
Поштоване колегинице и колеге бруцоши, 

Рачунарска лабораторија Математичког факултета је, између осталог, задужена за подршку студентима. Р-лаб је свим 

бруцошима отворио личне налоге, чија је основна намена да вам олакшају процес учења и комуникације у периоду 

студирања.  

За почетак, имате приступ на 2 сервера:  

1. Хипатија – сервер на коме ваш налог представља електронску верзију вашег индекса. На овом месту можете се 

информисати о вашим обавезама, оценама, пријавити испите, попуњавати анкете и сл. (за приступ Хипатији 

погледати секцију Корисни линкови на главној страни сајта www.matf.bg.ac.rs); 

2. Алас (alas.matf.bg.ac.rs) – студентски сервер који служи да вам помогне у процесу учења и међусобнoј 

комуникацији у току студија. На њему су доступни разни сервиси од којих издвајамо електронску пошту, 

простор за личну интернет страницу и приступ WiFi мрежи Факултета, а многе друге сервисе упознаћете током 

студија.  

Важно је имати на уму да је приступ овим серверима вама дат услужно и да ће свака злоупотреба налога бити 

кажњена.  

Сервер Алас замишљен је као простор на коме можете да вежбате. Свако намерно угрожавање рада тог сервера 

усмерено је пре свега против свих ваших колега, третираће се као намерно ометање колега које желе да раде и такво 

неодговорно понашање биће кажњено.  

Да бисте могли да користите ваш налог, морате га прво активирати. То се ради приступом серверу Алас путем ssh 

протокола. Постоји више програма који вам то омогућавају, а наша је препорука да користите putty који се може 

бесплатно преузети са интернета. Приликом првог приступа (логовања) имаћете обавезу да промените вашу лозинку. 

Када то урадите моћи ћете да приступите осталим сервисима.  

Налоге корисника генерисали смо аутоматски. Корисничко име за приступ овим серверима изведено је на основу 

вашег индекса. Дакле, ваш број индекса је нпр. ххх/2017 и уписали сте се на један од модула на неком од 3 студијска 

програма нашег  Факултета. Корисничко име конструишете из два слова, године уписа и броја индекса (kkggххх) и то на 

следећи начин:  

Прва два мала латинична слова (kk) означавају студ. програм и модул. Следе две последње цифре (gg) године када сте 

уписани. На крају је број индекса (xxx).  

1. ma - студ. програм  Математика,  модул Астрономија  

2. mr - студ. програм  Математика,  модул Рачунарство и информатика 

3. mm - студ. програм  Математика,  модул Теоријска математика и примене    

4. ml - студ. програм  Математика,  модул Професор математике и рачунарства  

5. mv - студ. програм  Математика,  модул Статистика, актуарска и финансијска матем.   

6. mn – студ. програм  Математика,  модул Примењена математика    

7. mi – студијски програм Информатика  

8. af – студ. програм  Астрономија  и астрофизика, модул Астрофизика  

9. аi – студ. програм  Астрономија  и астрофизика, модул Астроинформатика 

Пример: Број индекса 123/2017 на модулу Професор матeматеике и рачунарства  има корисничко име ml17123  

За прво пријављивање лозинка je ваш ЈМБГ и морате је обавезно променити да неко не би (зло)употребио ваш налог. 

Лозинку променити командом passwd, која најпре тражи да се укуца стара лозинка (која се при куцању не види), а 

потом се тражи нова лозинка. Уколико имате проблема са логовањем, пишите нам на: admin@matf.bg.ac.rs 

 Надамо се да ћемо успешно сарађивати.  

У Београду,  септембар 2017. године                                                 Рачунарска лабораторија 


