе сопствених грађана. Оно што ће у
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будућности бити прва фронта борбе (а и сада је), јесте одбрана енкрипције од
константе секуритизације. У сигурносним студијама, секуритизација
подразумјева вид контруисања одређених ствари у сигурносну пријетњу,
најчешће у субјективној аргументацији и усмјереној према цивилном сектору и
друштву. У прошлости, многе друштвене теме су биле секуритизиране. Нови
жртвени јагањци су: криптографија, Дип/Дарк Веб, хакери, екстремисти
приватности, ми, ви, они и ја. Колико год се чинио баналним текст у медијма који
сензационално говори о хакерима и представља их као особе у дуксерицама или
кожним рукавицама, сјетимо се да тиме угрожавају идентитете многих
појединаца и група које свакодневно, на различите начине, чине наша дигитална
права и слободе сигурним од оних који врше офанзивна дејства под спектром
национал-центричне кибернетичке сигурности.
Бојим се да ће, ако је секуритизација и дигиталног простора и енкрипције већ
сада на озбиљном нивоу, у будућности она представљати искључиву фронту
борбе за примарна дигитална људска права – право на самоодређење,
приватност комуникација и анонимност.
Позиви за бан енкрипције, из дана у дан, постају све гласнији. На форумима о
кибернетичкој сигурности, информацијски стручњаци нам говоре да
„енкриптујемо, али не баш све”.
Али, једна ствар је битна, енкрипција у форми хуманоцентричне сигурности и
дигитална револуција никада не могу бити заустављене.
И за крај…
“Индивидуа не може бити у потпуности човјек ако у исто вријеме не жели
слободу! Живимо у интересантним временима која ће обликовати будућност и до
нас је да је обликујемо на хумани и етички начини. Нико други неће и вријеме је
да престанемо тражити дозволу или изговоре.
Ако сте икада жељели сачувати свијет – ово је Ваша шанса!
Ако сте само жељели живјети „исправно” и нисте заинтересирани за велике
шеме ствари, ово је такођер доба за Вас. Да ли смо споменули да ће бити
забавно?”
- “ The second realm ”
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Аутор: Лиора
У постконфликтном периоду након Другог свјетског рата, у јеку највеће
финансијске кризе 2008. и 2009., економије држава су пале на кољена.
Финансијски пакао је погодио све – од радника компанија до власника који су
немоћно посматрали пад берзе. У кутовима дигиталног простора рађали су се
обриси првог успјешног пројекта дигиталног новца и револуције која ће
промијенити свијет какав знамо. 2009. године, на P2Pfoundation.com, појављује се
корисник једноставног назива Сатоши (енг. Satoshi) који поставља темеље
визионарства на стол дигиталних заједница: креирање прве децентрализоване,
дигиталне валуте путем пир-ту-пир технологије у блокчејну (енг. Blockchain ).
Помало скептичне заједнице су са одушевљењем читале свако слово документа
„Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Cash System”. Осим решења проблема
византијских генерала који је презентован 1982. године од стране
Лампорт/Шостак/Пес као проблем „дупла потрошња” (енг. Double-spending),
настајао је блокчејн (прев. ланац блокова). Блокчејн по дефиницији јесте растућа
листа записа у блоковима који се директно осигуравају криптографијом, те
садрже хешеве (енг. hashes), запис о времену креирања (енг. Timestamp) и
извршења трансакције. У једноставној дефиницији, најлакше га је схватити као:
блокчејн протокол је успјешна солуција за јачање повјерења, одбацивање
посредника и доказивање непотребности централног ауторитета. То је
јединствени систем дистрибуиране базе података у пир-ти-пир мрежи која
растом протокола потврђује блокове у којима подаци, када су једном уписани, не
могу бити ретроактивно мијењани. Доказ о раду (енг. Proof of work) јесте систем
који се користи у генерирању блокова, у сврху прихватања блока од стране
учесника мреже кроз солвирање истог преко прекривања свих података у блоку.
Алгоритми који су коришћени у Доказу о раду су: Криптонајт, СХА-3, БЛЕЈК-256, те
многи други. Будући да су сви блокови повезани једним ланцем, промјена једног
доказа о раду подразумијева обнову свих блокова прије и послије њега. Он
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суштински рјешава проблем одређивања заступљености у већини доношења
одлука. Систем је базиран на појму „један компјутер – један глас”. Крајња одлука
јесте најдужи ланац који има највећи уложени доказ о раду. Рад мреже је
заснован на „поштеним чворовима” који нове трансакције емитирају на све
чворове, од којих сваки чвор додаје трансакције у блок, ради на проналаску
доказа о раду за блок, те када га пронађе шаље блок према свим чворовима који
прихватају блок само ако су трансакције ваљане, након чега се усаглашавају,
конвертују их у само један блок и најдужи ланац који користи посљедњи
прихваћени хеш као тачан. Нове трансакције, након обављене једне, нужно не
морају бити послане према свим чворовима.

Консензусни систем попут блокчејна је највећа иновација стољећа након
Интернета, креирана од стране непознатог корисника/групе корисника Сатоши
Накамотоа, који је примарно кориштен као солуција за успостављање дигиталног
новца, примарно Биткоина (енг. Bitcoin ). Биткоин представља прву и успјешну
дигиталну валуту која је своју експанзију доживјела у протеклој години кроз
сензационалистичку цијену, апсолутно занемраујући њену примарну сврху и сами
блокчејн. Биткоин је настао као пир-ту-пир новац који се похрањује у дигитални
новчаник (енг. Wallet) који садржи јединствену корисничку адресу са које се
шаљу и примају Биткоини, као и приватни кључ који се чува од стране једног
корисника. Један од првих корисника самог Биткоина и процеса слања/примања
истог, био је чувени Хал Фини (енг. Hal Finney), знаменити заговорник
криптографије и сајферпанк, који је од Накамотоа лично примио 10 Биткоина. Тај
тренутак остаје упамћен као прва успјешна трансакција Биткоина.
„Оно што је потребно јесте електорнски систем плаћања који се темељи на
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криптографском доказу умјесто повјерења, допуштајући било којој од двије
спремне стране да изравно међусобно обављају трансакције без потребе за
верификацијом треће стране. Трансакције које су немогуће за преокренути
заштитиле би продавце од превара и рутинских сигурносних механизама, али у
исто вријеме и купце. У овом раду предлажемо рјешење проблема са дуплим
трошковима кориштењем пир-ту-пир дистрибуираног временског печата за
генерирање рачуналног доказа о хронолошком редослиједу трансакција. Систем
је сигуран док год чворови мреже колективно контролишу више снаге централне
процесорске јединице од било које групе сурадничких нападачких чворова.”

- *- Сатоши Накамото
** Зашто крајњи корисници требају промишљати о блокчејну?
Чак и ако нисте заинтригирани модерним технологијама, роботиком или
одласком на Мјесец, требате размишљати о блокчејну. Систем темеља
успјешности првог децентрализираног финансијског система модерног доба, као
трећа неутрална страна, посједује незанемарив друштвени потенцијал за
рјешавање проблема попут искорјењивања сиромаштва. Иако нам се данас чини
да је крипто-револуција резервисана за уски круг људи који постаје богатији,
крипто-револуција управо мијења игру и поставља одличне карте у руке крајњих
корисника који су кроз блокчејн као неутрални систем, ауторитет над својим
вриједностима што им омогућава да буду конкурентни на отвореном тржишту,
улажу и дају онолико колико могу и желе. Све се постиже самом аболицијом
система неједнаке расподјеле, а не средстава - вриједности коју директно
одређује корисник, а не институција (што ће донијети илуминаторство у глобални
систем). Ера прије блокчејна називат ће се тамним добом човјечанства.
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