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Слободан софтвер у школама
У више наврата смо се трудили да кроз чланке у Часопису истакнемо значај
употребе слободног софтвера у школама. У претходном броју смо објавили
чланак о примеру употребе на факултету у Новом Саду, а за овај број смо нашли
одличан пример употребе у основој школи у Зеници. Чланак под називом
„Софтвер отвореног кода у настави - осврт из личног искуства на прије и послије”
је поред конкретних аргумената за употребу навео и које су све позитивне
промене запажене у тој школи.
Такође би желели да споменемо да је пре настанка часописа ГНУ-Линукс центар
остварио пројекат инсталације слободног софтвера у пет средњих школа у
Србији. Уколико нека особа има информацију које су то школе и да ли се у њима
још увек користи слободан софтвер, замолили бисмо је да нам јави.
У овом броју ћете имати прилику да се упознате са програмским језиком Р и
науком о подацима, ова тема ће бити обрађивана у пар наредних бројева и у овом
ћете сазнати и мало о употреби овог језика на Електротехничком факултету у
Београду. Још један серијал започет у овом броју је посвећен писању скрипти у
Бешу. Беш је интерпретер и програмски језик у облику командне линије који
може напредним корисницима у великој мери да олакша употребу линукс
оперативних система.
Рубрика „Представљамо” у овом броју садржи два оперативна система вредна
пажње. Једна од представљених дистрибуција намењена тестирању веб
апликација и која полако постаје популарна у широј заједници - јесте Перот ОС. О
другој дистрибуцији, Алпајн линуксу, тек смо започели у овом броју и имаћете
прилику да кроз серијал у нарендих неколико бројева упознате детаљно овај
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оперативни систем.
Познавање Беша је нешто што се подразумева за системске администраторе, а
алат који им може бити од користи је Ансибл - алат за системске администраторе
креиран од стране системских администратора. На крају, поред наставака раније
започетих серијала, у овом броју се можете упознати са Флејмшотом - моћним
софтвером за сликање екрана.
До следећег броја,
ЛиБРЕ! тим
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Вести
12. март 2019.

Формирана ОпенЈС фондација

Линукс фондација је открила како ће спајањем
њеног пројекта ЈС фондације и Ноуд ЈС
фондације настати нова, ОпенЈС фондација.
Фокус нове фондације ће бити на организацији и
финансирању свих догађаја и пројеката који
утичу на позитиван развој Јаваскрипт језика и
веб технологија.
Корисни линк: https://bit.ly/2J9swiD
18. април 2019.

Објављен Убунту 19.04

Oбјављено je ново издање Убунту оперативног
система са којим долази до визуелног
унапређења дистрибуције и убрзање Гном
десктоп окружења. Поред унапређења која ће
бити видљива корисницима, испод хаубе ће се
налазити Линукс кернел 5.0 и нови драјвери за
графику.
Корисни линк: https://bit.ly/2meVank
24. април 2019.

Церн започео миграцију са
Мајкросфотовог софтвера

Годину дана након што је Церн покренуо Малт
пројекат (Мајкрософт алтернативе пројекат),
започета је миграција прве ствари које ће
добити замену јесте мејл сервис и Скајп. Још
једна новост из Церна је да престају са развојeм
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Вести
Сајентифик линукс дистрибуције, a разлог за ово
је закључак да је ЦентОС довољно добар да га
замени, а боље је посветити више пажње развоју
једне дистрибуције уместо две.
Корисни линк: https://zd.net/2F87Hj1,
https://bit.ly/2Pw0P38
2. мај 2019.

Објавњен ГНУ Гуикс 1.0

Након седам година развоја објављен је ГНУ
Гуикс 1.0. Oвај потпуно слободни менаџер
пакета је добио своје стабилно издање и чиниће
веома важну компоненту сваког ГНУ
оперативног система.
Корисни линк: https://bit.ly/2VIcEZn
15. мај 2019.

Објављен ОпенССХ 8.0

Међу неколико занимљивих побољшања
присутних у новој верзији ОпенССХ посебно је
занимљиво то што је уведена експериментална
подршка за алгоритме за размену кључева
отпорних на квантне рачунаре.
Корисни линк: https://bit.ly/2l9UrUj
17. мај 2019.

Влада Јужне Кореје прелази
на линукс

Након истека подршке за Виндоуз 7, влада Јужне
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Кореје је одлучила да смањи трошкове и
зависност од приватне компаније тако што ће
Виндоуз 7 заменити неким линукс оперативним
системом. Тренутно, министарство унутрашњих
послова ради на тестирању линукс дистрибуције
која би требала да буде замена.
Корисни линк: https://tek.io/2kFh0Qu
1. јун 2019.

Пајсер конференција

У Новом Саду се 1. јуна одржала друга по реду
Пајсер конференција посвећена Пајтон
програмском језику и пројектима писаним у
истом. Снимци предавања су доступни за
гледање путем линкa испод, а на неким
предавањима можете чути и о пројектима Тилда
центра.
Корисни линк: https://bit.ly/2mHYIyM
24. јун 2019.

Raspberry Pi 4 у продаји

Raspberry Pi фондација је пустила у продају нову

верзију популарног малог рачунара. По
физичком изгледу се не разликује пуно од свог
претходника, али што се тиче хардверских
спецификација, у односу на старији, нови модел
има моћнији процесор, верзију која долази са 4
ГБ рам меморије и два микро ХДМИ порта.
Корисни линк: https://tcrn.ch/2x8DdsH
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1. јул 2019.

Седмо издање Магеиа
оперативног система

Симболично првог дана седмог месеца је
објављено седмо велико издање Магеиа
оперативног систем. За кориснике ће бити
доступна 64-битна, али и 32-битна верзија овог
оперативног система са најновијим верзијама
свих преинсталираних пакета.
Корисни линк: https://bit.ly/2mjlvR3
30. август 2019.

Француска доприноси
пројектима отвореног кода

Забележен је повећан допринос пројектима
отвореног кода од стране Француских јавних
институција. Програмери који су запослени на
пројектима Француске владе који се хостују на
Гитхабу, последњих година све више доприносе
тим пројектима, али и туђим пројектима
отвореног кода, попут OpenDNSSec и Мозилин
TheHive пројекат.
Корисни линк: https://bit.ly/2kfjyop
13. септембар 2019.

Балкон 2019 - Неистражене
воде

Седми по реду међународни хакерски конгрес
Балкон, ове године под називом Неистражене
воде, одржан је од 13. до 15. септембра у Новом
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Саду. Поред напредних предавања на које смо
навикли, ове године је Балкон имао доста
радионица и предавања који су били за
почетнике заинтересоване са безбедност у
рачунарству.
Корисни линк: https://bit.ly/2mc1egz
16. септембар 2019.

Ричард Столман дао оставку
на место председника ФСФ

Ричард Столман, оснивач Покрета за слободни
софтвер, пројекта ГНУ и Фондације за слободан
софтвер, поднео је оставку на своју позицију
председника Фондације за слободан софтвер.
Корисни линк: https://bit.ly/2lZiTHW
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Дистровоч
Преглед популарности Гну-Линукс и БСД дистрибуција у
последњих шест месеци

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

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

MX Linux
Manjaro
Mint
Debian
Ubuntu
elementary
Solus
Fedora
deepin
Zorin
openSUSE
antiX
CentOS
KDE neon
PCLinuxOS
ArcoLinux
Arch
Pop!_OS
ReactOS
Mageia
Parrot
Kali
Lite
Puppy
FreeBSD

4873>
2663<
2043=
1513>
1397<
1327<
1077<
1018>
835>
829<
794<
716670>
649603>
601>
591548>
527481451>
447434399<
383>
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СОФТВЕР
ОТВОРЕНОГ
КОДА У
НАСТАВИ
OСВРТ ИЗ ЛИЧНОГ ИСКУСТВА НА
ПРИЈЕ И ПОСЛИЈЕ

Аутор: Омер Рамић
У овом чланку желим да изнесем лично искуство о кориштењу софтвера
отвореног кода ( ОСС ) у процесу наставе информатике. Након неколико година
рада у настави са опремом која је имала инсталиран искључиво софтвер
затвореног кода (енг. proprietary software) и преласка на ОСС желим да изнесем
свој осврт и упоредим искуство при раду са обје врсте софтвера и зашто сам се
на крају одлучио на потпуни прелазак на ОСС.
Велика рестрикција данас су свакако лиценце у школама које се траже и које
дјелују као средства за заустављање развоја , умјесто да се ради на промицању
академског раста у овом информацијском добу.
Стога сам желио да елиминишем скупе лиценце и досадно (ре)активирање
софтвера свако мало времена, што је временом врло фрустрирајуће ако додате
велики број машина које имају потребу за овим акцијама.
Поред лиценци, велики проблем је и успоравање рачунара које се временом
повећава приликом кориштења Виндоуза због архитектуре на којој се заснива
рад овог оперативног система и начина ажурирања датотека (измјене старих
ДЛЛ библиотека са новијим верзијама) . А онда је ту и чињеница да се у настави
углавном користи старија опрема. Неки програми као што су антивируси великим
дијелом доприносе успореном раду старијих рачунара.
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Софтвер отвореног кода у настави
Додатни проблем који је врло значајан су и привилегије корисника рачунара на
Виндозу. Виндоуз допушта и рачунарима који немају администраторска
допуштења да копирају и инсталирају неке врсте програма или да мијењају
велики дио поставки. Што је на крају доводило до новоинсталираног софтвера
који би се само на једном појавио на рачунарима и отежао одржавање и
узроковао губљење времена током уклањања истог. Свему овом није помогло ни
принудно ажурирање оперативних система од стране Мајкрософта на новије
верзије Виндоуза које су саме по себи постале изузетно велике и захтјевне.
Сувише тешке за старије машине које се користе у настави да би их се могло
користити ефикасно.
Уколико тежите што бољој радној атмосфери, изузетно је важно и ефикасност
подићи на што већи ниво (што мање времена проводити у одржавању опреме, а
више у ефективном раду) .
С обзиром на то да сам и сам већ неколико година био корисник Линукс
оперативних система и софтвера отвореног кода, већ сам знао одговор на све ове
дилеме. Након консултација са директором и другим изворима (НПиП и
препоруке од стране Министарства образовања, културе и спорта) гдје стоји да
школе могу и имају право властитог избора да у настави користе онај софтвер
који сматрају прикладнијим. Након тестног периода кориштења ОСС-а на
неколико рачунара, остао сам позитивно изненађен због потпуног прихватања
кориштења ове врсте софтвера од стране самих ученика. Нове генерације
уистину не бјеже од технологије, нових идеја, промјена и рада. Ипак као
просвјетни радници имамо дужност да их инспиришемо, упознамо са
алтернативним изворима и понудимо им избор. Просвјетни радник треба свакако
да има велику улогу и у борби против цензуре и било каквих препрека које стоје
на путу слободног тока знања и неспутаног ширења информација, а што и јесте
идеја на којој се ОСС заснива и разлог зашто постоји. Узевши у обзир све ове
дилеме које би биле ријешене, прије нешто више од годину дана дошло је до
потпуног преласка на софтвер отвореног кода у настави информатике у Основној
школи „Меша Селимовић” у Зеници. Иако је све можда кренуло као један бун,т
да би се олакшало одржавање и пружило ученицима да имају једнакост у
кориштењу софтвера елиминисањем скупих лиценци које неки ученици нису
финанцијски у могућности да купе, све је резултирало великим и значајним
промјенама у раду.
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Позитивне промјене након преласка

Октобар 2019

- Нема више успоравања рада рачунара, онако како су радили прије годину дана
тако раде и дан-данас.
- Ниједан рачунар у току године дана није имао потребу за реинсталирањем,
уклањањем нежељеног софтвера или додатним радом на истом, уз потпуну
стабилност рада без потребе за рестартовањем у току рада.
- Једнакост у раду свих ученика, сви имају исти софтвер, исте верзије без
икаквог улагања. Ово прије није био случај. Истина је да је сваки рачунар имао
другу верзију Виндоуза и незамјењиву стандардну Офис 2003 верзију. (у
употреби су и алтернативне бесплатне //GSuite google aplikacije/classroom//)
- Старије машине имају сасвим задовољавајуће перформансе на ЛТС верзији
Линукса (Едубунту 14.04) који је тренутно у употреби.
- Локализација софтвера је сасвим једноставна за кориштење било којег језика,
иако сами ученици преферирају да се ради са енглеском верзијом.
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Софтвер отвореног кода у настави
- Вируси су ствар прошлости, нема потребе за антивирусима који би успоравали
рад рачунара.
- Оно што је за мене још веће задовољство је индиректно провлачење идеје кроз
умове младих о подизању свијести о слободи информација и монополу над
информацијама које велике компаније држе.
- Уз овај софтвер долазе инсталирани и развојни алати, као што је програмски
језик Пајтон. Едитори за правилно форматирање синтаксе, а што је врло
пожељно за нове иновативне технике и рад са ученицима. Примјер је увођење
СТЕМ пројектне наставе која захтијева рад са уређајима као што су Ардуино и
Микро:бит. То све, наравно, веже програмски језик Пајтон, скрипте писане у
Пајтон програмском језику ради аутоматизације система СТЕМ пројеката.

API IoT - Читање серијске конекције и слање података у реалном времену на

сервер, нпр. како би приказали све параметре пројекта аутоматизације рецимо
пластеника; температура, влажност зрака и земље, аутоматско дјеловање као
залијевање …

Додатни разлози личног преферирања ОСС-а у
настави и науци
Већ у 7. разреду основне школе, када се раде практични радови у облику
презентација, ученицима се представља појам интелектуалне својине и
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стандарда Creative Commons лиценце.
Стандард отвореног кода свакако се надопуњава на ове лиценце тако што
омогућава ученицима да слободно копирају, дијеле и користе технологију
бесплатно. Велики број људи користи софтвер отвореног кода због тога што
имају далеко већу контролу над одређеном врстом софтвера, јер могу да
прегледају код и да се увјере да не ради нешто опасно или нешто што нарушава
приватност. А могу слободно мијењати и оно што им није по вољи. С обзиром на
то да је код ове врсте софтвера сав код јавно доступан, студенти могу доста
лакше да науче како да стварају бољи софтвер. Тај свој рад могу дијелити са
другима, позивати на коментарисање и критику да би развили своје способности.
Када људи погријеше, могу дијелити и те своје грешке, тако да други могу да
избјегну исте те грешке. Ова слобода људима пружа могућност да постану много
креативнији у свом раду.
Битан темељ идеје ОСС-а је свакако и прихватање и развој отворених стандарда
у свим ИТ сферама . Надам се да ће у скоријој будућности ове нове генерације
које које се не боје да користе друго и другачије бити узрок да се избаци
устаљено мишљење да се искључиво све мора писати и слати у ворд формату.

Закључак

Али када се уистину ствари мијењају? Људи мрзе и боје се промјена иако их
прижељкују, желе да се све мијења, али да се за њих саме ништа не промјени
када се ради о личним навикама. Узет ћу примјер себе и колега који се врло често
свим силама опиру промјенама да не би морали да мијењају свој начин рада,
размишљања, јер немају времена да се носе са промјенама којима би морали да
се прилагоде. Желим да кажем да промјене настају од нас самих, уколико се ми
мијењамо, мијења се и околина са нама. Будимо промјена коју желимо да видимо.
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Лугонс манифест
У данашње време информационо друштво не може више ни да се замисли без
рачунара. Могућа примена аутоматизоване обраде и преноса података
представља шансу, али и ризик за појединце и друштво. Корак ка
информационом друштву захтева “право” да комуницира на глобалном нивоу уз
несметану комуникацију. ЛУГоНС, као једна од најстаријих хакерских заједница
на нашим просторима, поред залагања за подстицање коришћења ГНУ/Линукс
оперативног система, промовисања и ширења слободног софвера (енг. FLOSS Free/Libre and Open Source software), има такође за циљ да прати и изучава развој
нових технологија, као и да буде њихов посредник у техничком и социјалном
аспекту.
Хакерска заједница је заједница људи без обзира на старост, пол, порекло и
социјални статус, која промовише одговорну слободу и бави се утицајем
технологије на друштво и појединачна жива бића, и поспешује њихов даљи развој
знања.
Хакер (енг. Hacker) је особа која поседује изванредно знање из области рачунара,
софтвера и хардвера. Ова реч се данас погрешно користи и синоним је за
корисника који без дозволе жели да приступи неком рачунару, интернет ресурсу
или само жели да загуши саобраћај и онемогући тренутно коришћење одређеног
сервиса. Хакери обично поседују веома висок ниво интелектуалне свести и
њихова морална начела посвећена су највишим циљевима модерног друштва.
Хакерска етика темељи се на размени стручног знања и писању слободног
софтвера ради лакшег приступа информацијама. Хакери поштују етику, боре се
против виртуелних криминалаца и раде на откривању сигурносних пропуста у
системима како би их што боље заштитили.
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Основе хакерске етике - мотивација и граница:
- Приступ рачунарима и свему што може да покаже како овај свет функционише,
треба да буде неограничен и потпун.
- Информације треба да буду слободне.
- Суди о хакерима на основу њиховога рада, а не на основу критеријума као што
су изглед, старост, порекло, пол или друштвено опредељење.
- Не претурај по подацима других.
- Користи јавне информације, приватне штити.
- Рачунари могу да побољшају и унапреде квалитет живота.
- Помоћу рачунара, мисао и идеја могу да се претворе у креативну уметност.
“Свака је револуција на почетку била само мисао у глави једног човека, а када се
та иста мисао појавила и у другом човеку, добили смо кључ за ново доба.” - Ралф
Валдо Емерсон
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Шарени свет папагаја - Перот ОС
Аутор: Лиора
Свет оперативних система представља свет нових открића, радости, фрустрација
и знатижеље, како крајњег корисника/ице, тако и професионалаца и хобиста
унутар информацијско-комуникацијског света. Након популаризовања серијала
Мистер Робот и представљања Кали дистрибуције, свет пентестерских дистроа
као да се променио. Нове генерације клинаца су пригрлиле аутоматизацију
сигурности и пенетрацијског тестирања, док су старије генерације
професионалаца и хобиста биле комфорне са олакшавањем дневног посла.
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Једна од дистрибуција која полако прераста Кали и постаје популарнау широј
заједници јесте Перот ОС (енг. Perrot OS). Дистрибуција која је усмерена ка
сложеним прохтјевима заједница сигурносних стручњака и пенетрацијских
тестера, са посебним фокусом на стварање окружења у којем могу врло лако и
брзо постићи професионалне и друге резултате. Пeрот ОС настаје 2013. године
од стране ФрозенБокѕ тима, те се данас развија уз помоћ свих заинтересираних
контрибутора/ица. Осим примарне верзије сигурносног оперативног система,
Пeрот OС се још може наћи и као „Homestation”, те Студио верзија.

Зашто је Перот ОС бољи од Кали?

Лепота је у оку посматрача/ице, али Перот ОС нуди већи спектар алата са
професионалне и корисничке стране. Осим дизајна који је неупитно „слаткиш за
очи”, са фантастичном примјеном боја и дашком магије зелених слова на црној
подлози, Перот нуди и пријатељско окружење за кориснике у виду лаганог
интерфејса. Моја лична искуства са писањем извјештаја у домени пенетрацијског
тестирања иду на страну Перот ОС-а због брже и лакше организације након
обављеног главног дела посла. Осим што је са професионалне стране врло
захвалан, чињеница која иде као највећи аргумент Перот ОС-у јесте приватност и
анонимност за почетнике. За крајњег корисника/ицу проблем приватности и
анонимности је огроман, а објашњавањем различитих технолошких ствари које су
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Шарени свет папагаја - Перот ОС
одвећ компликоване, може задати превише главобоље. Разумевање сигурности,
по скромном мишљењу, потиче од изградње исте од стране особе која је
потражује. Перот ОС ту даје анонимност, приватност и довољан ниво сигурности
који обезбеђује лагану имплементацију и интеграцију, те учење коришћења алата
од стране почетника/ица.

Са палетом алата енкрипције и анонимног сурфања који су имплементирани и
унутар едиције „Home”, крајњи корисници врло брзо стичу навику коришћења
истих што доприноси максимализацији сигурности у дигиталној сфери.

А за програмере?

Са папагајем попут Перот ОС-а, програмирање никада није било лакше! Паррот
ОС долази са низом интегрисаних ИДЕ-а и текст едитора, који су ту на дохват
клика. Све остале едиторе је лако инсталирати кроз Снап или старим, добрим
„sudo apt-get install”. Осим што можете да пентестирате док играте шах или
пишете ултра-кул научно-фантастичну новелу на послу, можете и да доконо
истражујете најдубље кутове интернета сигурни у своју анонимност.
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Кали, као пенетрацијско-тестерска дистрибуција, и даље остаје на трону због
огромне документације, пријатељске заједнице и потпоре од стране Офенсив
секјуритија. Ако на то додамо и армију нових љубитеља који су своје прве кораке
В р сае мКали
е и дистрибуцијом
место
у свијету информацијских технологија начинили
након
популарне серије, Кали је добра, провјерена дистрибуција. Перот ОС ће
доживјети својеврсну експанзију корисника јер - он је швицарски ножић
дистрибуција које се баве пенетрацијским тестирањем. Заједница која својим
пријатељским, стручним и пријатним саветима дочекује нове чланове, те је
константно отворена за различите дискусије је оно што стару фразу „Будимо
одлични једни према другима!“ оживљава.

22

Број 51

Алпајн Линукс(1. део)

Ал п а ј н Л и н у к с ( 1 . д е о )

Аутор: Марјан Ђуран

Увод

Развој Алпајн Линукса (енг. Alpine Linux) почео је пре више од деценије. Творци су
иницијално замислили да се покреће само из РАМ меморије. Такође, једна од
идеја је била да служи као оперативни систем за рутере и сличне пројекте где је
потребно портовати линукс оперативни систем (енг. embeded systems), za primer
možemo uzeti Open VRT (eng. Open WRT) систем намењен рутерима. Углавном су у
питању пројекти који немају снажне хардверске ресурсе, а којима је битна
безбедност. Тим који ради на развоју система, као водиљу за свој рад користи три
смернице које карактеришу ову дистрибуцију: мали, једноставан, безбедан (енг.
Small. Simple. Secure. ). Систем никада не покреће ниједан сервис који није
експлицитно наведен, дакле од тренутка инсталације покрећу се само
најнеопходнији процеси, након подешавања, само они које администратор, то
јест корисник система жели.

Архитектура

Како сам идејни творац воли да нагласи, Алпајн Линукс је „саграђен око” musl libc
библиотеке и БизиБокс (енг. BusyBox) пакета корисничких апликација. При томе
се мисли на апликације више на системском нивоу, а не на апликације као што су
прегледач веб страница или апликације за размену порука. Оно што је посебно
код мусл либц библиотеке јесте што је значајно мања у односу на широко
распрострањену глибц библиотеку ( GNU C Library), али и даље обезбеђује основне
Ц/ПОСИКС (енг. C/POSIX) библиотеке и додатке за функционисање система (енг.
Core system libraries) – Ц библиотеке налазе се на слоју изнад кернела и
обезбеђују функционисање такозваног корисничког дела (енг. userspace) и како
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на званичном вебсајту пише – намењена је новим генерацијама на линуксу
базираних уређаја. Посебно се издваја по читљивости и уредност кôда (стога је
лакше преконтролисати и испратити сам кôд). Уз комбинацију са изузетно мањим
обимом, смањује се могућност грешке и прављења пропуста, што се у пракси и
доказало. Због тога се мусл либц сматра и безбеднијим што доказује статистика
да је од 2010. до 2017. године у глибц библиотеци пронађено преко 80 пропуста
(заведених под званичним ЦВЕ бројевима - Common Vulnerabilities and Exposures)
док је у musl libc готово десет пута мање. Најзначајнија ставка која недостаје
мусл либц библиотеци у односу на глибц су Name Service Switch (NSS) – који
омогућава додавање одређених мрежних сервиса ван glibc библиотеке и Network
Service Library (libnsl) – основна библиотека за мрежну комуникацију на
транспортном слоју у оквиру глибц библиотеке. Осим тога недостају подаци за
локализацију који се могу накнадно инсталирати а у глибц-у заузимају много
простора.

Основне компоненте система

БизиБокс се сматра „швајцарским ножем”, намењен је уграђеним (енг. embedded)
Линукс дистрибуцијама, односно дистрибуцијама као што је Алпајн Линукс
замишљен да буде од самог почетка. Може да се инсталира на готово било који
уређај, без обзира да ли је модеран рачунар или рутер стар неколико година.
БизиБокс је пакет ( multi-call binary) најкориснијих јуникс (енг. UNIX) алата као што
су adduser, awk, cat, chmod, dd, diff, less, ip, mkfs, ping, route, tail, wget. За
проверу доступних апликација тренутне верзије на званичном вебсајту, осим
документације постоји веома занимљива јаваскрипт ПЦ емулатор апликација у
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којој се учитава линукс конзола са БизиБокс пакетом. Ту се командом busybox
може добити списак апликација и тестирати директно на вебу без инсталације
иједног програма. Цео пакет тежи око 800КБ укључујући и шел (енг. shell) и све
алате. Поређења ради, само беш љуска (eng. bash ) има 668КБ, те Алпајн Линукс
долази са “скраћеном” али функционалном верзијом – ash.
Кернел – Такозвани Hardened Kernel који користи Алпајн Линукс је још један
разлог зашто се каже да има малу површину за напад (енг. attack surface). Наиме,
ради се о Vanilla кернелу, тј. основној верзији која је дословно „очврснута” разним
закрпама, али из које су избачени „сувишни” модули чиме се додатно смањује
нападна површина. Творци Алпајн линукса су били инспирисани Џенту
дистрибуцијом, те су преузели незваничну верзију насталу из познатијег
grsecurity ( grsecyrity fork). Веома сличан кернел користи и OpenWall
дистрибуција, намењена рутирању и мрежним операцијама.
ОпенРЦ – још једном, по узору на Џенту дистрибуцију, Алпајн Линукс користи
ОпенРЦ инит систем (развијан за Џенту дистрибуцију) који се заснива на
зависности (енг. dependency-based). При томе се мисли на процесе и утичнице
(енг. socket). Дакле, не ради се о модерном СyстемД инит систему који је данас
најшире распрострањен и заступљен. Од како је ушао у широку употребу, честе
су расправе у линукс заједници да ли је добијена брзина на уштрб безбедности
увођењем СyстемД инит система, те иако постоје основане сумње, овде их нема
јер је Систем-Д изостављен. Шта то говори из угла администрације једног
ситема? Команде за управљање новим сервисима изгледају овако:
rc-update add imeservisa nivopokretanja
rc-update del imeservisa nivopokretanja
rc-update imeservisa start/stop/restart

Нивои покретања могу бити: default - подразумевани ниво од стране система,
hotpluged - привремени, док је систем упаљен, manual - како корисник наведе

АПК менаџер пакета

Приметно је како се свака инсталација пакета или ажурирање система одвија
веома брзо, поготово у поређењу са инсталацијама или ажурирањима на другим
Линукс системима као што су Дебиан и његови деривати као што су, Убунту,
Минт, па и остали - Федора, Арч… У почетку, Алпајн Линукс није имао никакав
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менаџер пакета, већ је све морало да се компајлира. Како је сам систем добијао
све ширу примену, творци су схватили да се то мора променити ако желе да
систем уђе у општију употребу, али им се није свидео ниједан од већ постојећих
које користе остали системи ( yum, dnf, apt, pacman, emerge). На првом месту јер
су сви сувише спори, те су одлучили да напишу нови. У почетку је пакет менаџер
био (b)ash скрипта, али је 2008. године преписан у програмском језику Ц. То је
отворило доста могућности да се десе пропусти и грешке (енг. bug), односно
отворе могући вектори напада, што се касније показало као тачно. АПК је доста
бржи из разлога што је пројектован да ради другачије од осталих, наиме
традиционални пакет менаџери углавном имају три читања и два уписа/писања
приликом инсталације новог пакета, док АПК има једно читање и једно писање.
Традиционални пакет менаџери прво преузимају пакет, односно читају са мреже,
затим их уписују у локални кеш, затим врше проверу пакета, односно потписа
(checksum signature verification), и уколико провера покаже да је пакет у реду –
врши се екстрактовање односно инсталација. АПК чита са мреже и уједно врши
проверу док чека на И/О одзив, затим нови пакет уписује директно на фајл
систем али под називом imepaketa.apk-new а затим врши верификацију потписа.
Уколико је све у реду, промениће име пакета, уколико није, пакет ће бити
обрисан. Како је Алпајн Линукс испрва прављен да се покреће из РАМ меморије,
менаџер пакета се састоји из две целине односно из две засебне апликације,
једна је апк менаџер који служи за инсталације, ажурирања, деинсталације
односно брисања са система, док је друга целина програм лбу који служи да
сачува све податке и конфигурације неопходне за брзо враћање и сетовање
инсталираних програма након рестарта система. Програмски пакети за Алпајн
Линукс су дигитално потписане .тар.гз архиве које садрже програме,
конфигурационе датотеке, као и мета податке зависних пакета (енг.
dependencies). Њима је дата екстензија .апк и често се називају „а-пакети”. АПК
може да инсталира пакете са више различитих репозиторијума са интернета или
локалних, нпр. са локалног медија као што је локални директоријум, диск или
УСБ меморија који садрже .апк датотеке. Такође, да би се било који медиј или
директоријум сматрао исправним репозиторијумом, мора да садржи
репозиторијумски индекс, односно датотеку која се зове APKINDEX.tar.gz. Сви
репозиторијуми се достижу wget командом, односно програмом који долази у
саставу busybox пакета, а користи хттп, хттпс или фтп протокол. Списак
репозиторијума налази се у датотеци /etc/apk/repositories, где се уједно може и
додати путања до неког репозиторијума или изменити протокол. По основним
подешавањима апк ће користити системски дефинисане репозиторијуме за све
операције (претраге, инсталације, ажурирање), али се по потреби то може
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Алпајн Линукс(1. део)
променити без измене конфигурационе датотеке већ „у лету” односно у току
операције неком од наведених команди. Следи опис само неких апк команди.
претрага пакета:
аpk search imepaketa

инсталирање новог пакета:
apk add imepaketa

брисање инсталираног пакета
apk del imepaketa

инсталација пакета који није „од поверења”:
apk add --allow-untrusted /putanja/do/datoteke.apk

провера сигурносног потписа пакета (signature):
apk verify imepaketa

Велики пропуст који су творци направили јесте у протоколу који апк користи за
преузимање пакета са неког од званичних репозиторијума. Наиме,
подразумевано, када се инсталира Алпајн Линукс, преузимање пакета иде преко
незаштићеног ХТТП протокола без ССЛ енкрипције (ХТТПС). Иако не значи да је
рањив такав начин преноса података (јер постоји могућност потписивања, што и
ради) то је даље оставило отворена врата потенцијалним нападачима за МИТМ
(енг. Man In The Midle Attack) напад који је Ариел Зеливански (енг. Ariel Zelivansky)
током свог истраживања искористио. Успео је у покушају да Алпајн Линуксу
подметне другачији пакет од оног који је корисник желео да инсталира, односно
да пакет „допуни” нежељеним кодом којим је омогућио извршавање кода са
удаљене локације (енг. remote code execution attack) и то све је представио на
конференцији Б-Сајдс ДЦ 2017. године. Ово је до сада и једини (познати) пропуст
у Алпајн Линукс дистрибуцији, а да није завистан од библиотека које су
коришћене у прављењу дистрибуције.
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Криптоанархија (2. део)

Коначна визија свијета криптоанархиста
Аутор: Лиора
Питање које је често дио дебата, посебно у добу сензационализма и
популаризирања криптоанархијске мисли кроз крипто-економију и крипто-валуте
јесте: каква је то коначна визија свијета криптоанархијских сљедбеника и самог
темељног манифеста?
У срцу Делничке улице у Прагу, црна зграда се знатно истиче од других Паралелни Полис.
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Криптоанархија - коначна визија света криптоанархиста
Идеја Паралелног Полиса је примарна децентрализација система и одговор на
сверастуће промјене у свијету које се тичу дигиталног свијета и
децентрализиране економије. Иза идеје стоји Влацлав Бенда, познати
чехословачки математичар, политичар и револуционар који је уједно са
Влацлавом Хавелом креирао невиолентну револуцију и идеју дисолуције Чешке и
Словачке уз ослобађање од социјалистичког режима, познатију као Пурпурна
револуција или „Њежна револуција”.
Реализација идеје се десила прије неколико година, када је неколицина младих
хакера и дигиталних ентузијаста, одлучила да комбинирају идеју Влацлава Бенде
са криптоанархијом, дигиталном економијом и анархо-капитализмом. Паралелни
Полис није само још један хакерски простор. Он је први центар криптоанархије са
Институтом за криптоанархију који из дана у дан добија све више сљедбеника. У
Паралелном Полису можете јести, купити пиће, одморити уз кафу, радити или
креирати нове ствари са крипто-валутама. Први Биткоин кафић у Европи који се
базира на децентрализираној економији пружа невјероватан увид у малу, али
динамичну заједницу криптоанархиста. Осим што можете видјети екстремисте
приватности са маском на лицу, те људе који са микрочипираним дигиталним
новчаницима плаћају своја пића унутар Биткоин кафеа.
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Павол Луптак, етички хакер, један је од криптоанархиста.
Његова визија за будућност је оптимистична у томе да ће све више људи
користити децентрализовану економију и крипто-валуте, али песимистична због
могућег импакта влада и држава на блокчејн технологију и крипто-валуте, што
би означило почетак илегалности крипто-валута у свијету и масовни надзор у
дигиталном простору.

Но, за криптоанархију данас нису проблем само државне централизоване службе,
већ и многи нови корисници децентрализираног система који су ушли у процес
„копања” криптовалута због све већег профита из истих. Павол у једној реченици
говори да „Многи људи неће прећи у криптоанархијски свијет због приватности
или слободе, већ због тога што ће ствари бити јефтиније и приступачније на
слободном маркету”.
Сама транзиција која се дешава криптоанархијском дијелу економске
децентрализације са присвајањем профита од стране људи доприноси њеном
оснаживању, али да ли то значи да ће се идеја криптоанархије изгубити
временом?
Наравно, на такво размишљање се директно надовезала синтакса да је
криптоанархија „само корак до анархо-капитализма и да она у суштини
представља реалну симулацију анархо-капиталистичког друштва” што је
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Криптоанархија - коначна визија света криптоанархиста
Паволова основна мисао, али и многих других криптоанархиста.
У разговору са Паволом, споменула сам Инфокалипсу, свеопшти метеж и
малициозне појаве интернета. Од тога да се владине структуре позивају на већу
сигурност узимањем основних дигиталних права људима пакујући то у заштиту
дјеце или борбу против тероризма.
Да ли криптоанархију чека судбина Инфокалиптичног пророка?
Павол и други су преплашени оваквог сценарија и сматрају да ће у будућности
бити још много више пооштравања казни за сајбер активности, биле оне легалне
или не.
Размишљање о томе да ли ће криптографија, криптовалуте и слободни интернет
маркети бити забрањени у наредном периоду, доводи нас до закључка да сами
закони у којима се повластице и предности дају серијским убојицама или
различитим реалним малициозним појавама при суђењима, док се сајбер напади
подводе под директну пријетњу националној сигурности.
Посједовањем енкриптованих докумената или података, постајете сумњиви или
као што je рекао Денис Ричи: „Криптографија је само још један од начина да
будете сумњиви властима Сједињених Америчких Држава”.
И не само Сједињених Америчких Аржава, иако Европска унија има погодније
законе у дигиталним правима и слободама, она се све више ближи према
принципу индивидуалног законодавства, једном виду описа Орвеловске државе у
којој велики брат не штеди грађанство, али радње власти остају прикривене и
затамњене. Остаје нам да у наредном периоду сагледамо перспективе и у којем
ће се облику налазити дигитална права и слободе. Дигитална димензија је често
перципирана као димензија која је другачија од реалног свијета, али када
склонимо псеудониме и корисничке називе, остаје човјек од крви и меса. Да ли
криптоанархисти сматрају да ће линија између дигиталног и реалног свијета
бити јаче изражена и да ће водити ка препознавању прве аутономне зоне
интернета? Криптоанархија не може бити централизована у виду дигиталне
државе или дигиталне аутономне зоне, али да ће поларизација између владе и
криптоанархијског свијета постојати и постајати све израженија, то је
неминовност борбе за децентрализирани свијет.

Децентрализација је ништа друго до неутажива жеђ за слободом.
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А криптоанархија је постала њена парадигма модерног свијета, свијета слободе у
којем ће индивидуа имати права, слободу, приватност и довољно ресурса да
може да преживи и учествује у друштвеном животу са својом доприносом.
Паралелни Полис је без сумње један од најбољих представника криптоанархијске
заједнице, њене динамике, промишљања и борбе. Чланови Паралелног Полиса су
махом етички хакери или ентузијасти различитих универзитетских усмјерења
који организирају, поред хакерског конгреса, и низ бесплатних едукација о
дигиталном простору и ономе што они раде.

Њихова коначна визија криптоанархијског свијета јесу једнаке могућности и
слобода, јер криптоанархија није водила ратове, владе јесу.
Криптоанархија није креирала опресију, владе јесу.
И у тим основним аргументима криптоанархијског дискурса, назиру се темељи
настанка једног јаког паралелног дигиталног политичког система, који ће
дјеловати без обзира на забране или динамику закона.
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Флејмшот - моћни софтвер за сликање екрана

Флејмшот

Mоћни софтвер за сликање екрана
Аутор: Марко Јовановић
Дешава се понекад да сте се заглавили на неком проблему и желите да то
поделите на неком форуму или слично, или од других желите да вам пошаљу
тренутни изглед њиховог екрана или његовог дела. У већини дистрибуција
постоји дефаулт-но позивање апликације која слика цео екран. Често случај
налаже да је потребно само нагласити одређени део екрана, или у мору података
не екрану означити онај који се вама чини битним. У том случају позивање пакета
који је вероватно већ имплементиран у дистрибуцији је само један од корака
(било да је позивање путем тастатуре PrtSc или комбинацијом Alt + PrtSc или
других у зависности од графичког окружења/дистрибуције, а затим обрада
сачуване слике преко неког од графичког едитора попут Гимпа. Убрзавање овог
поступка је могуће преко софтвера Флејмшот ( Flameshot).
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Програм Флејмшот има своју презентацију на гитхабу одакле можете да скинете
код као и да видите списак свих досадашњих commit-a и развоја ове апликације,
као и званични сајт (https://flameshot.js.org). У зависности о којим је реч, пакете
можете скинути за скоро све дистрибуције qt5.
Корисницима Арча програм је доступан преко AUR flameshot-git, Дебијан 10+
преко команде apt install flameshot, Убунту 18.04+: apt install flameshot, Федора:
dnf install flameshot, oпенСУСЕ преко званичне странице, Void Linux: xbps-install
flameshot или помоћу Докера.
Треба водити рачуна да Убунту 18.04 ЛТС издања могу имати нешто старије
пакете које могу имати неке још недостатке у функционисању или стабилности у
раду. Једини проблем који се нама појавио у верзији 0.5.1-2 је да се после
инсталације из system tray изгубила опција take screenshot у Убунту Мејт 18.04.

Проблем се једноставно решава скидањем са гитхаба последњег пакета и
инсталацијe путем гдеби команде.
Коришћење апликације је могуће на три начина, позивањем саме апликације
путем терминала, кликом на апликацију у system tray (што ће бити заступљено у
тексту) или дефинисањем пречица на тастатури. Позивањем апликације сам
екран се затамни
где одмах имате
неколико опција
кликом на ентер за
чување целог екрана
или drag & drop
методом повлачења
миша обележавате
жељени простор.

34

Број 51

Флејмшот - моћни софтвер за сликање екрана
Након тога добијамо неколико опција за обележавање простора, путем оловке,
маркера, стрелице, квадрата, круга и сл. као и могућности чувања обележене
слике на хард диску, чување у клипборду, директно објављивање на сервису
имгур или отварање слике са неким од инсталираних графичких едитора.

Сама апликација има још додатних опција да се путем десног дугмета миша
одреди боја маркирања текста, средњим тастером миша одреди густина
обелиживача, смањења слике или других опција који се могу одредити у
конфигурацији апликације. Ту су опције и за начин чувања самих слика
дефинисаних назива датума или нумерички.
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Заједница је активна на овом пројекту, самим тим се очекује у будућности да
буду додате још неке функционалности не само што се тиче обраде слике, већ и
могућности отпремања на неке друге сервисе. Такође сви уочени багови се брзо
уклањају са сваким новим издањем.
Овај програм убрзава могућност обележавања дела екрана које желите да
прикажете јавно или да их сачувате за себе на диску са једноставним
обележавањем које је битно и добра је замена за стари традиционални начин
снимања екрана.
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Увод у функционално програмирање
(3. део)

Аутор: Стефан Ножинић
У претходном делу смо увели нотацију типова, а у овом ћемо се детаљније бавити
системима типова. Тип је заправо унија тагованих производа неких других
типова, на пример:
data Nat = 0 | 1 | 2 | ...

Дакле овде имамо унију тагова 0, 1, …. али скуп природних бројева можемо
дефинисати и овако:
data Nat = 0 | Succ Nat

Дакле природни број може бити или нула или наредни елемент од неког
природног броја. На пример:
1 = Succ 0
2 = Succ 1 = Succ (Succ 0)
...

Скуп целих бројева онда можемо дефинисати као:
data Int = 0 | Succ Int | Pred Int

па је онда:
1 = Succ 0
-1 = Pred 0
...
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Мотивација за увођењем типова:let ... in ... израз

Мотивација за увођење типова се јавља на следећем примеру. Уводимо let … in …
израз на следећи начин:
let x = E1 in E2 <=> (λx. E2) E1

Дакле свако појављивање x у изразу Е2 замењујемо са Е1.
Узмимо сада следећи пример:
let f = λx. if x then 5 else 2 in f 5

Овде имамо ситуацију да се број 5 користи за Bool односно проверава се да ли је
5 тачно и ако јесте онда целокупан израз има вредност 5, а ако није онда
целокупан израз има вредност 2. Овде наилазимо на проблем што не можемо да
тврдимо да ли је 5 еквивалент TRUE или FALSE. На пример, у програмском језику
Ц је сваки број осим 0 еквивалент TRUE а 0 је еквивалент FALSE. У другим
језицима ово пак не мора да важи и долази до неконзистентности типова. Због
овога уводимо систем типова и кажемо да x мора бити типа Bool односно да мора
имати или вредност TRUE или FALSE:
data Bool = True | False
let f :: Bool -> Int
f = λx. if x then 5 else 2
in f True

Ово можемо написати и без ламбда израза како бисмо лакше разумели нотацију:
let f :: Bool -> Int
f x = if x then 5 else 2
in f True

Овде смо дефинисали функцију f која пресликава Bool у Int, ово значи да је израз
“f x” валидан ако је x типа Bool и да је тип овог израза Int.
Други пример где су типови кључни јесте следећи: да ли следећи израз може да
се израчуна?
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(λx. x x) (λx. x x)

Да ли бисмо, на било који начин могли да одредимо тип овог израза?
За језик кажемо да је статички типован ако је одређивање типова извршено
током превођења. Ово не значи нужно да у коду морамо наводити тип објекта!

Полиморфизам

Полиморфизам је својство система типова да се дата операција може
генерализовати на више различитих типова без потребе да се дата операција
имплементира за сваки тип засебно.
За илустрацију овог својства узећемо листу. Листа може бити листа бројева, али
исто тако може бити листа слова. Ово значи да тип листа има додатни параметар
који одређује тип који садржи листа. Многи језици, на овај или онај начин, ово
подржавају. На пример Ц++ има свој темплејтинг систем, а Јава има генеричке
класе. За сврху овог чланка, и касније за сврху рада у Хаскелу, ми ћемо рећи да
листа прима параметар који одређује тип објекта који листа садржи:
data List a = Empty | Cons a (List a)

Овде смо дефинисали листу као тип који прима параметар, а који одређује тип
објекта који листа садржи. Листа је унија два могућа скупа података: празна
листа ( Empty) или уређеног пара објекта типа а (глава листе) и листе објеката
типа а (тело листе, остатак листе).

Одређивање типова

За лакше објашњавање типова узмимо следећи пример:
twice f x = f (f x)

Сада поставимо услове:
x :: t0
f :: t1
f x :: t2
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f (f x) :: t3

Сада доносимо закључке:
twice :: t1 ->
t1 = t0 -> t2
t1 = t2 -> t3
t0 -> t2 = t2
t0 = t2 = t3
t1 = t0 -> t0

t0 -> t3
(zato što f x je tipa t2)
(zbog f (f x))
-> t3

Одавде следи да је тип функције twice: (t0 → t0) → t0 → t0
Други пример је следећи:
conditionalSum cond x y = if cond then x+y else 0

Прво поставимо систем:
0 :: Int
cond :: t0
x :: t1
y :: t2
+ :: Int -> Int -> Int
x+y :: t3
if ... then ... else ... :: Bool -> t5 -> t5 -> t5
if cond then x+y else 0 :: t4

Сада записујемо закључке:
conditionalSum :: t0 -> t1 -> t2 -> t4
t1 = t2 = t3 = Int (zbog +)
t5 = Int (zbog else 0)
t5 = t3 (zbog x+y)
t0 = Bool
t4 = t5
conditionalSum :: Bool -> Int -> Int -> Int

Хајде сада да одредимо тип следеће функције и видимо како се на исти начин
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може доћи до контрадикције:
f x = x + "pera" :: t0
"pera" :: String
+ :: Int -> Int -> Int
x + "pera" :: t1
f :: t0 -> t1
t1 = Int
t0 = Int
String = Int <- kontradikcija!

Међутим, ово се може поправити ако се оператор + дефинише као:
+ :: t2 -> t2 -> t2

Онда се добија:
t0 = String = t1 = t2
f :: String -> String

Касније током овог серијала ћемо директно имплементирати систем типова у
Хаскелу, а у наредном делу ћемо увести Хаскел као језик и објаснити његову
синтаксу.
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Ансибл

Kонтрола на врховима
ваших прстију
Аутор: Марјан Бугариновић
Пре годину дана сам чуо за Ансибл (енг. Ansible) и, као и многе ствари пре тога,
прочитао сам нешто овлаш о његовим могућностима и оставио те информације да
одстоје. Првенствено зато што нисам знао нити разумео шта је све то што описује
Ансибл. Када сам коначно загребао површину онога што представља Ансибл,
сачекало ме је обиље могућности. Са мноштвом могућности се долази до
разноразних идеја. О некима од њих ће бити речи у овом тексту, а неке ћете сами
морати да смислите.

Шта је Ансибл?

Шта је укратко Ансибл? Ансибл је, како га описују - алат за систем
администраторе креиран од стране систем администратора! И то је истина.
Креирао га је Мајкл Де Хан, особа која је креирала Коблер (енг. Cobbler), алат који
се бави удаљеном (енг. remote) инсталацијом оперативних система на виртуелне
или физичке машине и све то на Линуксу. Замислите да радите за огромну
компанију и да вам је потребно да на 100 машина инсталирате неки Линукс
оперативни систем, релативно брзо и лако. То можете урадити уз Коблер.
Све је то супер, али где је ту Ансибл? Замислите да су тих 100 машина којих сте
малочас инсталирали и оспособили заправо Линукс сервери и да сваки од њих
мора да има одговарајуће пакете и да прође кроз одговарајући безбедносни
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процес конфигурације (било да је то подешавање СЕЛинукс опције, отварање
портова на фајерволу (енг. firewall), или додавање сервера на домен). Све се то
може урадити са Ансиблом. Све то и много више. Ансибл можемо поистоветити
са, рецимо, бајком “Фрулаш из Хамелна”. Ви сте фрулаш, Ансибл је фрула, а
пацови су сервери. На вама је како употребити сву ту моћ коју вам он пружа.
Ансибл је алат отвореног кода и 2015. године је купљен од стране Редхета .
Лиценциран је делом ГНУ ГПЛ лиценцом, а делом има и код који је у власништву
компаније Редхет. Може се инсталирати на било коју Линукс дистрибуцију, било
да је то Федора, Дебијан, Арч Линукс. И можда оно што је најважније код Ансибла
- када га инсталирате на своју Линукс машину, можете кренути са управљањем и
конифигурисањем удаљених, а и своје локалне машине, без икакве инсталације
удаљених агената (алата који ће извршавати команде које му главни сервер
пошаље). Ансибл све то ради преко добро нам познатог ССХ протокола,
користећи ССХ кључеве!
Како? Једноставно, када извршавате Ансибл команде или књиге игара (енг.
Playbook), Ансибл “отрчи” на сервер уз помоћ провере кључева са локалном
машином и на тој машини уради оно што сте му ви рекли.
У овом чланку се нећемо бавити тиме како да инсталирате и покренете Ансибл,
то је описано у ранијим (чланцима). Овде ћемо се сконцентрисати на предлоге и
идеје где све Ансибл може добро доћи.

Шта даље?

Наставимо даље са нашим замислима. Имамо оних 100 сервера које смо
инсталирали раније и сад морамо да им нешто урадимо. Шта би то могло да
буде? За почетак, пошто сте свесни добрих безбедносних пракси и желите да их
примените на своје стадо, уз помоћ Ансибла можете да на сваком од тих сервера
ограничите ко све може имати права судоера (енг. sudoers - корисници са
апсолутним правима на Линукс машинама) и ограничити приступ по ИП адресама.

Како сад па то урадити?

У помоћ вам пристижу џинџа шеме (енг. jinja templates). Џинџа шеме се понашају
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попут неких нинџи (како им само име каже) и нечујно мењају статичке фајлове,
претварајући их у динамичке. Шта то значи? Рецимо да је потребно да у сваки од
ових судоерс фајлова који би сте сместили у /etc/sudoers.d/ директоријум упишете
ИП адресу машине на којој се налазите. Нећете ићи од сервера до сервера и
ручно мењати фајл и можда негде погрешити, већ ћете у фајлу са екстензијом .ј2
(препоручена пракса у Ансиблу, како би знали да је у питању џинџа) написати
коме је све потребно дати права судоера, а у делу који се односи на ИП адресу
сервера на коме се примењује судоерс фајл, једноставно навести варијаблу ansible_default_ipv4.address, познату као чињеницу (енг. fact) коју је Ансибл
прикупио онако успут и употребиће је баш онако како је вама потребно!
Пошто смо обезбедили наше стадо, време је да га ажурирамо, илити покренемо
добро нам познати јам апдејт (енг. yum update) или apt-get apdejt (енг. apt-get
update) и ажурирати све пакете на системима. И то ћемо урадити уз помоћ
Ансибла и његових модула за јам (енг. yum ) и апт. Шта су сад модули? Па, модули
су нешто налик на команде које Ансибл шаље удаљеним машинама. Самих
модула је много, од модула за шеме (енг. template) чије смо коришћење већ
споменули, преко модула за инсталацију пакета (јам и апт) до модула за
манипулисање фајерволом.

Како се снаћи у том мору модула које поседује
Ансибл?

Ансибл документација је на завидном нивоу и помоћ можете потражити у
командној линији уз помоћ команде
ansible-doc [ime modula]

Или једноставно упишите
ansible-doc --list

Овим добијате листу свих модула који се налазе у Ансиблу.
Такође, ако вам је (још увек) мало теже да се снађете у командној линији,
саветујем вам да погледате веб сајт. Тамо можете наћи исто оно што вам се
налази и у терминалу, само не толико робусно. Саветујем вам да што више
користите терминал и да из њега учите, јер могућности постоје. А тако су и мене
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саветовали када сам кретао са Ансиблом и свим осталим стварима. Ништа није
толико комплексно да мало “минус минус помоћ” ( –help) не може изаћи у сусрет.

Шта је шта?

У овом тексту споменуто је неколико израза из Ансибл речника, ово су још неки
од њих који ће вам можда помоћи да се у њему снађете, или вам помоћи да неке
од ствари боље разумете.
Ансибл модул - скуп команди које Ансибл шаље машини коју смо дефинисали и
на њој их извршава, враћајући нама одређене информације.
Ансибл ад-хок - један од начина за покретање Ансибла, из командне линије.
Ансибл задатак (енг. task) - други начин за извршавање Ансибла, дефинисањем
задатака у јамл фајлу.
Ансибл књига игара - скуп задатака, варијабли и још много других ствари које
се налазе у једном фајлу и извршавају се на онолико сервера колико смо ми
дефинисали.
Чињеница (енг. fact) - представља варијабле које Ансибл подразумевано
прикупља о машинама које контактира.
Инвентар (енг. inventory) - представља фајл са скупом машина који представљају
“мете” за Ансибл, оно што ће он контактирати када му ми то кажемо.
Шема (енг. template) - један од модула Ансибла који нам омогућава да на Ансибл
контролној машини (енг. control node) чувамо један динамички фајл који
пласирамо удаљеним машинама са варијаблама које смо дефинисали приликом
извођења неких од задатака из књиге игара.
Ансибл контролна машина (енг. Ansible Control Node) - машина која је
централна и на којој је инсталиран Ансибл. Машина чобанин која брине о свом
стаду уз помоћ Ансибла.
Ансибл речник је обиман и ово је само један делић који ће вас можда
инспирисати да тражите даље, читате, мислите и проналазите нове могућности
за употребу овог премоћног алата. Извињавам се уколико сам негде погрешио са
неким од ових израза, тако их ја видим и разумем.
Будите радознали!
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Програмски језик Р и његова
примена у науци о подацима
(1. део)
Аутор: Надица Миљковић

Дефиниција Р-а и науке о подацима

Р је програмски језик за статистичка израчунавања и визуелизацију. Међутим,
треба напоменути да је ово застарела дефиниција која је одговарала Р-у у
тренутку када је настао и која се задржала упркос изменама кроз које су прошли
и Р и наука о подацима (енг. data science). Данас је немогуће споменути
програмски језик Р, а да се не помисли на науку о подацима чије методе не
морају нужно да укључују статистичка израчунавања. У прилог томе иде и
чињеница да науку о подацима није једноставно дефинисати јер обухвата велику
мултидисциплинарну област у којој се користе научне методе, процеси,
алгоритми и системи који омогућавају екстракцију знања и закључака из
података. Одличан преглед прошлости, садашњости и будућности Р-а дат је у
чланку проф. Роџера Пенга са Џон Хопкинс Блумберг школе за јавно здравље
(енг. John Hopkins Bloomberg School of Public Health ). Проф. Пенг је предложио нову
дефиницију која највише одговара тренутној намени Р-а: “Р је језик за анализу
података”.
Иако се Ауторка овог чланка слаже са новом дефиницијом проф. Пенга, важно је
напоменути да, поред анализе различитих података (нпр. биомедицинских,
финансијских, економских), постоје и други примери примене Р-а. Овде су
наведена само два: (1) Могуће је помоћу serial пакета који омогућава да се
уписују и читају бинарни и аски (енг. ASCII) подаци са серијског порта мерити
сигнале (ово је један од начина да се Р повеже са хардвером, нпр. са Ардуино
УНО микроконтролером), (2) Иако је аутоматско генерисање извештаја важно за
анализу података и науку о подацима, може се користити и у другим областима,
применом Markdown R пакeta. Овде треба напоменути да постоје и књиге као што
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је Data analysis for the life sciences with R7 које су у потпуности написане у Р-у. По
мишљењу Ауторке чланка, R Markdown ће бити ускоро трансформисан или
интегрисан са другим платформама. Разлог томе је постојање отворених
платформи за интерактивно програмирање као што је Jupyter и све веће тежње за
непосредном комуникацијом програмских језика. Па се може очекивати да ће се
улога Markdown пакета у аутоматском креирању различитих садржаја сигурно
променити, али не и нестати.
Релативно велики број чланака је објављен са циљем поређења различитих
програмских језика и препоруке најбољег за примену у науци о подацима. Овакви
чланци, на први поглед, указују на велико ривалство између програмских језика Р
и Пајтон, али ситуација је потпуно другачија. Наиме, Р Студио је 2018. године
објавио пакет Reticulate као интерфејс за Пајтон у Р-у који омогућава и
аутоматски прелазак између Р и Пајтон објеката. Са друге стране, за писање Р
кода у Пајтону, постоји Пyтхон библиотека rpy2 која је објављена 2016. године.
Ова интеграција програмских језика је природан след најчешћих ситуација у
пракси, а то је да се од почетка до краја једног инжењерског пројекта користи
више програмских језика. Упркос чињеници да се број чланака на тему одабира
једног јединог и “правог” програмског језика не смањује, пракса је потпуно
другачија. Тренутно су веома актуелне вишејезичне платформе за креирање тзв.
преносивих библиотека за примену у науци о подацима које могу да се примене у
Р-у, Пајтону и другим програмским језицима. Међу најпознатијим вишејезичним
платформама налазе се Ursa Labs и Apache Arrow.
Много се пише о аналитици и о науци о подацима, а ретко се говори о њиховим
разликама. Врло често се у литератури могу срести ова два појма као синоними,
јер су сличности очигледне тј. методологије манипулације подацима и
екстракције информација су сличне, а често и идентичне. Одличан преглед ове
две области дат је у чланку Дане Либерти из 2019. године. Дана је истакла да су
основне разлике у томе што у науци о подацима не знамо шта желимо да сазнамо
из података у односу на аналитику која је много фокусиранија и у којој знамо која
су питања (знамо због чега су нам подаци потребни), али не знамо који су
одговори.
Циљ овог чланка је да упозна читатељке и читаоце са програмским језиком Р и
његовом применом у науци о подацима, без намере да се програмском језику Р
даје предност над било којим другим алатом(или алатима). Специфично, циљ
овог текста је да мотивише читатељке и читаоце да се баве анализом сигнала,
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програмирањем у Р-у, да користе слободан софтвер, да наставе професионално
усавршавање, да им пружи информације о новим трендовима у науци о подацима
и потпуно неочекивано да им исприча једну причу из историје.

Р на Електротехничком факултету у Београду

Програмски језик Р је званично уведен на Електротехничком факултету,
Универзитета у Београду пре две године у школској 2016/17 години на Мастер
академским студијама на модулу за Сигнале и системе. Курс 13Е051ТОБС
(Технике обраде биомедицинских сигнала) се, поред програмирања у Р-у, бави и
анализом биосигнала и применом науке о подацима у биомедицинском
инжењерству. ТОБС курс је Ауторка овог чланка конципирала тако да га могу
бирати сви које генерално занима наука о подацима, програмирање у Р-у и којима
је биомедицинско инжењерство привлачна област, а без икаквог претходног
знања о овим областима. Иако 80% оцене покривају тест и испит који су
формално гледано теоријски оријентисани, предмет је врло практичан. На
пример, тест и испит се раде на рачунарима у Р-у, а само тестирање садржи врло
мало или скоро нимало провере теоријског знања тј. репетиције чињеница.
Пројекат чини 20% оцене и од 2018/19. године у сарадњи са Електротехничким
факултетом Универзитета у Љубљани уведена је и награда за најбољи пројекат.
Сви пројекти, до сада, су били конципирани тако да имају директну примену у
пракси и већина је реализована на скуповима података који су мерени у
лабораторијама на Електротехничком факултету, Универзитета у Београду или
на другим универзитетима.
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Писање скрипти у Бешу (1. део)
Увод

Аутор: Никола Тодоровић
Овим чланком започињемо серијал о вештини за коју смо сигурни да може бити
од велике користи за напредније кориснике линукс оперативних система. Писање
скрипти у Бешу (енг. Bash ) је моћна и корисна вештина која нам омогућава да
аутоматизујемо велики број радњи. Иако је ова вештина неизоставна за неког ко
жели да буде систем администратор, овај серијал ће бити оријентисан ка
почетним корисницима који се до сада нису сусретали са писањем скрипти, али је
неопходно да су упознати са основама програмирања и основним командама у
Бешу, о којима можете прочитати у другом серијалу који је објављен у овом
часопису.
За почетак, унутар директоријума по избору, командом mkdir ћемо направити
нови радни директоријум у којем ћемо до краја серијала обављати све радње.
Унутар новонаправљеног директоријума направићемо неколико фајлова са
различитим екстензијама и унутар тих фајлова са едитором по избору унети неки
текст, није неопходно да текст буде повезан са екстензијом фајла.
Mkdir
touch
touch
touch
touch

radni_dir
vebsajt.html
program.c
beleske.txt
lista_poslova.txt

У наставку ћемо командом ls излистати фајлове, али оно што вам је можда ново
јесте додатак *.txt који команди ls говори да излиста све фајлове који се
завршавају са “.txt” . Следећа команда, stat, ће нам дати основне податке о
фајлу као што су величина фајла, права приступа, када је последњи пут измењен
и слично.
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ls *.txt
stat program.c
wc -l vebsajt.html

Команда wc (скр. Word count) уз додат параметар -l ће исписати број линија
унутар фајла. Ова команда има могућност да испише број линија, карактера,
бајтова или речи, како бисмо знали које су ознаке за флегове који се прослеђују
овој команди. Битно је да се добро сналазите у документацији која долази уз Беш
команде, односно да знате да користите ime_komande –help за основну
документацију и man ime_komande за опширнију документацију.
Добили смо задатак да проследимо колеги у једном фајлу послове које ћемо
данас обавити и желимо да му пошаљемо првих пет послова са листе послова.
Уместо да отворимо фајл, ископирамо првих пет редова, па онда креирамо нови
фајл у који ћемо убацити првих пет послова, сав овај посао може се обавити у
једној линији. Командом head (глава) ћемо узети првих неколико линија, а
додатком -n5 ћемо назначити команди да узме првих пет из фајла
lista_poslova.txt и онда уз помоћ оператора >, оно што нам враћа команда head
ћемо проследити у фајл danasnji_poslovi.txt, и том приликом није потребно да
креирамо тај фајл већ се то аутоматски одради уколико је фајл прослеђен
оператору > не постоји у радном директоријуму. Након тога ћемо командом cat
само приказати садржај нове листе.
Head -n5 lista_poslova.txt > danasnji_poslovi.txt
cat danasnji_poslovi.txt
Tail -n1 lista_poslova.txt >> danasnji_poslovi.txt
cat danasnji_poslovi.txt

Насупрот команди head , имамо команду tail (Реп), којом можемо узети
последњих неколико линија из фајла, само овај пут уместо да пребацимо у нови
фајл, знаковима », ми ћемо надовезати последњу линију на већ постојећи фајл. У
случају да смо сад користили знак >, претходни садржај фајла би био обрисан и у
њега смештен нови.
Уколико би постојала потреба да се сваког дана пошаљу обављени послови, било
би добро да се цео процес учини мало ефикаснијим, па да се уместо уношењем 4
команде све обави уношењем једне. Иако би вештијим читаоцима одмах било
уочљиво да се претходних неколико команди може обавити једном мало
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комплекснијом командом, то ћемо оставити за неки од наредних делова серијала,
а у наставку овог ћемо претходно написане команде претворити у скрипту. Оно
што нам Беш омогућава јесте да низ команди ставимо у фајл и да он потом
изврши те команде, а да би тај фајл постао скрипта потребно је да у првој линији
има путању и назив интерпретера за скрипту, #!/bin/bash .
#!/bin/bash
Head -n5 lista_poslova.txt > danasnji_poslovi.txt
Tail -n1 lista_poslova.txt >> danasnji_poslovi.txt
cat danasnji_poslovi.txt

Изнад се налази цео изглед наше прве мале скрипте. Команду cat коју смо два
пута извршавали први пут, сада смо ставили да се извршава само једном јер са
сигурношћу знамо шта ће урадити команде па нема потребе за приказивањем
међурезултата. Након што откуцамо скрипту , потребно ју је сачувати и доделити
одговарајући назив. Иако је у овом случају прва ствар која нам пада на памет код
именовања скрипте назив prva_skripta.sh , предлог је да будемо мало
практичнији и дамо скрипти назив који ће нас асоцирати на то шта заправо
скрипта ради, тако да би у овом случају било добро да скрипту назовемо
obavljeni_poslovi.sh .
Када се заврши део састављања скрипте, у директоријуму у ком се налази
скрипта потребно је доделити јој могућност извршавања, а то се постиже
командом:
chmod +x obavljeni_poslovi.sh

А сам позив скрипте се обавља на следећи начин:
./obavljeni_poslovi.sh

У овом уводном делу прошли смо кроз неколико команди, које су можда биле
нове за неке читаоце, и на крају саставили прву скрипту. Охрабрујемо читаоце да
по истом принципу као што смо саставили ову скрипту, направе своју скирпту као
низ неколико команди које већ знају и чије заједничко извршавање им може бити
од неке користи. У наредном делу ћете имати прилику да научите много више
нових ствари.
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