Пош
штоване колеегинице и коолеге бруцош
ши,
Рачу
унарска лабоораторија (Р
РЛ) Математтичког факуллтета је, изм
међу осталог,, задужена заа подршку студентима.
с
РЛ је
ј свим бруц
цошима отвоорио личне налоге,
н
чија је основна намена
н
да ваам олакшајуу процес учеења и
кому
уникације у периоду стуудирања. За почетак имате приступ
п на 2 сервера:
1. Хипатијја (https://hyypatia.matf.bg
g.ac.rs:103333/StudInfo/scripts/studentii/prijavljivanjjeFormular) – Сервер на
н
коме ваш
ш налог преедставља елеектронску веерзију вашегг индекса. На
Н овом местту можете сее
информ
мисати о ваш
шим обавезам
ма, оценамаа и сл.
(за присступ Хипатијји погледати
и секцију Коррисни линко
ови на главно
ој страни сајтта www.matf.bg.ac.rs);
2. Алас (allas.matf.bg.acc.rs) – Студеентски сервеер. Овај серввер служи даа вам помогнне у процесу
у учења и
међусоббне комуниккације у току
у студија: Наа њему су до
оступни разн
ни сервиси оод којих издввајамо
електронску пошту,, простор за личну
л
интеррнет страниц
цу и приступ WiFi мрежии факултета. Многе
ом студија.
сервисее ћете откритти сами токо
Важ
жно је имати
и на уму да је
ј приступ овим
о
сервериима вама дат услужно и да ће свакаа злоупотреб
ба налога
бити
и санкциони
исана.
Серввер Алас је замишљен као
к простор
р на коме моожете да веж
жбате, те да свако намеррно угрожаввање рада тоог
сервверa је усмеерено пре свега против свих
с
ваших колега и тр
ретираће се као
к намерноо ометање колега које желе
ж
да раде;
р
такво н
неодговорноо понашање ће бити каж
жњено.
Да бисте
б
могли да користитте ваш налогг, морате га прво активи
ирати. То се ради пристуупом серверу Алас путем
ssh протокола.
п
П
Постоји виш
ше програма који
к вам то оомогућавају
у, а наша је препорука
п
даа користите Bitvise
B
SSH
Clieent или putty који се могуу бесплатно преузети саа интернета. Приликом првог
п
пристуупа (логовањ
ња) имаћете
обаввезу да пром
мените својуу лозинку. Када то урадиите моћи ћетте да присту
упите осталиим сервисим
ма.
Налоге корисни
ика генерисаали смо ауто
оматски. Коррисничко им
ме за присту
уп овим сервверима извед
дено је на
осно
ову вашег ин
ндекса. Даклле, ваш број индекса је ннпр. ххх/202
22 и уписали
и сте један оод смерова на
н неком од
модула нашег ф
факултета. Коорисничко име
и конструиишете из дваа слова, годи
ине уписа и бброја индексса (kkggххх)
о на следећи
и начин:
и то
Првва два мала ллатинична сллова (кк) означавају смеер и модул. Следе две последње
п
циифре (gg) год
дине када стте
уписсани. На крај
ају (xxx) је бррој индекса.
1. mr - сстуд. програам Математи
ика, модул М
Математика и рачунарсттво
и примене
2. mm- студ. програм Математтика, модул Теоријска математика
м
3. ml- студ. програам Математи
ика, модул Професорм
математике и рачунарсттва
4. ms - сстуд. програам Математи
ика, модул С
Статистика, актуарска
а
и финансијскка матем.
5. mp– студ. програм Математтика, модулл Примењена математика
6. mi – сстудијски пррограм Инфо
орматика
7. af – сттуд. програм
м Астрономија и астроф
физика, моду
ул Астрофиззика
8. аi – сттуд. програм
м Астрономија и астроф
физика, моду
ул Астроинф
форматика
При
имер: Број индекса 123/22022 на мод
дулу Профессор матeматтике и рачун
нарства има корисничко
о име
ml22
2123 (пуна м
мејл адреса је
ј ml22123@
@alas.matf.bgg.ac.rs). За пр
рво пријављивање лозиннка je ваш ЈМ
МБГ и
морате је обавеззно промени
ити да неко не би (зло)уупотребио ваш
в налог. Лозинку
Л
пром
менити командом
д се укуца стара
с
лозинкка (која се пр
ри куцању не види), а поотом се траж
жи нова
passswd, која најпре тражи да
лози
инка. Уколи
ико имате прроблема са логовањем,
л
ппишите нам на: admin@
@matf.bg.ac.rss
Над
дамо се да ћћемо успешно сарађиваати.

Беогград, 26. сеп
птембар 20222. године

Рачунарскаа лабораториија

