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Нови изглед сајта
Овај број не можемо започети а да не споменемо промену коју сте сви вероватно
приметили. Коначно смо преуредили изглед сајта и за ово бих посебно желео да
се захвалим Немањи Анђелковићу који је обавио највећи део посла. Потрудили
смо се да сајт буде што једноставнији и визуелно пријатнији. Надамо се да вам се
допада изглед сајта и, уколико имате предлоге како још можемо да га
побољшамо, врло радо бисмо волели да их чујемо.
Нажалост, још нисмо смањили размак између објављивања два броја, али то је
свакако следећа ствар коју планирамо да поправимо, а што се надамо да ћемо
успети уз помоћ нових чланова ЛиБРЕ! Тима. Конкретно, мислимо на
координаторе који ће нам помоћи да унапредимо комункацију и организацију у
часопису како бисмо брже обављали послове.
Представили смо неколико дистрибуција у овом броју, а истакли бисмо
Еквилибријум, о којем већ други пут пишемо и који је доживео још једно издање
од објављивања чланка из овог броја. Посебно бисмо вам скренули пажњу на
чланак о употреби слободног софтвера на Природно-математичком факултету у
Новом Саду. Немања Милошевић нам је показао како слободан софтвер може
беспрекорно да служи за образовање будућих програмера. У овом броју, уз
наставак неколико серијала, коначно је стигао и дугоочекивани наставак
серијала о децентрализацији, а сигурно смо да не бисте желели ни да пропустите
чланак о крипто-анархији, да се упознате са овим све популарнијим покретом.
Још смо писали и о нмапу, како да ослободите свој рачунар уколико имате
кроумбук, како да направите вагрант бокс и који су све то корисни додаци за
Вим.
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Реч уредника
У међувремену, од објављивања прошлог броја приметили смо да је ријечка
подружница Хрватске удруге Линукс корисника постала доста активнија и
трудићемо се да их подржимо што више и информишемо наше читаоце о
активностима које су најавили а о којима можете прочитати више на линковима у
одељку вести. Од дешавања свакако треба споменути и публикације објављене
од стране КриптоПарти БиХ и КриптоПарти РС заједнице. Ове две заједнице чине
аутори часописа и они су кроз ове публикације описали дубоки интернет и
интернет сигурност за крајње кориснике.
До следећег броја,
ЛиБРЕ! тим
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Л иБРЕ! ЧАСОПИС О СЛОБОДНОМ СОФТВЕРУ
Вести
28. октобар 2018.

ИБМ купио Ред Хет

Компанија ИБМ је купила Ред Хет, једну од
најуспешнијих компанија из линукс света. Ове
две компаније су већ неколико година
сарађивале, а ова куповина је најскупља
аквизиција софтверске компаније, а трећа
најскупља технолошке компаније.
Корисни линк: https://red.ht/2SwbjAr
8. децембар 2018.

Објављене Криптопарти
публикације

Две заједнице које чине аутори часописа,
Криптопарти БиХ и Криптопарти РС су заједно
објавиле две публикације са сврхом едуковања
корисника интернета. Прва публикација је
приручник о дигиталној сигурности за крајње
кориснике, а друга разоткрива читаоцима
дубоки, мрачни интернет. Обе публикације се
могу наћи на линку испод.
Корисни линк: https://bit.ly/2B7oWPs
9. децембар 2018.

Федора журка

Сада већ традиционално, на Природноматематичком факултету у Новом Саду,
одражана је Федора журка поводом званичног
објављивања 29. издања Федора оперативног
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Вести
система. Поред занимљивих предавања и доброг
дружења, на овом догађају је одржан и квиз о
познавању Федоре.
Корисни линк: https://bit.ly/2HBkkXr
11. децембар 2018.

Објављено 12. издање
ФриБСД-а

Познати оперативни систем са Универзитета
Калифорније у Берклију, ФриБСД добио је своје
дванаесто издање. Неке од главних
карактеристика новог издања су апдејтоване
верзије ОпенССЛ-а, ОпенССХ-а и КДЕ-а.
Корисни линк: https://bit.ly/2LbJQ3V
11. децембар 2018.

Сателит отвореног кода

У току прошле године, послат је у орбиту први
сателит који је направљен у потпуности од
отвореног хардвера. Либре Спејс Фондација је у
изради овог малог сателита користила
искључиво отворен хардвер као и софтвер
отвореног кода.
Корисни линк: https://bit.ly/2BanlZ9
13. децембар 2018.

Умро Тимоти Ц. Меј

13. децембра је умро Тимоти Ц. Меј (енг. Timothy
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Вести
C. May), један од оснивача Сајферпанк покрета.
Корисни линк: https://bit.ly/2G8HYIz
27. децембар 2018.

ЕУ програм

Европска унија је финансирала програм награде
за откривене багове у софтверу отвореног кода.
Овај програм обухвата 14 пројеката отвореног
кода међу којима су ВЛЦ, КиПас, ФајлЗила,
Друпал и ГНУ Ц библиотека. Свако ко буде
открио баг у неком од софтвера који су део
програма добиће згодну новчану награду.
Корисни линк: https://bit.ly/2rXf2uM
4. јануар 2019.

МИПС постаје отвореног кода

МИПС архитектура процесора, по узору на РИСЦV, je отворила свој код. На овај начин је АРМ
архитектура добила још једног конкурента
отвореног кода и постепено отвореност постаје
све заступљенија у свету процесора.
Корисни линк: https://bit.ly/2C5xwhp
12. јануар 2019.

Позив за предаваче на
ДОРС/ЦЛУЦ

Најстарија конфереција у региону ДОРС/ЦЛУЦ
објавила је позив за предаваче на 26. издању ове

8

Фебруар 2019

Број 50

Вести
конференције. Позив траје до 9. марта, а ова
конференција ће се одржати 18. и 19. априла на
Факултету електортехнике и рачунарства, у
Загребу.
Корисни линк: https://bit.ly/2FVsLeN
17. јануар 2019.

Линукс активности у Ријеци

Ријечка подружница Хрватске удруге Линукс
корисника је постала знатно активнија у
последње време, а на следећем линку можете
да видите неколико догађаја које су најавили за
ову годину и коју укључују обележавање дана
слободе софтвера, слободе докумената, слободе
хардвера и низ различитих предавања.
Корисни линк: https://bit.ly/2HD8T1E
21. јануар 2019.

Доступан је Сербиан 2019 КДЕ

Као што смо навикли сваког јануара, и овај пут
су нас аутори познате домаће дистрибуције
обрадовали новом верзијом оперативног система
Сербиан ГНУ/Линукс, са КДЕ графичким
окружењем. У односу на претходну верзију, у
овој је побољшана подршка за екстерне уређаје
и неколико апликација је добило замене.
Корисни линк: https://bit.ly/2DEGRP7
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Вести
31. јануар 2019.

Ново издање Еквилибријума

Еквилибријум Ниво Три, ново издање под
називом Ново искуство 2, донело је пуно нових
ствари, а најзанимљивије је свакако Ново
искуство 2 КДЕ плазма декстоп окружење, које
је сада још боље прилагођено лаптоп уређајима.
Корисни линк: https://bit.ly/2TgO0dS
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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
MX Linux
Mint
elementary
Ubuntu
Debian
Fedora
Solus
openSUSE
Zorin
CentOS
ReactOS
KDE neon
Arch
deepin
AntiX
Parrot
Kali
Antergos
Lite
ArcoLinux
FreeBSD
Lubuntu
Ubuntu Kylin
Peppermint

3770<
2982>
2238=
1964<
1339>
1191>
935>
810>
778=
678<
616=
608>
598>
585=
559<
527>
517>
502>
499>
459=
458>
435=
415>
391<
363=

Пад <
Пораст >
Исти рејтинг =
(Коришћени подаци са Дистровоча)
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Пулс слободе

Фебруар 2019

Федора и слободан софтвер на
Природно-математичком факултету
у Новом Саду
Аутор: Немања Милошевић
На Природно-математичком факултету у Новом Саду, студенти заиста могу пуно
да науче. Од увода у програмирање до машинског учења, сви курсеви су ту како
би студенти постали добри програмери и софтверски инжењери. Курсеви су брзи
и има много студената, па морамо имати рачунарске центре на које се можемо
ослонити. Одлучили смо да у нашу рачунарску учионицу РЦ3 инсталирамо
Федора Линукс.

Претходна искуства

Наше претходно решење је било да користимо Виндоуз виртуалне машине са
Убунту линуксом као хост оперативним системом. У то време, то је изгледало као
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Федора и слободан софтвер на ПМФ-у у НС-у
добра идеја, међутим, било је неколико недостатака. Прво, постојао је озбиљан
губитак перформанси због покретања виртуелних машина. Перформансе и
брзина виртуелизованог оперативног система је била далеко спорија него што
смо желели. Такође, пошто смо имали више виртуелних машина за разне
предмете, понекад се дешавало да су виртуелне машине биле паралелно
покретане. То је доводило до озбиљних успоравања. Губили смо драгоцено време
за укључивање рачунара, а затим на покретање виртуалних машина. На крају,
схватили смо да је већина нашег софтвера компатибилна са Линуксом и да нам
виртуелне машине више нису корисне и неопходне, па смо морали да нађемо
боље решење.

Долази Федора!

Размишљали смо о замени виртуелних машина са “чистом” инсталацијом
Линукса. Одлучили смо да користимо Федору из више разлога.

У нашим курсевима користимо много различитих развојних алата. Због тога је од
кључног значаја да у настави увек користимо најновије и најбоље доступне алате.
У Федори смо пронашли 95% потребних алата у званичним софтверским
репозиторијумима! За неколико алата смо морали извршити ручну инсталацију,
али ово је било лако јер готово сви развојни алати раде на Федори.
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Пулс слободе

Фебруар 2019

Оно што смо схватили у овом процесу јесте да смо користили пуно бесплатног
софтвера отвореног кода и алата. Ми који смо запослени на поменутом
факултету, сматрамо да је веома важно студентима у свест уградити појам
слободног софтвера. Зато се трудимо да увек користимо слободан софтвер који
ће студенти моћи да користе и касније, када заврше факултет и запосле се.
Такође, у том процесу коришћења слободног софтвера на факулету, наши
студенти сазнају и о Федори, другим отвореним пројектима и, наравно, о
слободном и отвореном софтверу уопште. Од слободног софтвера који се
свакодневно користи у рачунарским центрима поменутог факултета су разне
варијанте Еклипс (енг. Ецлипсе) развојног окружења, Либре Офис, Латех (енг.
LaTeX) и Тех Студио (енг. Tex studio) kао и разни други отворени развојни алати.
Други разлог за избор Федоре као система за нашу рачунарску учионицу била је
хардверска компатибилност. Рачунари у лабораторији су релативно нови, а
раније је било проблема са старијим верзијама Линукс кернела. Са Федором смо
знали да ћемо увек имати недавно освежену верзију кернела и тим обезбедити
нормално функционисање оперативног система. Као што смо и очекивали, све је
радило без проблема.
Одлучили смо да користимо Радна станица (енг. Workstation ) издање Федоре са
Гном десктоп окружењем. Студентима је било лако и интуитивно и брзо су се
снашли са новим окружењем. За нас је било важно да студенти имају лако
окружење у коме се могу фокусирати на задатке који се раде и на сам садржај
практичних вежби, а не на компликован или спор кориснички интерфејс.

Процес инсталације

Узели смо један од рачунара и потпуно га подесили ручно. То укључује припрему
свих потребних скрипти и софтвера, подешавање ССХ удаљеног приступа и друге
важне конфигурације. Такође, направили смо један кориснички налог по курсу
тако да ученици могу лако чувати своје податке одвојено од других корисника.
Након што смо имали један рачунар спреман, користили смо одличан, бесплатан
и алата отвореног под називом КлонЗила (енг. CloneZilla ). КлонЗила нам је
направила слику диска (енг. disk image) за клонирање. Величина слике је била
веома мала, негде око 11 ГБ. Користили смо брзе УСБ 3.0 флеш дискове да
вратимо слике диска на преостале рачунаре. Размотрили смо и процес враћања
слике кроз мрежу, али схватили смо да би тако цео процес дуже трајао. У
потпуности смо подесили и клонирали двадесет и четири рачунара за сат и
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петнаест минута, са само неколико флеш дискова. Још једна корисна опција
КлонЗила дистрибуције је да се учита у РАМ, након чега се лајв УСБ меморија
може користити за клонирање других рачунара.
Свим рачунарима управљамо низом Пајтон скрипти које се могу преузети овде.
Ове скрипте омогућавају извршавање честих команди као што су ажурирања
софтвера, инсталација новог софтвера, ВНЦ преглед свих рачунара и остале
корисне могућности.

Закључак

Сви рачунари у нашој компјутерској лабораторији сада користе искључиво
Федору (без виртуелних машина!). Надамо се да ће наш рад подстаћи друге
школе и универзитете да и њихове рачунарске центре направе на начин сличан
нашем. Потврђујемо да Федора и слободан софтвер у настави одлично
функционишу и можемо гарантовати да ће радити одлично. Ако вас интересује
како све то изгледа и ради, видимо се на неком од наших Федора издања журки
(енг. Fedora Release Party) у будућности!
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Лака дистрибуција за напредне кориснике

Аутор: Амар Туфо
Солус је независна линукс дистрибуција која се први пут појавила децембра 2015.
године. Поједини линукс портали су је описали као јединствену дистрибуцију за
угодно путовање линукс галаксијом. Солус Линукс је нешто лакша линукс
дистрибуција оријентисана ка напреднијим и искуснијим линукс корисницима.
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На званичној страници Солуса, доступне су три инсталационе датотеке са три
радна окружења и то Баги, Мејт, те Гном. У наставку чланка је приказано Солус 3
Мејт 64-битно издање.

Процес инсталације је нешто другачији у односу на друге линукс дистрибуције,
па једном када одаберете вашу партицију за инсталацију, потребно је додијелити
свап (енг. Swap) партицији барем 5 ГБ, те рут (/) партицију која мора бити нешто
већа уколико ћете складиштити веће количине података и апликација, и на крају
ваш home директориј који садржи ваше особне податке (слика 3).
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Након што попуните ваше корисничке податке, дате назив вашем Солус
рачунару, инсталација ће почети, и трајаће око 40 минута. Након што се
инсталација заврши, остало је да се позабавите ажурирањима и надоградњама
које је било потребно инсталирати.

За разлику од других линукс дистрибуција, Солус је у потпуности независна
дистрибуција која има сопствени менаџер за инсталацију апликација и датотека
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по имену eopkg а поврх свега тога има и сопствени софтвер центар одакле је
могуће инсталирати апликације које су вам потребне. Све апликације су
подијељене у категорије, а од прединсталираних апликација тако добијате Либре
Офис пакет, Фајерфокс, ВЛЦ Медија плејер те Ритмбокс музички плејер за
продукцију ваших мултимедијалних датотека.
Од осталих апликација треба издвојити Гном Диск за манипулацију и
партиционисање ваших дискова, затим Атрил ПДФ прегледник, Џи-партед (енг.
GParted) напреднији алат за рад са дисковима и друге. Као фајл менаџер, Солус
користи Цаја који је доста брз, те има неколико корисних додатака, као што је
претраживање датотека по категоријама или само према првом почетном слову.
Творци Солуса су се поред његове стабилности побринули и за његов изглед па
тако Солус долази опремљен са неколико прединсталираних ГТК тема и икона
(слика 5). Унутар дијалога, са слике испод, је доступно десет тема које можете
одабрати како бисте побољшали изглед главних навигацијских прозора као и
изглед икона.
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Еопкг менаџер нема сличности са апт менаџером којег користи Дебијан, Убунту и
његови деривати, те је потребно мало времена да се навикнете на еопкг.
Извршавањем команде eopkg –help, можете видјети како додати репозиториј,
како извести инсталацију надоградњи и ажурирања, и наравно, како инсталирати
апликације из Солусових репозиторија. Рекло би се како су прединсталиране
апликације као што су Фајерфокс, ВЛЦ Медија плејер те Либре Офис све што је
потребно просечном корсинику, али за оне кориснике са већим потребама,
софтвер центар омогућава инсталацију свих апликација које вам затребају, а то
укључује ГИМП, Хромијум, Аудасити, Кденлајв (енг. KdenLive), Опеншот (енг.
OpenShoot) те друге апликације.

Софтвер центар ове дистрибуције је заиста богат те нуди апликације разних
намјена сортиране у категорије. Најбоље од свега, софтвер центар се јако брзо
отвара, а поред апликација из ових категорија, могуће је инсталирати и
апликације треће стране као што је Гугл Кроум (енг. Google Chrome), Вајбер,
Андроид Студио, Флеш Плејер, Плекс Медиа Сервер и друге. Када је ријеч о
инсталацији ажурирања или апликација користећи терминал, ту морате знати
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коју апликацију желите инсталирати те да ли иста постоји у Солус репозиторију.
Доступна ажурирања на Солус је могуће инсталирати користећи сљедећу
команду.
sudo eopkg update-repo

Иста ствар важи и за надоградње које буду доступне за ову линукс дистрибуцију,
а њих је могуће инсталирати користећи сљедећу команду.
sudo eopkg upgrade

Ова команда омогућава надоградњу унапријед инсталираних апликација, пакета,
те других датотека које Солус користи за свој рад, за рад десктоп радног
окружења, надоградњу постојећег Линукс кернела итд.
Солус Линукс је јединствена линукс дистрибуција која доноси ново корисничко
искуство када је ријеч о Линуксу. За разлику од осталих дистрибуција, може се
слободно рећи како је Солус идеална линукс дистрибуција за све оне који се желе
озбиљно бавити Линуксом, али ће задовољити и захтјеве пословних корисника
који редовно раде с Линуксом. Иако је малих системских захтјева, корисник мора
посједовати одређен ниво знања јер ова дистрибуција подразумијева да сте у
стању извести партиционисање, да знате креирати свап, рут, хоме партицију једноставно речено, ово није линукс дистрибуција за почетнике. С друге стране,
дистрибуција је доста стабилна и брза, апликације се брзо отварају, а
дистрибуција конзумира веома мало РАМ меморије. Уз то, мноштво апликација
разне намјене доступно је за инсталацију како кроз софтвер центар тако и кроз
репозиторије. Велики минус, који ја нисам овдје напоменуо, био би немогућност
инсталације .deb датотека које морате у већини случајева компајлирати из
изворног кода. Иако је добро знати компајлирање и инсталацију датотека из
изворног кода, Солус то ради аутоматски тијеком преузимања. Све у свему, јако
фина дистрибуција за угодно и корисно линукс искуство.
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Сигурнији оперативни системи (7. део)

Хедс
Аутор: Петар Симовић

Слобода на првом месту

Да предходно описани Тејлс (енг. Tails) није једина дистрибуција која ће ваше
сурфовање рутирати кроз тор мрежу, показује нам слободна Хедс (енг. Heads)
линукс дистрибуција. Ово је дистрибуција која се само може покренути са
спољног медијума (ЦД/ДВД/УСБ) или виртуелне машине, али се не може
инсталирати на диск као главни оперативни
систем или на у-ес-бе као
персистентан систем, што рецимо Тејлс може. В р е м е и м е с т о

Хедс нам долази из познате непрофитне организације Дајн (eng. Dyne) која се
бави писањем слободног софтвера отвореног кода већ дуги низ година. Чак и
само име Хедс (глава) добро осликава намеру и поруку коју овај оперативни
систем носи, а то је суптилна супротност у путу ка истом циљу од раније
описиваног Тејлса (реп или
Т етраг).
м а Оба оперативна система имају исти генерални
циљ - осигурања радног окружења за кориснике који имају потребу за што већом
приватношћу, само се разликују у пар детаља.
Наиме, Хедс је оперативни систем који у себе има укључен само отворен и
слободан софтвер, док Тејлс има и неслободног фирмвера, што је и наглашено на
сајту Тејлса, уз образложење да је и такав софтвер неопходан како би Тејлс
радио на што већем броју хардвера. Неслободан, а поготово власнички софтвер и
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софтвер затвореног кода могу увести непредвиђене векторе напада на сигурност
система и рањивости (енг. backdoors, vulnerabilities), па је такав софтвер
непожељан, поготово када се ради о сигурним оперативним системима
заснованим на Линуксу.
Друга битна разлика је сам симстемски софтвер за иницијално покретање и/или
управљање системом који је код већине данашњих линукс дистрибуција чувени
систем-де (енг. systemd), a пре кога је био познати инит. Хедс је данас један од
неколико ретких линукс оперативних система који је задржао инит систем, а за
то свакако има разлога, јер је систем-де по неким мишљенима превише опширан
и свеобухватан, тј. има превелики опсег сервиса којима управља, па је сигурност
и сама функционалност системских програма зависна од систем-де програма.
Поред наведеног, постоје и други ризици као што су сама комплексност таквог
свеобухватног система, па је и његово сигурносно испитивање и провера (енг.
security audit) у већој мери отежана.
Док је Тејлс заснован на Дебијану, Хедс је заснован на Девуану, слободном форку
Дебијана без систем-деа.
При самом покретању, видећете да Хедс долази са два графичка менаџера
прозора Опенбокс (енг. Openbox) и Осом-ви-ем (енг. AwesomeWM), па одмах
можете изабрати који желите да користите. Подразумевани је Опенбокс, и ако не
изаберете ништа он ће се покренути аутоматски.
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Пре самог коришћења имаћете још један мени за одабир тастатуре, језика,
временске зоне и администраторске или рут (енг. root) шифре. Ако не подесите
администраторску шифру при овом менију, остаћете без рут приступа, али сте
улоговани као лутер (енг. luther) корисник са шифром лутер ( luther:luther). Поред
ових имате и још две битне опције за већу приватност и анонимност као што је
насумична мек (енг. MAC: media access control) адреса, како рутер преко кога
приступате интернету не би могао тачно знати који је тачно тип уређаја у
питању. Друга опција је за потребе гашења рачунара у случају вађења у-ес-бе
уређаја ако сте са њега покренули Хеадс.

Када већ покренете Хедс, можете приметити да користи јако мало РАМ меморије
тј. да није захтеван што се системских ресурса тиче са обзиром на то да се
покреће у лајв (енг. live) верзији, па га можете покренути и на старијим
рачунарима са мање меморије. Наше тестирање је показало да користи тек нешто
преко двеста мегабајта РАМ меморије.
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Програми
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На први поглед мало осиромашена са програмима са којима долази, јер нема
целог офис пакета, али су зато ту најважнији алати када причамо о сигурној
комуникацији и шифровању.

Ту је наравно Тор претраживач, коме нажалост није радило дугме за проверу
верзије и ажурирање софтвера на најновиу верзију. Верзија Тор претраживача са
којом долази Хеадс ( Heads 0.4 је актуелна верзија у време писања овог текста) је
7.5.2, док је најновија верзија Тор претраживача 8.0.3. на шта смо им скренули
пажњу на њиховом сабредиту
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Поред Тор претраживача, ту је Тандерберд (енг. Thunderbird) мејл клијент са
ТорБирди (енг. TorBirdy) додатком за рутирање свих конекција мејл клијента
преко Тор мреже.

МАТ (енг. Metadata Anonymisation Toolkit) је наравно присутан за брисање
метаподатака из слика, као и gpa за ГПГ кључеве и КуТеПас (енг. QtPass)за
складиштење шифара. Ту је такође електрум (енг. electrum ) биткоин новчаник,
хексчет (енг. hexchat) за повезивање на ИРЦ. Наравно сви програми који користе
интернет су подешени да комуницирају кроз Тор мрежу подразумевано.
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Треба напоменути да Хедс користи ZSH уместо беша (енг. BASH), што је мало
ређа појава, али команде су углавном исте, тако да беш корисници неће имати
много проблема. Да су програмери мислили на све, види се и кроз чињеницу да
се ажурирање система и инсталираног софтвера одвија кроз Тор мрежу,
преузимајући пакете са Девуанове Тор адресе devuanfwojg73k6r.onion
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Грсек

Још једна од веома важних особина када се ради о сигурним линукс
дистрибуцијама је свакако контрола тока извршавања програма, контрола РАМ
меморије, контроле приступа томе слично. За разлику од уобичајених линукс
дистрибуција, па чак и Тејлса, Хедс имплементира грсек (eng. grsec, GrSecurity),
тј. сам кернел оперативног система је „печован” са Грсеком што му у великој
мери даје предност када се ради о сигурности система при повезивању на мрежу
или приступа систему преко мреже, као и контроли програма који се извршавају
и спречавању бројних напада на систем. Применом грсека, систем је заштићен од
великог броја рањивости које вируси или други малициозни програми
експлоатишу како би добили неовлашћен приступ неком делу система или неким
информацијама. Грсек има следеће механизме у борби за заштиту система:
- ПАКС (енг. PAX) који раздваја меморију у којој су програми и означава је као ону
по којој се не може накнадно писати, и стек као ону меморију из које се
програми не могу извршавати. Тиме се спречава познато прекорачење бафера
(енг. buffer overflow).
Пакс такође омогућава и АСЛР ( address space layout randomization ) насумичан
распоред адресног простора како малициозни програми не би могли да предвиде
на којој адреси ће се важни програми наћи у РАМ меморији.
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- RBAC (енг. role-based access control) или контрола приступа заснована на улози
још је један механизам који има за циљ да програмима да најмање могуће
привилегије које су им потребне да обављају свој посао. Привилегије су дате
по улогама које програми имају и сврставају се у неку од дефинисаних
категорија. Основни циљ је да уколико се систем компромитује, нападач има
драстично смањене могућности приступа осталим информација или деловима
система.

Закључак

Дистрибуција је сасвим солидна и у неким сегментима боља од свог главног
ривала Тејлса, док је у некима Тејлс бољи због ширег дијапазона опција. Можда
би још по неки програм могао да се нађе у Хедсу који би привукао одређену
публику, али то остављамо програмерима и корисницима да се договоре. Свакако
пропоручујемо да испробате Хедс, јер је већ доста добар сигурни(ји) оперативни
систем, и парира осталима у својој категорији. Приликом преузимања, не
заборавите да проверите хеш и дигитални потпис преузете дистрибуције, све
потребне информације (ГПГ отисак кључа као и .sig дигиталне потписе
дистрибуције и .sha хешеве потписа и дистрибуције) имате на страници за
преузимање, одакле имате и .onion линк ако желите анонимно преузети
дистрибуцију из Тор мреже.
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Еквилибријум Ниво Три
Ново искуство
Аутор: Златко Барнак

Дистрибуција на коју се чекало

Дуго најављивано финално издање је коначно доступно за преузимање. За
неупућене, реч је о домаћој ГНУ/Линукс дистрибуцији, намењеној првенствено
кућним корисницима. Еквилибријум (енг. EQuilibrium ) се првенствено ослања на
веб-апликације и онлајн сервисе (нешто попут КроумОС-а), с тим да интернетске
апликације сами креирате по сопственом избору и сопственим потребама (у два
једноставна корака). Наравно, сем интернет апликација, имате могућност
покретања и свих осталих апликација као и на било којој другој дистрибуцији.
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Еквилибријум испод хаубе не доноси неке превелике новости. Базиран је на
Кубунтуу 18.04 и, благо речено, оно што има Кубунту, има и он (64-бит, Плазма
5.12.6, КДЕ 5.44, Qt 5.9.5, Линукс 4.15, КДЕ апп 17.12.3), с том разликом да има
нешто мање прединсталираних апликација од Кубунтуа. Ту се свака сличност са
Кубунтуом завршава. Корисничко искуство је потпуно другачије него на
Кубунтуу, тако да ћемо мало више пажње посветити том сегменту.

Док Кубунту има класично КДЕ окружење, Еквилибријум доноси једно измењено
(ушминкано) КДЕ окружење под називом „Ново искуство” (енг. New expirience).
Дакле, да разјаснимо да заправо није само шминка у питању, већ је на тај начин
цело корисничко искуство измењено: интернетске апликације су знатно
доступније и све је у значајној мери подређено интернетским сервисима и
прилагођено просечном кућном кориснику. То значи да не треба никакво
предзнање да би се користио Еквилибријум - све је већ унапред подешено и
након инсталације добија се потпуно функционална средина. Што се тиче
апликација и интернетских сервиса, прединсталирана је заиста мала количина, а
кориснику је остављено да апликације прилагоди себи. Пошто на интернету има
небројено сервиса, пожељно је да корисник своје „навике” преточи у апликације.
Након посете одређеном сајту може да, уколико сматра потребним, направи
пречицу. Ова пречица се отвара касније као засебна апликација. Примера ради,
на овај начин може да се користи небројено интернетских апликација (фејсбук,
инстаграм, офис, ЦАД програми, месинџер, мејл …) а свакој од њих се приступа
као и било ком другом програму који имамо инсталиран у рачунару.
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Интернетске апликације и инсталирани програми могу да се користе упоредо и
не види се никаква разлика. Уколико неко не препозна да је у питању
интернетска апликација, највероватније не би ни приметио разлику све док је
интернет доступан. Сад да се мало упознамо са окружењем. Еквилибријум има
два функционална панела: леви који је увек видљив и доњи који је опционо
видљив. Још једна специфичност је да прозори немају оквире, а дугмићи за
затварање, смањивање и максимизирање су сакривени све док се мишем не
прође преко њих - естетски врло упечатљиво што се тиче функционалности, само
је ствар навике. После 5 минута коришћења биће вам сасвим нормална употреба
оваквих дугмића.
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Што се тиче панела, леви панел значајно доприноси функционалности. Сем КДЕ
мениjа (доле) и Глобалног менија (горе), између се налази још неколико корисних
ствари. Прва корисна ствар је покретач (енг. Launcher) у који постављамо
апликације које најчешће користимо, а сви ми имамо неколико омиљених
апликација које свакодневно покрећемо (фејсбук, инстаграм, твитер, јутјуб … ).
Испод тога се налази ЕКУмени (енг. EQmenu) у којем су по дифолту смештене
интернетске апликације које створимо у Хромијуму. Једноставно им се приступа и
увек су надохват руке. Испод ЕКУменија се налази још десктоп фолдер.
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Доњи панел се од дифолтног КДЕ плазма-панела разликује само по томе што се
на почетку налази име тренутно активне апликације; следи Таск менаџер,
системски блок и сат. Као што је већ напоменуто, инсталираних апликација је
јако мало - такорећи, само оно најосновније. Коме требају додатне апликације,
инсталација је врло једноставна путем Дискавер софтвер центра (енг. Discover
software center).
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Еквилибријум ради заиста јако брзо и стабилно и што се тиче тога заслужује све
препоруке. Одмах након подизања систем тежи само 430 мегабајта РАМ
меморије. ИСО слика је величине 1,3 гигабајта. Инсталација је врло једноставна и
рутинска у пар корака. Иако је Еквилибријум овим издањем начинио искорак „у
интернет”, ипак најављивана подршка од Freeopen.net-а је у овом издању
изостала из оправданих разлога. Али ће накнадно бити доступна чим се за то
стекну услови. Надамо се да смо вам барем мало приближили нови Еквилибријум.
Наравно, најбољи начин да га боље упознате је да га сами испробате, а верујемо
да ће многи од вас и наставити да га користе.
ИСО
можете
преузети
на
следећем
линку:
https://sourceforge.net/projects/equilibrium-level-three/ или на званичној адреси: LTStand.com/equilibrium
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Увод у функционално
програмирање (2. део)
Аутор: Стефан Ножинић
У претходном тексту смо дали увод у ламбда алгебру, а у овом настављамо са
кратким додатним теоријским принципима ламбда алгебре као и уводом у
алгебру типова.

Уређени парови

Уређени пар је структура која садржи два елемента и пишемо то као (x,y) где су x
и y неке вредности или функције. Уређени пар можемо дефинисати на следећи
начин употребом ламбда алгебре:
PAR = λx y f. f x y

Дакле, овде је пар дефинисан као функција која прима два аргумента и функцију
која се позива са аргументима пара. Ово нам омогућава следеће:
1. Пар можемо дефинисати као нпр: A = PAR 1 2 и онда је A функција која прима
функцију којој ће проследити аргументе 1 и 2
2. Први елемент пара се може добити на следећи начин: PRVI = λp. p TRUE - ово је
могуће јер је TRUE = λx y. x
3. Други елемент пара се може аналогно дефинисати као: DRUGI = λp. p FALSE

Листе

Листа се лако може дефинисати помоћу уређеног пара. Први елемент пара је
глава листе, а други се дефинише као остатак листе.
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LISTA = λh t. PAR h t
PRAZNO = λx. TRUE
PROVERI_PRAZNO = λp. p (λx y. FALSE )

На пример, листа са једним елементом се може дефинисати као:
PAR x PRAZNO

Листа са три елемента се може дефинисати као:
PAR x (PAR y z)

Типови

Као што знамо, у већини језика у којима смо програмирали, користили смо типове
података. До сада у ламбда алгебри нисмо говорили о томе шта је ког типа, нити
смо уводили нотацију типова. Када је реч о ламбда алгебри, постоји много
система типова. Систем типова је скуп правила која важе за тај систем као
аксиоми. За потребе овог серијала, ми ћемо увести сопствени систем типова који
је јако сличан оном којег ћемо касније користити у пракси.

Систем типова и аксиоми

Када дефинишемо функцију или вредност, поред њене дефиниције морамо
навести и тип и то на следећи начин:
x : τ

Ово значи да је x типа τ. Функцију која пресликава објекат типа τ1 у објекат типа
τ2 записујемо овако:
f : τ1 -> τ2

Ово само значи да њен улаз МОРА бити наведеног типа, а да излаз МОРА исто
бити наведеног типа. Када имамо функцију две променљиве које су типа τ1 и τ2,
а која враћа резултат типа τ3, онда то записујемо као:
f : τ1 -> τ2 -> τ3
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Такође, уводимо и следећу нотацију, ако је хипотеза H задовољена, онда је и
закључак Z, и то пишемо као:
H => Z

На пример, за природне бројеве можемо рећи:
0 : N
n : N => n+1 : N

Сада можемо дефинисати неке типове:
TRUE : B
FALSE : B
0 : N
n : N => n+1 : N

Од ових примитивних типова можемо правити комплексније типове и то по
следећим правилима:
1. τ1 + τ2: је тип који може имати вредност из првог скупа или из другог (унија,
збир)
2. τ1 * τ2: је тип који има две вредности, једна је из првог скупа, а друга из
другог. Ово је еквивалент уређеном пару и записујемо га као: x : τ1 ⇒ y : τ2
⇒ (x,y) : τ1 * τ2 - односно, ако је x првог типа, а y другог типа, онда је
уређени пар типа производа два наведена типа.
Поред овога, дефинишемо и следеће типове:
1. Σ - тип који има само једну вредност
2. Θ - тип који нема никакву вредност и за који не постоји објекат који је овог
типа.
Уз помоћ примитивних типова и ове две операције са типовима, можемо
дефинисати све остале сложеније типове.

За крај

У наредном делу ћемо се више бавити алгебром типова и видети како се лако
описују рекурзивне структуре података уз помоћ исте.
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Направите сопствени Вагрант Бокс
Аутор: Марјан Ђуран

Кратак увод

Након сјајног серијала текстова о Вагранту из 2015. године Ивана Радељића, који
је одличан увод у Вагрант, па и више од уводa, није остало много да се напише о
самом алату, али је остало простора за евентуалне додатне потребе. У другом
делу се помиње иницијализација, као и додавање кутија (енг. BOX). Шта се
дешава када не одговара потребама ниједна од, на интернету доступних кутија,
или је потребно увек изнова правити превише измена, или нешто треће?
Потребан је (као и иначе за Вагрант) неки од провајдера као што је Virtual Box у
којем ће бити инсталиран потребан оперативни систем. Као пример за ову
прилику је инсталиран ЦентОС верзије 6 и у виртуал боксу назван
ЦентОС6Либре. У даљем тексту ће бити објашњена подешавања и извоз система
из виртуал боксa у Вагрант.

Подешавање мреже и ажурирање

За почетак, идеја је да се мрежа аутоматски пали са системом, то се постиже
изменом конфигурационе датотеке (омиљеним едитором, нпр vi) која се налази
на локацији
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

и линије
ONBOOT=yes

постављањем параметра yes. Затим следи рестартовање система командом
reboot или init 6 или само рестартовање мрежног сервиса командом
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service network restart
.

Следећи корак је ажурирање ситема командом
yum -y update

Подешавање приступа

Како сервер нема графички интерфејс, и како вагрант има само могућност
приступа путем ssh ( Secure Shell), потребно је конфигурисати ssh сервер. Ssh
сервер је инсталиран уз систем и нема потребе посебно га инсталирати, те се
поново омиљеним текст едитором мења датотека на локацији
/etc/ssh/sshd_config

За ауторизацију се користити метода размене ssh кључева, и онемогућава
пријава као рут, стога је потребно изменити следеће линију конфигурационе
датотеке:
PermitRoolLogin no
PubkeyAuthentication yes
AuthorizedKeysFile
.ssh/authorized_keys
PasswordAuthentication no

Најзад, потребно је да се ssh сервер пали заједно са системом. Потребно је
уписати:
chkconfig sshd on

(Не)безбедност

Уколико ће се овај сервер (или радна станица) користити само за тест (ретко се
виртуелни, поготово под вагрантом, сервери користе за нешто „озбиљније” у
погледу безбедности) може се окалшати приступ и даља подешавања гашењем
iptables сервиса чиме ће се уштедети време на постављање правила шта је
дозвољено, односно шта није дозвољено да прође кроз мрежне портове система.
Следећим командама се стопира сервис и онемогућава његово покретање са
системом:
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service iptables stop
chkconfig iptables off

Такође је у том случају може се угасити и СЕЛинукс (енг. SELinux).
СЕЛинукс је скраћено од Security-Enhanced Linux, ради се о безбедносном модулу
језгра Линукс оперативног система који омогућава механизме заштите и
контроле приступа (у виду листа контроле приступа Access Control List и
безбедносних полиса). Изворни аутори су америчка национална безбедносна
агенција (енг. NSA - National Security Agency) и Ред Хет компанија која развија Ред
Хет, ЦентОС и Федора дистрибуције Линукс оперативних система. Гашење
СЕЛинукс модула се врши изменом једне линије кода датотеке на локацији:
/etc/sysconfig/selinux
SELINUX=disabled

Инсталација потребних алата

Шта ће бити инсталирано, зависи од конкретне намене за коју ће виртуални
сервер или радна станица припремају. У даљем тексту ће бити наведени неки од
стандардних алата који су у стандардној поставци система, а најчешће су
потребни за развој.
Потребно је узети у обзир шта ће будућим корисницима овог бокса бити
заједничко у погледу алата и програма, тиме ће будућим корисницима бити
смањено утрошено време након прве употребе бокса, али и иницијална величина
бокса приликом преузимања. Оно што је готово увек потребно инсталирати када
се ради о развојном окружењу, јесу следећи пакети:
yum install -y wget kernel-devel gcc nano openssl-devel gcc-c++ mc vim
centos-release-SCL

Постоји и условно речено лакши начин да инсталирамо готово све потребно за
даљи развој. Карактеристично за дисрибуције базиране на РедХет оперативном
систему јесте опција groupinstall, те у датом случају постоји сјајно решење:
yum groupinstall -y 'Development Tools'
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Могуће је и излиставање свих пакета групе, командом:
yum groupinfo 'Development Tools'

Информације о сваком пакету понаособ, нпр. о пакету гцц, могу се де добити
командом:
yum info gcc

Прављење корисника вагрант

Како се вагрант виртуалним машинама приступа командом vagrant ssh морамо
знати да се „у позадини” извршава команда
ssh -i /putanja/do/privatnog/ključa/ vagrant@//adresavirtualnemašine//

Закључујемо да је неопходно да „машина” има корисника vagrant.
Додавање новог корисника врши се командом useradd:
useradd -d /home/vagrant vagrant

Затим је потребно направити директоријум у којем ће стајати јавни ssh кључ:
mkdir /home/vagrant/.ssh

Након тога, у директоријуму /home/vagrant/.ssh је потребно креирати датотеку
authorized_keyс у коју се уписује вагрантов јавни кључ (датотека са екстензијом
.pub) Користи се конфигурација са несигурним паром кључева (eng. unsecure
keypair), кључеви ће бити генерисани и касније у конфигурациону датотеку
укључена путања ка приватном кључу. Путања до приватног кључа се
спецификује као што је описано у четвртом делу серијала о Вагранту
config.ssh.private_key_path

Генерисање кључева се може урадити на следећи начин:
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f /putanja/do/ključeva
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Опционим додацима команди ssh-keygen је прецизирано да користимо алгоритам
РСА. РСА је асиметрични алгоритам настао давне 1977. године али је читавих
двадесет година држан у тајности. Име потиче од почетних слова презимена
људи који су на њему радили и који су га патентирали: Рон Ривест, Ади Схамир
анд Лен Адлеман. Могуће је користити и друге алгоритме као што су DSA, ECDSA,
Ed25519. Наредном командом је специфицикована величина кључа - 4096 бита и
на крају директна путања до директоријума у који ће бити сачуван пар кључева,
као и име датотеке. Биће креиране две датотеке, једна ће бити задато име, док
ће друга бити иста, само са .pub екстензијом.
Следи постављање права приступа командом chmod:
chmod 400 /home/vagrant/.ssh/authorized_keys

Овиме смо поставили само право за читање датотеке authorized_keys кориснику
вагрант који је власник датотеке, док су за директоријум .ssh потребна права и
уписа и извршавања:
chmod 700 /home/vagrant/.ssh

На крају преостаје још само промена власника .ssh директоријума и његовог
садржаја командом chown ( change owner):
chown -R vagrant. .ssh

Следи провера да ли је са корисником вагрант све у реду, у датотеци која се
налази на локацији /etc/passwd налазе се записи о свим корисницима у систему,
неки су креирани акцијом администратора, неки су ту креирани системски, а
неке је креирао неки од могућих сервиса који су накнадно инсталирани (нпр.
апачи или mysql). Командом grep се може излистати и филтрирати садржај
датотеке:
grep -i vagrant /etc/passwd

Као излаз добија се следећа линија:
vagrant:x:500:500:vagrant:/home/vagrant:/bin/bash

Последња ставка везана за корисника vagrant јесте подешавање опције да
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корисник може да инсталира нове програме без претходне верификације,
односно провере идентитета и утврђивања да ли се заиста ради о човеку који зна
шифру корисничког налога vagrant.
Командом visudo отварамо датотеку на локацији /etc/sudoers у vi едитору, и као
сигурносни додатак имаће синтаксну проверу, те ако направимо неку грешку,
едитор ће нам пријавити проблем и нећемо моћи да затворимо датотеку пре него
што грешку исправимо. Линија коју додајемо је:
vagrant ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

и линија коју је потребно да изменимо је:
Defaults

!requiretty

Измена конфигурације ГРУБ-а

По стандардним поставкама, сваки пут приликом паљења система, пет секунди
ће стајати мени са могућношћу избора верзије кернела и измене boot loader-а,
међутим, уколико нам то није потребно, као што у овом случају није, можемо то
време скратити изменом (својим омиљеним текст-едитором) датотеке на
локацији /boot/grub/grub.conf, линија:
set timeout=5

вредност 5 ћемо променити на 1

Последњи додаци

Преостало је додавање „Gues Additionals” компонената како би све могло да ради
како треба - на неким хост системима се не може користити дељени ( shared)
директоријум без ових додатака. Навигирањем кроз мени виртуал бокса, опција
Devices > Insert Guest Additions CD Image, затим креирање новог директоријума,
омогућавање приступа датотекама из ИСО слике „Gues Additionals”, приступање
датотекама и извршавање инсталационе скрипте, за коју је неопходно да су већ
инсталирани претходно описани Development Tools
mkdir /mnt/cdrom
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mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
cd /mnt/cdrom
./VBoxLinuxAdditions.run

Следи још да се све остави „чисто” након обављеног посла, дакле брисање
историје писаних команди.
yum clean all
history -c

Гашење виртуалног рачунара се може извршити командом:
shutdown -h now

Прелазак кутије из Виртуал Бокса у Вагрант

На самом почетку текста је наведено име инсталираног виртуалног система
ЦентОС6 Либре, долази тренутак када ће име бити битно, јер се користи као
идентфикатор виртуалног система који ће бити извезен као кутија. Следећа
команда указује на име нове кутије и основу која се за њу користи. Име кутији
дајемо VagrantLibre.box, а након тога је додајемо у листу кутија на систему и
вршимо излиставање ради крајње провере да ли се појавила на листи.
vagrant package --output VagrantLibre.box --base CentOS6Libre
vagrant box add VagrantLibre VagrantLibre.box
vagrant box list

У наредним конфигурационим датотекама ће бити могуће навести име као
новонаправљеној кутији:
config.vm.box = "CentOS6Libre"

Последњи корак ове операције јесте употреба, следе команде за иницијализацију,
паљење уз навођење провајдера и приступ.
vagrant init LibreVagrant
vagrant up --provider=virtualbox
vagrant ssh
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Крипто-анархија (1. део)
Аутор: Лиора
“Постоје двије врсте криптографије на свету: она која ће спречити сестру да чита
ваше документе и криптографија која ће спречити владе од читања ваших
докумената.” - Брус Шнајер
Данашња револуција није створена Молотовљевим коктелима, нити је
захтијевала масовне побуне на улицама разбијањем стакала излога великих
корпорација. Она је тихо, без велике помпе, почела да се развија у кутовима
интернета као поглед на свијет којег данас усваја све већи број људи. Као и свака
друга дигитализација, и она се састоји од бројева 0 и 1, а немогуће је не
примјетити када из дана у дан све већи број наслова носи ознаку „Криптоанархија”.
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Шта је крипто-анархија?
Осамдесетих година прошлог стољећа, Дејвид Чаум (енг. David Chaum ) ,
криптограф и креатор анонимних дигиталних система и псеудонима, озбиљно
промишља о транзицији криптографије у, тада искључиво резервисаној техници
за војне и сигурносне службе, технику постизања грађанских и других слобода,
али и саме анонимности и приватности која је од самог постанка интернета
постала једна од горућих тема. Његов рад назван „Сигурност без
идентификације: Трансакцијски системи који чине Великог брата немоћним”
доживио је револуционарну репутацију међу истомишљеницима и 1980-их година
постаје мали покрет. Године 1992. група која се сретала на мјесечним састанцима
у Гилмор компанији, одлучује креирати имејл листу на коју ће бити позвани сви
„сиферпанкери свијета”. На том састанку, који ће се у данашње вријеме
предочити као хисторијски, оснива се покрет Сиферпанк (енг. Cypherpunk).
Сиферпанк представља децентрализовани, активистички покрет који заговара
кориштење криптографске технике и осталих технологија које оснажују
приватност у сврху социјалне и политичке промјене. Идеја није настала само из
докумената, она се промишљала у научној фантастици много прије тога кроз
„1984” - Џорџа Орвела, али и потиснути „Неуромансер” Вилијама Гибсона.
Постанком Сиферпанк покрета, било је логично да се његови циљеви и принципи
сажму у документ који је назван „Крипто-анархистички манифест” за све кодере
побуњенике, али и грађане који се желе упознати са својим правима.
Крипто-анархија је постала из сиферпанк покрета. Скована од ријечи криптос
(грч. Скривен, приватан) и анаркос (грч. невладање) као кованица Тимотиja Маја.
Она представља покрет који заговара информацијске технологије попут
енкрипције у сврху осигуравања пуне слободе. Њена пуна дефиниција би била:

“Крипто-анархизам представља дигиталну реализацију анархизма са
техником кориштења криптографских софтвера да би се избјелга
просекуција и угњетавање од стране власти при примању и слању
информација преко компјутерских мрежа, у сврху заштиту приватности и
политичке слободе”.
Мотиви криптоанархиста се базирају на три цјелине од којих је прва отпор према
масовном надзору компјутерских мрежа и комуникација. Заштита од масовног
надзора је једна од најбитнијих карика јер ослобађа индивидуе од могуће
злоупотребе и нарушавања приватности од стране влада и сигурносних служби.
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Самим кориштењем енкрипције, индивидуа постаје слободна у дигиталном
простору од масовног надзора. Контроверзе које су потврдиле постојање
масовног надзора, попут звиждања Едвардa Сноудена, привукле су доста нових
припадника криптоанархије који су до тада сматрали да је масовни надзор „само
још једна теорија завјере”.
Крипто-анархисти често прибјегавају апсолутној анонимности, толикој да у доба
напредовања технологије и масовног надзора неки одлучују да носе маске или
мараме преко лица због страха од технике фацијалног препознавања од стране
сигурносних и других служби.
Иако често крипто-анархисте представљају као параноичне, постојање оваквих
сакривања је ништа друго до резистенција према тренутним сигурносним
одлукама.
Друга цјелина јесте борба против цензуре на интернету. Крипто-анархизам
сматра да цензура води укидању слободе говора и експресије, те онемогућава
индивидуама да искажу своје ставове, какви год они били.
„Цензура представља контролу или обуставу информација, филтрирање
информацијама према вољи или законима државе, по налогу владе или
обавјештајних служби и других организација, у сврху постизања одређене
контроле и промовирања идеја“.
Повећањем цензуре у држави, повећава се ауто-цензура од стране корисника и
самим тиме се нарушава слобода мисли и говора. Глобализацијом интернет
цензуре, јавила се потреба колектива и активизма који ће се противити оваквом
дјеловању. Свака држава једним дијелом има цензуру садржаја на интернету или
илегалност одређеног садржаја. Најчешћи мотиви цензуре јесу политичке
природе, у сврху очувања тренутног политичког и другог поретка у земљи, што је
одлика репресивних и аутократских система, те ослабљивање политичког
непријатеља кроз једностраност и приступање само изворима контролисаним од
стране врховних органа државе, одржавање социјалног мира кроз
контролисаност људских права и слободе говора. Цензура је одлика репресивних
и аутократских система, али она је неријетко индиректно или директно
заступљена у демократским, отвореним друштвима. Често се демократија описује
као „недовољно добар, али најбољи систем који имамо.”
Да ли је демократија сама од себе постала један вид цензуре?
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Ослобађање Кроумбука
Аутор: Стеван Марјановић
Кроумбуци (енг. Chromebook) су Гуглови (енг. Google) лаптопови које покреће
Кроум ОС - систем базиран на линуксу коме је главна сврха претраживање веба.
Међутим, Гугл га је толико прилагодио својим потребама да су све слободе које
нам линукс нуди готово неприступачне. Срећом, један Гуглов инжењер је
направио програм који омогућава подизање линукс дистрибуција у chroot-у.

Развијачки Мод

Најпре, потребно је да ставите ваш Кроумбук у Развијачки Мод (енг. Developer
Mode). Постоје две ствари које бисте требали да узмете у обзир током овог
корака.
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- Улазак/излазак из развијачког мода ће вратити ваш рачунар на фабричка
подешавања. То значи да ћете изгубити све податке ако претходно нисте
направили резервне копије.
- Развијачки мод није подржан од стране Гугла, што значи да можете изгубити
сваку гаранцију коју сте добили на ваш уређај.
За почетак, морате ући у режим за опоравак тако што ћете притиснути тастер
Esc, дугме за освежавање странице (тамо где би био F3) и дугме за паљење
(скроз горе-десно на тастатури) истовремено као на слици испод.
Сада би требало да видите екран на коме пише да је систем оштећен („Chrome OS
is missing or damaged. ”). Овај екран је постављен како би спречио кориснике (оне
који су случајно ушли у овај режим) да несвесно форматирају свој рачунар. Све
што треба да урадите јесте да притиснете тастере Ctrl и Д како бисте наставили
даље. Узмите у обзир да ова наредба нигде није записана - мораћете да је знате
унапред.
Следећи екран ће вам рећи да притиснете Enter да искључите верификацију
система. Искључивањем овог својства добијате дозволу да мењате системске
фајлове. Настављањем ћете ући у Развијачки Мод.
Сваки следећи пут када будете укључивали Кроумбук добићете обавештење да је
системска верификација искључена. Овај екран ће нестати након 30 секунди или
притиском на Ctrl + D. Немојте притиснути спејс осим ако не желите да вратите
рачунар из Развијачког Мода! Подсетник: ово ће обрисати све податке ако
претходно нисте сачували резервне копије.
Током првог бутовања након ових корака видећете екран који вас обавештава да
се Кроум ОС спрема за Развијачки Мод и то може да потраје до десет минута.
Након тога, следи иницијализација система. Поред уобичајених подешавања,
видећете и опцију да укључите функције отклањања грешака (енг. Debbuging
Features). Ово омогућава разна својства, између осталих корисних ствари и
бутовање са УСБ-а и приступање Кроумбуку преко ССХ сервера. Међутим,
програм који ћемо користити за инсталирање Линукса често уме да прави
проблем ако су ове функције омогућене, тако да је препоручљиво да их не
чекирате, осим ако немате друге планове са вашим Кроумбуком.
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Инсталирање Линукса

Сада имате потпун и неограничен приступ вашем рачунару. Прво што треба да
урадите сад је да отворите терминал. То можете урадити на неколико начина,
али најлакше је да само притиснете тастере Ctrl, Alt и T. Да бисте могли да
користите Беш (енг. Bash ), укуцајте shell и притисните Enter. Сада можете да
покрећете команде са привилегијама супер корисника и спремни сте да
инсталирате Линукс.
Најпре, треба да преузмете Крутон (енг. crouton ) са овог линка. Тиме ћете имати
фајл crouton у вашем Downloads директоријуму. Препоручљиво је да не померате
тај фајл одатле ради лакшег приступа касније. Шта је Крутон? Крутон је програм
развијен од стране једног Гугловог инжењера који омогућава инсталирање неке
од унапред подржаних линукс дистрибуција у chroot-у. Шта је chroot? То је
операција која омогућава покретање „помоћног“ система са другачијим рут
директоријумом, чак и са другачијим бинарним окружењем. У преводу, не постоји
пенал на свеобухватну брзину рачунара као кад би инсталирали виртуелну
машину.
Следећи корак представља преузимање, инсталирање и подешавање изабране
дистрибуције. Тренутно, Крутон нуди верзије Дебијана, Убунта и Калија, као и
Гном, Xfce, i3 и Awesome окружења радне површине. Подразумевано, самим тим
препоручено и најлакше конфигурисано, решење је Убунту 16.04 Xenial са Xfce4
окружењем. То се може извести уношењем
sudo sh ~/Downloads/crouton -t xfce

у претходно отворени терминал са омогућеним Бешом. Даље само треба да
чекате док се преузимање, распакивање и инсталирање не заврши. Том
приликом, унесите корисничко име, као и лозинку унутар изабране дистрибуције.
Кад све то завршите, спремни сте да користите новоинсталиран систем и
искористите пун потенцијал Вашег Кроумбука уношењем sudo enter-chroot
startxfce4 (или скраћено sudo startxfce4) у терминал. Пребацујте се између Кроум
ОС-а и chroot-а, притиском на Ctrl + Alt + Shift + Forward (на месту где је иначе
Ф1), то јест back (дугме десно). Можете да напустите цхроот тако што се
одлогујете из Xfce-а.
Тиме сте успешно ослободили Ваш Кроумбук.
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Аутор: Лука Хаџи-Ђокић
Да се подсетимо: у претходном делу овог серијала, позабавили смо се лексичком
и синтаксном анализом. Већи део посла под хаубом урадио је brag пакет, у
облику lexer-srcloc функције коју смо користили у изради лексера и у облику
#lang brag језика за изражавање граматике и аутоматско генерисање
абстрактног синтаксног стабла на основу ње.
Оно што сада имамо јесу три датотеке или модула нашег преводиоца. У
фасцикли libre-lang налазе се lexer.rkt, tokenizer.rkt и parser.rkt. У њима смо
дефинисали одређене функције, али, иако смо прошли кроз неколико примера, те
функције још увек нисмо покренули и испробали. Време је да направимо тестове.

Тестирање лексера

У директоријумu tests, можемо направити датотеку lexer-test.rkt и почети са
радом.
#lang racket
(require libre-lang/lexer brag/support rackunit)
(define (lex str)
(apply-lexer libre-lexer str))

Опет програмирамо у ракету, па то назначавамо са #lang racket и увозимо
неколико потребних пакета. Лексер који смо већ направили, brag/support, који
нам је познат, и rackunit - пакет за јединично тестирање (енг. unit testing).
Онда дефинишемо помоћну функцију lex која примењује наш лексер на ниску коју
јој проследимо.
Остатак програма је праволинијски.
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(check-equal? (lex "") empty)
(check-equal?
(lex "// komentar\n")
(list (srcloc-token (token
(srcloc
(srcloc-token (token
(srcloc

'COM "// komentar")
'string 1 0 1 10))
"\n" #:skip? #t)
'string 1 10 11 1))))

(check-equal?
(lex "print")
(list (srcloc-token (token "print" "print")
(srcloc 'string 1 0 1 5))))
(check-equal?
(lex "42")
(list (srcloc-token (token 'INTEGER 42)
(srcloc 'string 1 0 1 2))))
(check-equal?
(lex "\"Zdravo svete!\"")
(list (srcloc-token (token 'STRING "Zdravo svete!")
(srcloc 'string 1 0 1 15))))
(check-equal?
(lex "identifikator")
(list (srcloc-token (token 'ID 'identifikator)
(srcloc 'string 1 0 1 10))))

Састоји се из неколико провера функцијом check-equal?, којима упоређујемо
резултат функције lex над неком ниском са листом токена коју хоћемо да
добијемо. Токени су упаковани у структуру srcloc-token , која чува и локацију
лексеме. Локација нам за сада није битна, али касније ћемо моћи да је
искористимо како бисмо правилно означили грешке у програмима на нашем
језику.
Сада можемо покренути ове тестове командом:
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raco test tests

Тестови за парсер и тестови за експандер, који ћемо правити у овом делу,
конструишу се на сличан начин, и можете их наћи у Гитхаб репозиторијуму
пројекта.

Експандер

Прођимо кроз пример са краја претходног дела.
[init foo 42+7*7]

лексером и парсером претвара се у следећи С-израз:
(libre-prog (libre-init foo (libre-sum
(libre-sum (libre-prod 42)) "+" (libreprod
(libreprod (libre-prod 7) "*" 7) "*" 7))))

Тај С-израз је, по својој синтакси, поптуно валидан израз у Ракету. Међутим, у
Ракету нису унапред дефинисане функције libre-prog, libre-init, libre-sum i libreprod. У експандеру ћемо урадити баш то.
Док радимо на овом делу преводиоца, од велике користи биће нам Ракетов макро
(енг. macro) систем. Макро служи да се (у време компилације) један С-израз
замени другим С-изразом. На пример, функцију сабирање, можемо дефинисати
овако:
(define (sabiranje x y)
(+ x y))

Када покренемо програм, дефинише се функција или процедура sabiranje, која
прима 2 аргумента и сабира их. Можемо је и испробати у РЕПЛ-у.
> (sabiranje 5 6)
11

Међутим, такође можемо sabiranje уз помоћ макроа претворити у валидан Ракет
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израз.
(define-syntax sabiranje
(syntax-rules ()
[(sabiranje) 0]
[(sabiranje x y) (+ x y)]
[(sabiranje x ...) (+ x ...)]))

Сада се сваки израз који одговара неком од шаблона које смо дефинисали у
оквиру макроа сабирање претвара у одговарајући Ракет израз. Предност макроа
лежи у чињеници да се макрои „примењују” у време превођења, уместо када
покренемо програм. То нам у општем случају може убрзати извршавање програма
(јер смо део извршавања урадили у току превођења), али нам и, због
информација које су доступне у време превођења, отварају могућности које у
време извршавања немамо.
У нашем експандеру користићемо мало моћнији конструктор макроа - syntax-case.
Погледајмо, на пример, макро за libre-sum , дефинисан у датотеци expander.rkt:
(define-syntax (libre-sum caller-stx)
(syntax-case caller-stx ()
[(libre-sum x) (syntax-protect (syntax/loc caller-stx x))]
[(libre-sum x "+" y) (syntax-protect (syntax/loc caller-stx (+ x
y)))]
[(libre-sum x "-" y) (syntax-protect (syntax/loc caller-stx (- x
y)))]
[else
(syntax-protect (raise-syntax-error
'sum-error
(format "wrong operator in: ~a" caller-stx)))]))

Са caller-stx означавамо синтаксни објекат који анализирамо. Ако је он облика
(libre-sum x) , претварамо га (уз syntax-protect i syntax-loc којима опет чувамо
податке о локацији израза) у x. Ако је облика (libre-sum x “+” y) , претварамо га у
(+ x y) и слично у случају одузимања. Ако је облика који се разликује од неког од
ова три, враћамо синтаксну грешку функцијом raise-syntax-error.
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На сличан начин дефинишемо и libre-prod, за множење и дељење, као и libre-bool,
за операције поређења.
За исписивање на стандардни излаз уз помоћ libre-print, макро изгледа овако:
(define-syntax (libre-print caller-stx)
(syntax-case caller-stx ()
[(libre-print) (syntax-protect (syntax/loc caller-stx (void)))]
[(libre-print x y ...) (syntax-protect (syntax/loc caller-stx
(begin
(displayln x)
(libre-print y ...))))]
[else
(syntax-protect (raise-syntax-error
'print-error
(format "wrong calling pattern in: ~a" caller-stx)))]))

Уколико позовемо libre-print без аргумената, не исписује се ништа, што
постижемо враћањем израза (void) . Уколико имамо више од једног аргумента,
прво штампамо први уз помоћ displayln , па онда позивамо libre-print на остатак
аргумената. Тиме добијамо валидну рекурзивну дефиницију макроа.
Како бисмо имплементирали while петљу, морамо је „превести” на рекурзивни
облик.
(define-syntax (libre-while caller-stx)
(syntax-case caller-stx ()
[(libre-while test stmts ...) (syntax-protect (syntax/loc caller-stx
(let loop ()
(when test
stmts ...
(loop)))))]
[else
(syntax-protect (raise-syntax-error
'while-error
(format "wrong calling pattern in: ~a" caller-stx)))]))

Привремено смо дефинисали функцију loop, коју позивамо изнова док год се test
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израчунава на тачно.
libre-if је у односу на libre-while мало једноставније, јер у Ракету имамо функцију if.
(define-syntax (libre-if caller-stx)
(syntax-case caller-stx ()
[(libre-if test s1) (syntax-protect (syntax/loc caller-stx
(if test s1 (void))))]
[(libre-if test s1 s2) (syntax-protect (syntax/loc caller-stx
(if test s1 s2)))]
[else
(syntax-protect (raise-syntax-error
'if-error
(format "wrong calling pattern in: ~a" caller-stx)))]))

Преостале су нам још две ствари - libre-init и libre-prog. Прво морамо да одлучимо
како да чувамо информације о променљивим вредностима. [init foo 42] уписује 42
у променљиву foo. Постоји неколико решења за овај проблем. Међутим, у оквиру
Ракета, он је већ решен. Можемо ово да искористимо и наше променљиве просто
дефинишемо као Ракет променљиве. Јасно, користићемо постојећу Ракет
функцију define, али нам то оставља још један нерешен проблем. За разлику од
define, нашом init наредбом можемо да „иницијализујемо” или дефинишемо
променљиву, али и да променимо њену вредност. У Ракету се за мењање
вредности претходно дефинисане променљиве користи функција set! . Зато ћемо
init преводити у set! , али нам је потребно да све променљиве које користимо
унапред дефинишемо. То ћемо урадити уз помоћ функције begin-for-syntax, која
се извршава пре него што макро систем почне са радом.
(begin-for-syntax
(require racket/list)
(define (syntax-flatten stx)
(let* ([stx-unwrapped (syntax-e stx)]
[maybe-pair (and (pair? stx-unwrapped) (flatten stxunwrapped))])
(if maybe-pair
(append-map syntax-flatten maybe-pair)
(list stx))))
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(define (find-unique-ids stmts)
(remove-duplicates
(for/list ([stx (in-list (syntax-flatten stmts))]
#:when (syntax-property stx 'libre-id))
stx)
#:key syntax->datum)))

Дефинишемо помоћну функцију syntax-flatten , која „поравнава” синтаксни објекат
и враћа обичну листу. Над таквом структуром лако можемо да дефинишемо
функцију find-unique-ids, која пролази кроз листу и тражи све елементе са
синтаксним својством libre-id. Када нам је та функција дефинисана, можемо
направити посебан макро libre-module-begin на следећи начин:
(define-syntax (libre-module-begin caller-stx)
(syntax-case caller-stx ()
[(libre-module-begin (libre-prog stmts ...))
(with-syntax ([(ids ...) (find-unique-ids #'(stmts ...))])
#'(#%module-begin
(define ids 0) ...
(begin stmts ...)))]))

#%module-begin је почетна тачка програма, па ми дефинишемо своју, libremodule-begin , која прво проналази све јединствене идентификаторе, а затим
претвара (libre-prog stmts …) у
(define ids 0)
(begin stmts ...)

Сада можемо лако направити и макро за libre-init.
(define-syntax (libre-init caller-stx)
(syntax-case caller-stx ()
[(libre-init id ",s") (syntax-protect (syntax/loc caller-stx
(set! id (read-line (current-input-port)
'any))))]
[(libre-init id ",i") (syntax-protect (syntax/loc caller-stx
(set! id (inexact->exact
(string->number
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(read-line (current-input-port)
'any))))))]
[(libre-init id expo) (syntax-protect (syntax/loc caller-stx
(set! id expo)))]
[else
(syntax-protect (raise-syntax-error
'init-error
(format "wrong calling patern in: ~a" caller-stx)))]))

Уколико је други аргумент ,s, учитавамо стринг са стандардног улаза. Уколико је
други аргумент ,i, учитавамо број са стандардног улаза. Уколико је неки израз,
вредност променљиве мењамо у вредност тог израза.
Сада када смо све потребне макрое дефинисали, остало је да омогућимо њихово
коришћење ван датотеке expander.rkt.
(provide libre-init
libre-print
libre-while
libre-if
libre-sum
libre-prod
libre-bool
#%top-interaction
#%app
#%datum
(rename-out [libre-module-begin #%module-begin]))

Како бисмо могли коначно да почнемо да програмирамо у нашем језику, треба да
у датотеци main.rkt повежемо све различите делове нашег преводиоца и
направимо модул reader, који ће Ракет преводилац препознати као читач нашег
језика.
#lang racket
(require "parser.rkt"

"tokenizer.rkt" syntax/strip-context)

(define (read-syntax path port)
(define parse-tree (parse path (make-tokenizer port path)))
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(strip-context
#//(module libre-lang-mod libre-lang/expander
#,parse-tree)))
(module+ reader
(provide read-syntax))

Тиме смо написали и последњу линију кода за овај компајлер. Сада можемо да
инсталирамо наш пројекат командом
raco pkg install

у терминалу. Испробајмо онај програм за рачунање факторијала из првог дела:
#lang libre-lang
[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"]]

Наравно, ни сам језик, ни преводилац који смо сада направили, није савршен.
Фале неке врло корисне наредбе као што је break за излазак из петље, операције
над нискама, други типови података, логички оператори and, or и not, функције, и
многи други конструкти који се узимају здраво за готово у „правим” програмским
језицима. Нека од ових побољшања је теже имплементирати од осталих, али се
углавном своде на иста три корака - додавање правила у лексер, додавање
правила у парсер и додавање макроа у експандер.
Ако желите да погледате сав изворни код, можете наћи репозиторијум на
Гитхабу. Остаје на вама да експериментишете, а ако се у неком тренутку
заглавите, документација Ракет језика је доступна на следећем линку. Постоји и
књига о прављењу различитих језика у Ракету која је послужила као одличан
референтни материјал и инспирација за овај серијал.
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Децентрализација је стигла (2. део)
Аутор: Петар Симовић

Федиверзум
Увод

Данас постоји много платформи и сервиса који су изузетно корисни, попут
друштвених мрежа, чет сервера, колаборационих платформи, платформи за
дистрибуцију музике и видео снимака и многих других за разне потребе. Неке од
тих платформи су чак и отвореног кода што је одлично из више разлога. Али у
већини случајева постоји та једна платформа којом управља једна организација
или компанија, и то је то. Корисници постају потпуно зависни и ограничени по
питању слобода и могућности шта на одређеној изолованој платформи могу
урадити, и налазе се у такозваним ограђеним баштама (енг. walled garden ).

Проблем

Најпрепознатљивије такве ограђене баште су свакако платформе попут Фејсбука,
Твитера, Инстаграма, Редита (енг. reddit), али и оне које су већином или у
потпуности отвореног кода као што су Сигнал, Телеграм, Вајр (енг. wire), Кибејс
(енг. keybase). Критеријум који се уочава је очигледан и указује да су све
поменуте платформе комуникације централизоване, њима се управља из једног
места. На то се онда додају и пратећи проблеми као подложност цензури и
нежељеним променама, морате се сагласити са условима коришћења, подаци о
вама се највероватније прикупљају и продају трећим лицима, што је најчешћи
облик финансирања бесплатних сервиса, а у задње време постају све
пристраснији и подложнији утицају влада као и другим спољним притисцима
фаворизовања или сузбијања одређених наратива.
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Ево неколико преимера из скоријег времена:
- Сервери Сигнал -а и Телеграм -а су били недоступни 5. марта 2018. године
(линк)
- Јутјуб има свој систем означавања (енг. flagging) видеа који су из неког разлога
непримерени (линк) због чека мноштво видео материјала, па чак и целих
канала, буде обрисана.
- Патреон је недавно блокирао Битчут (енг. Bitchute) и заједно са још
неколицином утицајних политичких налога (линк).
- Фејсбук и Твитер су чак отворено најављивали и спроводили кампање
цензурисања одређених политичких ставова (линк).
- Редит је такође био доведен неколико пута у ситуацију да мора да бира, и
приморан да цензурише одређене вести од којих су биле најуочљивије оне
поводом неких терористичких напада и разних контроверзних политичких
окупљања (линк 1, линк 2).
- Тамблр (енг. Tumblr) jе скоро донео одлуку о уклањању садржаја за одрасле
(линк 1, линк 2).
- Слек (eng. Slack) је такође недавно почео да укида налоге људи који имају
везе са Ираном (линк 1,линк 2).
- А једна од свакако најпознатијих финансијских цензура медија је она у којој је
Пејпал (енг. PayPal) затворио налог Викиликса (енг. Wikileaks) (линк).
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Све је очигледније да велике компаније, пружаоци платформи или сервиса који
се све чешће користе у политичке и активистичке сврхе, не могу остати
непристрасне и неутралне поготово због различитих закона у различитим
државама и притиска како самих влада тако и других организација.
Није битно да ли се слажете или не са одређеним цензурисаним садржајем, већ
пристајете ли на могућност да неко одлучује шта је прихватљиво, а шта не. Иако
вам се то можда не чини лоше данас јер се тренутно подудара са вашим виђењем
или ставовима по одређеним питањима, знајте да веома лако може доћи до
промене и ваши погледи и мишљења могу бити сутра цензурисани из неког
разлога. Увек постоје средине које су подељене по неком питању било које
природе - политичке, религијске, или неке друге - а страна која у критичним
моментима има моћ, најчешће је користи да цензурише мишљења и погледе са
којима се не слаже.
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Оно што је најгоре је да се данас масовно ослањамо на мејнстрим компаније, од
којих је Гугл свакако једна која у многоме одлучује какве информације најпре
стижу до нас када нешто претражујемо на интернету. Оно чега морамо бити
свесни, јесте да и Гугл манипулише резултатима претраге и сугестијама за унете
речи у претраживач, и то признаје.
Добра ствар код цензуре јеста да нам у великој мери отвара очи да неко други
контролише платформу коју користимо и са које можемо бити избачени ако се не
уклапамо у ставове администратора. Што онда отвара још значајније разумевање
да је интернет састављен од туђих рачунара и мрежа.

Решење

Представљамо вам Федиверзум (енг. Fediverse) кованицу речи федерација и
универзум. Иако релативно нова кованица, принцип и идеологија је стара и
веровататно већ позната. Уместо да имамо једну централизовану платформу под
вођством једне организације, може свако да покрене своју малу верзију
платформе. Корисници се могу регистровати на било којој и пратити кориснике
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других. На овај начин потребно је само да се договоримо око протокола. Ово је
скоро иста идеја као и она код мејла, где корисници једног мејл сервера
комуницирају са било којим другим корисником било ког мејл оператера, а
могуће је да и сами направе и покрену свој мејл сервис. Сада само треба
применити ову идеју на данашње платформе.

Од јануара ове године W3C организација за израду стандарда на интернету је
препознала потребу за стандардизацијом протокола у пољу децентрализованих
платформи, нарочито друштвених мрежа, па је стандардизовала АктивитиПаб
(енг. ActivityPub) протокол који је постао и генерална препорука за платформе
које имплементирају децентрализоване друштвене мреже.
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На овај начин постиже се да се лако могу креирати сервери за посебне групе или
како се још називају инстанце. Тако да свака група истомишљеника може имати
своју инстанцу са својим правилима понашања.
Дискурс се полако мења и људи схаватају да су нам алтернативе пожељне и
потребне за праведније друштво и слободнију размену информација на
интернету, а највише у сфери друштвених мрежа где гомиле информација
најбрже долазе до масовне публике.
Али обратимо пажњу да се овде и даље ради о централизацији архитектуре која
је и даље клијент-сервер, само је моћ дистрибуирана на много више учесника па
је могућност цензуре и контролисање протока идеја, ставова и наратива далеко
мања.
Најидеалније би било када не би било администратора, тј. када би свако био свој
администратор и одлучивао које вести жели да сачува и подели, а које не.
Детаљније о конкретним платформама обе архитектуре, причаћемо у следећем
делу када ћемо анализирати и поредити неколико најпознатијих алтернатива
данашњим гигантима друштвених мрежа.
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Пасивно прикупљање информација

Нмап и Шодан

Аутор: Немања Милисављевић
С обзиром на то да на званичном веб сајту Шодана постоји добро упутство за
његово коришћење из терминала (https://cli.shodan.io/), одлучили смо да наставак
серијала о мрачном претраживачу буде мало другачији. У прошлом чланку писали
смо како Шодан можемо користити у сврхе етичког хаковања (енгл. Ethical
Hacking) као самосталан алат у току фазе прикупљања информација (енгл.
information gathering) о жртвином рачунару.
Појам етичко хаковање је облик тестирања сигурности рачунарских система, за
који нас је корисник унајмио и дао нам све потребне дозволе за извршавање тих
тестова. Приликом тог тестирања користе се технике које би прави нападач
користио у реалној ситуацији, за добијање неовлашћеног приступа и ради
компровитовања система. Задатак етичког хакера је да пронађе те грешке пре
нападача и да их исправи како би учинио систем сигурним. Први корак приликом
тестирања сигурности мреже јесте пасивно прикупљање информација о жртви,
односно прикупљање информација јавно доступних на интернету. Сам шодан би
одлично одрадио овај посао, али овом приликом желим да вас упознам са једним
веома моћним алатом који се користи у процесу прикупљања информација о
жртви под називом Nmap.
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Пасивно прикупљање информација - Нмап и Шодан
Нмап је бесплатан скенер отвореног кода чија је главна улога скенирање
доступних рачунара на мрежи и одређивање назива, верзије активних сервиса на
њему покренутих, као и оперативног система који жртвин рачунар користи.
Вероватно се сада питате какве то везе има са Шоданом? Нмап садржи бројне
скрипте које повећавају избор могућности, и такође садржи скрипту која је
имплементација Шодана која му омогућава да користи Шоданове упите (енгл.
shodan queries).

Како инсталирати Нмап?

Уколико користите Дебијан или неку линукс дистрибуцију базирану на њему (као
што су Убунту или Минт), уносимо у терминал команду:
sudo apt-get install nmap

Ако је ваш оперативни систем Арч Линукс, онда је то ова команда:
sudo pacman -S nmap

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

Потребно је да приликом инсталације Нмапа унесете лозинку која вам омогућава
рут приступ (енгл. Root Access). Тиме добијате дозволу да инсталирате програм
као супер корисник (енгл. Superuser) и извршите измене на хард диску.
А уколико сте виндоуз (енгл. Windows) корисник, потребно је посетите овај линк
(https://nmap.org/dist/nmap-7.70-setup.exe), са кога ће ваш веб прегледач (енгл.
Web browser) аутоматски почети да скида exe фајл. Након што је фајл скинут,
потребно је покренути инсталацију, веома регуларну (помоћ са инсталацијом
можете пронаћи на овом линку: https://nmap.org/book/inst-windows.html).

Практична употреба Нмап Шодан скрипте
Када сте инсталирали Нмап, уносите команду:
nmap -script-help shodan-api
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На екрану ће се појавити текст сличан као на слици, и та команда треба да вам
покаже основне информације о скрипти. Након тога уколико желите да
скенирате одређени рачунар уносите следећу наредбу:
nmap -sn -Pn -n --script shodan-api --script-args 'shodanapi.apikey=lFkdafFhad3JadkfadHeduVage56had' 45.33.32.156

Сада ћемо раставити ову наредбу како бисмо је ближе појаснили. Нмап наводимо
како бисмо покренули Нмап програм, -sn значи да прескачемо скенирање портова
на жртвином рачунару, -Pn значи да се рачунар третира као да је повезан на
мрежу, односно не шаљемо ping захтев, и на крају, и -n говори да Нмап не
покреће ДНС разрешење (енг. DNS resolution ), чиме добијамо на брзини
скенирања. Због ових опција кажемо да је ово облик пасивног скенирања јер
нмап не шаље никакве TCP/UDP пакете жртвином рачунару, већ се резултати
добијају само помоћу Шоданових упита.
--script shodan-api

–script је опција коју користимо када желимо да Нмап покрене неку скрипту, у
овом случају то је “shodan-api”, опција је дакле “–script ime_skripte”
--script-args 'shodan-api.apikey=lFkdafFhad3JadkfadHeduVage56had’

–script-args је опција која нам даје могућност да задамо параметре скрипти, а у
овом случају неопходно је било ставити лични АПИ кључ (енгл. API key) који
добијате уколико сте се регистровали на веб сајту (https://www.shodan.io), онда
само треба да се улогујете са Вашим подацима како бисте видели ваш АПИ
кључ. Њега потом уносите приликом покретање команде или га можете
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убацити у скрипту. Покрените ваш текст едитор, у мом случају то је nano
sudo nano /usr/share/nmap/scripts/shodan-api.nse

И унесите ваш АПИ кључ између '’, као на слици

Само мењате 'lFkdafFhad3JadkfadHeduVage56had’ вашим АПИ кључем.
45.33.32.156 - IPv4 адреса рачунара (енгл. host) који овом приликом скенирате.

Крајњи резултат

Након завршеног скенирања добићете резултате као са слике.
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Видећете да ли је хост доступан, који су портови на њему отворени, које
протоколе они користе, као и сервисе, и евентуалне верзије сервиса. То нам све
може пуно користити приликом даљег процеса добијања приступа систему.
Такође уколико желимо да резултате након скенирања сачувамо у виду ЦСВ
(енгл. Comma-separated values) фајла, ради јасније прегледности, или за касније
коришћење током формирања извештаја. Уносимо следећу команду:
nmap --script shodan-api -sn -Pn -n --script-args 'shodanapi.apikey=lFkdafFhad3JadkfadHeduVage56had,shodanapi.target=45.33.32.156,shodan-api.outfile=izvestaj.csv'

Завршна реч

У овом чланку сам желео да прикажем како Шодан може да буде користан и
ефикасан чак и као имплементација у оквиру неког другог алата (осим Нмапа,
Шодан је важна компонента познатих алата за етичко хаковање као што су
Малтего (енгл. Maltego) или Рекон-нџи (енгл. Recon-ng). Наравно, током
демонстрирања овог пасивног типа скенирања, нисмо ни загребали по површини
шта све Нмап може да уради. Планирамо да поменемо још неке од могућности
Nмапa или неку серију текстова везану за етичко хаковање, тако да уколико сте
заинтересовани, драги читаоци, пишите нам на нашем ИРЦ
каналу(http://webchat.freenode.net/?channels=floss-magazin), где аутора чланка
можете пронаћи под надимком г0ат. До следећег текста, поздрав!
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корисни додаци за још кориснији алат (1. део)

Аутор: Марјан Бугариновић
Сви који су икада отворили текстуални документ преко терминала знају шта је
Вим. Већина нас се са истим сусрела сасвим случајно, неки су побегли главом без
обзира не желећи да имају ништа са тим, док су неки остали и користе га и
данас. О већини, која је остала привржена Виму, кружи прича да су остали ту
зато што и даље не знају како да изађу.
Ако сте ви део те већине која је остала, или му се увек радо враћа, уколико га
користите на дневном нивоу, или планирате да га користите мало више, ово је
текст за вас!
Вим је сам по себи одличан уређивач текста, и то је неоспорно, али постоје многи
начини којима би могао да се побољша. Један од тих начина су плагинови (енг.
plugin ).
Да бисмо заронили у свет плагинова за Вим, потребно је изабрати један од
управљача плагиновима (енг. plugin manager). Као и увек, избор управљача је
велики, а међу најпопуларнијима се налазе вим-плаг (енг. vim-plug), Вандл (енг.
Vundle) и патоген (енг. pathogen ). Како бисмо изабрали оног који нам одговара,
морамо да се запитамо шта желимо. Уколико желимо нешто једноставно и лагано
по питању ресурса, изабраћемо, по свим препорукама, вим-плаг. Уколико желимо
нешто мало теже, али и прилагодљивије корисницима, ту је Вандл, а уколико
желимо нешто мало напредније и баш минималистички, искористићемо патоген.
Ми смо се одлучили за средину, зато што је добро када је нешто лагано по
питању ресурса (енг. lightweight), али и лагано за разумевање. Одабрали смо да
инсталирамо вим-плаг као управљач плагиновима и у наредном делу ћемо
описати како се инсталира и шта је потребно како бисте га успешно и користили
и конфигурисали.
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Инсталација је веома лака, само ископирајте следеће линије у ваш терминал и
вим-плаг ће се сам инсталирати.
curl -fLo ~/.vim/autoload/plug.vim --create-dirs \
https://raw.githubusercontent.com/junegunn/vim-plug/master/plug.vim

Горе наведена команда curl представља алат за пренос података са неког
сервера или на сервер уз помоћ великог броја протокола, један од њих је и HTTPS,
који користимо у команди изнад. Шта ће урадити ова команда када је, дословно
речено, „потерате” у терминалу? Креираће нови директоријум у оквиру Вимовог
кућног (енг. home) директоријума под називом autoload (овде претпостављамо да
се кућни директоријум Вима налази у вашем кућном директоријуму и има назив
.вим) и креираће датотеку под називом plug.vim . У ту датотеку ће пребацити
садржај истоименог фајла са удаљеног сервера, путем HTTPS протокола и тиме
ће сама инсталација вим-плага бити завршена.
Да би вим-плаг започео свој посао, потребно је да у вашој .vimrc датотеци
(локација на којој ћете пронаћи .vimrc датотеку је ~/.vimrc) додате следеће
линије кода:
call plug#begin('~/.vim/plugged')
call plug#end()

По додавању овог кода у ваш .vimrc, потребно је да креирате директоријум под
називом plugged у кућном Вим директоријуму. Препорука је да овај директоријум
не назовете plugin , како би се разликовао од стандардизованих имена које
користи Вим. Иначе, може да се зове како год пожелите, то ће бити директоријум
у коме ће се налазити ваши плагинови. Део кода који смо додали ће служити као
складиште у коме ћемо додавати плагинове које желимо да инсталирамо.
Препорука је да за сваку линију конфигурације у .vimrc датотеци оставите неки
коментар, чисто да бисте знали о чему се ради, када после мало дужег времена
отворите .vimrc. У коментару можете ставити шта год желите, а што се нас тиче,
љубитељи смо оних реченица које саме себе објашњавају. На вама је да одлучите.
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Инсталација нрдтри плагина

Овим смо, може се рећи, завршили инсталацију вим-плага у Виму. Оно што следи
у наставку је инсталација једног од веома корисних плагинова за Вим - нердтри
(енг. NERDTree). Такође, показаћемо како се користи и како изгледа.
Нердтри, или дословно преведено - дрво штребера, представља претраживач
система датотека (енг. file system explorer) у оквиру Вима. Изузетно је
једноставан и згодан за употребу, а сама чињеница да није потребно да излазимо
из Вима како бисмо отворили неку нову датотеку или направили директоријум
или датотеку, купила је многе. Представља одличну и веома практичну ствар ако
се бавите развојем или пишете текстове у Виму, или, једноставно, волите Вим.
Инсталација је следећа, на овом линку се налази репозиторијум плагина.
Кликнемо на зелено дугме Clone и ископирамо линк који се отвори том приликом.
Ископирани линк залепимо у .vimrc датотеку у делу између кода за вим-плаг, што
је приказано испод.
call plug#begin('~/.vim/plugged')
" Ovde stavimo prikladan komentar, kako bismo znali o čemu se radi
https://github.com/scrooloose/nerdtree.gi://github.com/scrooloose/nerdtr
ee.git
call plug#end()

Тако смо спремили плагин за инсталацију. Да бисмо инсталирали плагин,
потребно је да отворимо Вим и у командном делу укуцамо:
:PlugInstall nerdtree

Екран ће се поделити вертикално и са десне стране ћете видети да се плагин
инсталира. Када се заврши, приказаће се статус - Finished. Тиме је инсталација
Нердтри плагина завршена и можемо се посветити конфигурисању. Екран
можете затворити једноставним уношењем :q у командни део Вима.
Што се тиче саме конфигурације плагина, она није потребна. Довољно је само да
у командном делу укуцате :NERDTree како бисте стартовали плагин. Када
притиснете ентер, добићете нешто налик на слику испод и игра може да почне.
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Курсор ће аутоматски бити стављен на саму шему директоријума кроз коју
можемо да се крећемо притиском на тастере j и k, који представљају уобичајене
начине за кретање кроз Вим. Да бисмо отворили жељени документ, то можемо
урадити притиском на Enter или притиском на o. Са десне стране ће се
приказати документ који смо отворили. Исто тако, можемо притиснути o док нам
је курсор постављен на директоријуму, или Enter и тиме ћемо отворити
поддиректоријуме у оквиру отвореног директоријума. Отварањем датотеке,
документа, дела кода, курсор нам је аутоматски пребачен на жељени документ и
можемо да започнемо уређивање текста, или шта год нам падне на памет.
Да бисте маневрисали и кретали са текста и Нердтрија, једноставно притисните
пречицу Ctrl w w и курсор ће вас вратити на наредни прозор. Уколико желите да
затворите било који подељени екран, било отворени текст, било Нердтри (зашто
би то неко радио?), уносимо добро нам познату :q команду.
Једна од најкориснијих команди које можемо дати нашем штреберском дрвету
јесте и ? , а то је, као што претпостављате - помоћ! Притиском на ту команду, у
оквиру самог Нердтрија ће вам се отворити списак команди, односно пречица
које можемо користити у Нердтрију. Навигација се врши стандардно, а излазак из
помоћног менија се врши једноставним притиском на q .
Ево још неколико корисних пречица које можемо користити у нашем Нердтрију:
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када притиснемо i на жељени документ, а један нам је већ отворен, поделићемо
екран хоризонтално и тамо ће се отворити жељени документ; притиском на t
отварамо документ у новом табу и плагин нас одмах шаље на тај документ;
притиском на T такође отварамо нови таб, али овога пута остајемо на почетном
месту, не идемо никуда, ова команда је позната као скривени таб (енг. silent tab);
притиском на m у самом дну екрана отвориће се мени (енг. menu) у коме можемо
да изаберемо хоћемо ли креирати нови документ или директоријум, копирати
постојеће документе или директоријуме, излистати директоријуме, померати или
брисати директоријуме или документе. Када желимо да креирамо директоријум,
потребно је да само назив документа завршимо са /, како би плагин знао да се
ради о директоријуму.
Препорука за коришћење - како не бисте сваког пута, приликом уласка у Вим
укуцавали :NERDTree, можете мапирати одређену типку на тастатури или сет
типки како бисте отворили плагин без много куцкања, а све то зато што смо
људи и зато што имамо тенденцију да себи смањимо посао, а и помало смо лењи.
Команди и пречица за коришћење Нердтрија је много. Овде ћемо завршити причу
о овом плагину и оставићемо вам да остатак сами откријете.
Будите радознали!
Корисни линкови: вим плаг на гитхабу(https://github.com/junegunn/vim-plug);
нердтри на гитхабу(https://github.com/scrooloose/nerdtree); нердтри пушкица (eng.
cheatsheet) (https://www.cheatography.com/stepk/cheat-sheets/vim-nerdtree/)
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