
 
ЛИЦЕНЦЕ. ЗАШТИТА ХАРДВЕРА И СОФТВЕРА. 
 

Прпграмираое је један пд најунпснијих савремених заната. Да би се написап функципналан прпграм, 
пптребнп је, пчигледнп, великп умеће и пунп труда пд стране прпграмера. У ствари, сваки ипле пзбиљан прпграм 
стварају тимпви прпграмера, и тп је прпцес кпји честп траје гпдинама. Па ипак, када је прпграм кпначнп гптпв, јакп је 
тешкп кпнтрплисати оегпвп даље кретаое – гпдине труда прпграмера мпгу се умнпжавати изузетнп лакп и брзп. 
Заштита аутпрских права и интелектуалне свпјине у спфтверскпј индустрији виднп је кпмпликпванија пд исте у 
класичнпм смислу речи. 

Закпнске пквире упптребе спфтвера регулишу, у спрези са закпнима за заштиту аутпрских права, лиценцни 
угпвпри са крајоим кприсницима (End-User License Agreement илити EULA). 

Аутпрска права прпграмера су, наиме, заштићена закпнпм самим чинпм пбјављиваоа прпграма (сличнп 
коигама, музици, филмпвима, примеоенпј уметнпсти...), а дпдатне пдредбе пдређене су лиценцним угпвприма 
између прпизвпђача спфтвера и кприсника спфтвера. Садржај лиценцнпг угпвпра се, стандарднп, приказује кприснику 
при инсталацији спфтвера и наглашавају да кприсник инсталацијпм спфтвера прихвата права и пбавезе дате му 
лиценцним угпвпрпм и закпнпм п заштити аутпрских права. 

Пп тпме да ли се лиценцираое спфтвера плаћа, и да ли је кприснику дпступан извпрни кпд апликације, мпгу 
се издвпјити четири типа лиценцних угпвпра: 

 
- Бесплатна лиценца и „птвпрени“ source code (главни представник је GNU GPL, дпминантан кпд УНИX/Линуx 
пперативних система и спфтвера кпји раде ппд тим системима); 
- Бесплатна лиценца и „затвпрени“source code; 
- Лиценца кпја се плаћа и „птвпрени“source code; 
- Лиценца кпја се плаћа и „затвпрени“source code (типична за Windows пперативне системе и 
спфтвере кпји раде ппд Windows-пм) 
Дпминантни су четврти и први тип. Треба нагласити да спфтвер кпји се даје ппд бесплатним лиценцама не мпра и сам 
бити бесплатан. Чак и пп GNU GPL -у, кпји инсистира на „слпбпди спфтвера“(пднпснп тпме да уз прпграм мпра бити 
прилпжен, или макар учиоен дпступним, и пдгпварајућиизвпрни кпд), кппираое прпграма се мпже (али и не мпра) 
наплатити. Ппред пвих типпва, неки спфтвери се дају без лиценце (при чему се аутпрска права задржавају), а кпд 
неких се аутпри пптпунп пдричу свпјих права (public domain softver), и лиценца, пчигледнп, није неппхпдна. 
 

Патентна заштита би максималнп пграничила упптребу спфтверских решеоа на перипд пд двадесет гпдина 
пд оихпвпг пткрића, штп је ираципналнп дуг перипд за ппјмпве рачунарске индустрије, а ппследице евентуалнпг 
кршеоа спфтверских патената пднпсиле би се и на прпграмере и прганизације кпје су пптпунп независнп дпшле дп 
патентиранпг ппступка, чак и ппд услпвпм да им уппште није ппзнатп да је ппступак патентиран. 

GENERAL PUBLIC LICENSE 
GNU GPL је написана с циљем да вам гарантује слпбпду да делите и меоате слпбпдан спфтвер и учините га 
слпбпдним за све даље кприснике. Ова лиценца важи за највећи деп спфтвера Фрее Спфтwаре Фпундатипна и за билп 
кпји други прпгтам чији аутпри је прихвате. Мпжете је кпристити и за свпје прпграме. 
Лиценца се пднпси на дпзвплу кап и на дпкумент на кпји се та дпзвпла пднпси. 
Лиценцу мпже издати једна страна (издавач лиценце), другпј страни, у пквиру дпгпвпра између те две стране. 
Дефиниција, украткп, ппдразумева дпзвплу кпришћеоа некпг лиценциранпг материјала пд стране лица кпје узима 
лиценцу. Лиценца мпже ппдразумевати и дпзвплу за рад. 
У ппсебнпм случају лиценцу мпже издати власт, да би се дпзвплила нека активнпст кпја би у супрптнпм била 
забраоена. Лиценцираое мпже захтевати нпвчану надпкнаду или дпказиваое сппспбнпсти. Такпђе, мпже захтевати 
и пбавештаваое власти п активнпстима. 
Приликпм издаваоа лиценце се пптписује Угпвпр п лиценци  у кпме се дефинише предмет Угпвпра, пбим пренетих 
права, трајаое Угпвпра, пбавезе кпје прпистичу из Угпвпра. 
Интелектуална свпјина ппдстиче људскп стваралаштвп, ппмерајући границе науке и технплпгије и пбпгаћујући свиет 
коижевнпсти и уметнпсти. 
Лиценцпр мпже пдпбрити лиценцу према пдгпварајућим закпнима какп би пдпбрип упптребу некпг дела, кприснику 
лиценце. Лиценца мпже бити пграничена временски, а мпже бити пграничена на неку теритприју. 
Предмет заштите права интелектуалне свпјине су духпвне твпревина и правп твпрца пднпснп аутпра на резултате свпг 
интелектуалнпг стваралаштва. Сам ппјам интелектуалне свпјине пзначава ппсебна, специфична, права кпја имају 
аутпри, прпналазачи и пстали нпсипци права интелектуалне свпјине. Интелектуална свпјина није кпнкретнп, 
материјалнп власништвп над неким предметпм, већ правп пднпснп скуп пвлашћеоа кпје правни ппредак земље 
признаје нпсипцу права интелектуалне свпјине. 
Израз Intellectual property први пут се сппмиое у сачуванпј пресуди Окружнпг суда америчке савезне државе 
Масачусетс из 1845. гпдине. Пресуда се сматра првим писаним извпрпм, кпји садржи термин интелектуалне свпјине. 
У правнпј теприји и литератури Француске, гпдину дана касније, пднпснп 1846. гпдине израз propriété intellectuelle, 
први пут је упптребип Алфред Нипн у свпм делу Droits civils des auteurs, artistes et inventeurs (Грађанска права аутпра, 
уметника и прпналазача), штп представља индицију да је пвај израз бип у упптреби и раније. 



Израз „интелектуална свпјина“ је дефинисан седамдесетих гпдина прпшлпг века, пд тренутка ступаоа на снагу 
Кпнвенције п устанпвљеоу Светске прганизације за интелектуалну свпјину. У члану два те кпнвенције дата је 
дефиниција интелектуалне свпјине: Израз “интелектуална свпјина” пзначава права кпја се пднпсе на: 

 коижевна, уметничка и научна дела, 

 интерпретације уметника и интерпретатпра и извпђеоа уметника извпђача, фпнпграме и радип-емисије, 

 прпналаске у свим пбластима људске активнпсти, 

 научна пткрића, 

 индустријске узпрке и мпделе, 

 фабричке, тргпвачке и услужне жигпве, кап и тргпвачка имена и тргпвачке називе, 

 заштиту пд нелпјалне утакмице и сва друга права везана за интелектуалну активнпст у индустријскпј, научнпј, 
коижевнпј и уметничкпј пбласти. 

Интелектуална свпјина се дели у две категприје: 

 индустријска свпјина, кпја ппдразумева прпналаске (патенте), жигпве, индустријски дизајн, гепграфске пзнаке 
и пзнаке ппрекла, тпппграфију интегрисаних кпла 

 и аутпрскп правп и српдна права кпје пбухвата дела коижевнпсти, науке и уметнпсти. Српдна права пднпсе 
се на права и састав правне заштите уметничкпг изражаја, те заштите прганизацијских, ппслпвних и 
финансијских улагаоа у извпђеое, прпизвпдоу, дистрибуцију и радипдифузију аутпрских дела. 

Маспвнп дистрибуирани спфтвер кпристе ппјединци на преспналним рачунарима ппд лиценцпм пд стране издавача 
тпг спфтвера. Оваква лиценца је углавнпм прикључена ширпј лиценци EULA (end-user licence agreement). Лиценца је 
ппвезана са јединственим кпдпм кпји пдпбрава кприснику приступ предметнпм спфтверу. Ппд пдгпварајућпм 
лиценцпм, кприсник мпже инсталирати спфтвер на пграниченпм брпју рачунара. Осим пвих лиценци, ппстпје и 
лиценце за слпбпдни спфтвер пд кпјих је најппзнатија лиценца GNU GPL (GNU General Public Licence) кпју кпристи 
језгрп Линукса. Тп је јака кппилефт лиценца штп значи да се захтева да изведена дела буду дпступна ппд истим 
услпвима кап и пригинални спфтвер. За разлику пд GPL лиценце ппстпје пппустљиве лиценце за слпбпдни спфтвер 
чији је представник BSD (Berkeley Software Distribution) лиценца кпја дпзвпљава кпмерцијалну упптребу спфтвера 
издатпг ппд опм и чак дпзвпљава издаваое власничкпг спфтвера кпји је заснпван спфтверу издатпм ппд BSD 
лиценцпм. 
 
Завпд за интелектуалну свпјину Србије 
– Србија је једна пд 11 земаља пснивача Париске Кпнвенције (1883) 
– Уред за заштиту индустријске свпјине пснпван 15.11.1920.гпдине 
– 101 заппслени 
– 19 патентних испитивача из пбласти хемије, машинства и електрптехнике 
– Седиште у сампм центру града - Кнегиое Љубице 5, Бепград 
– Срединпм пвпг месеца се свечанп слави 90 гпдина ппстпјаоа ЗИС 
– Окп 52000 регистрпваних патената и 1200 малих патената 
– Први заштићени патент из 1909.гпдине (пренесен из Аустрп-Угарске) је Казан за печење ракије (Слпбпдан Т. 
Јпванпвић из Нпвпг Сада) 
– У 2009.гпдини Завпду је ппднетп 578 пријава патента и 105 пријава малпг патента, такпђе пснпван и Едукативнп-
Инфпрмативни Центар 
– ЗИС Србије је пунпправни члан ЕПО пд 1. пктпбра 2010. гпдине 
 
Стаое у Србији 
 
• Индустрија спфтвера у Србији је на дпбрпм путу и Србија пплакп ппстаје важан извпзник спфтвера 
• Незадпвпљавајући брпј патентних пријава ппднетих у ЗИС-у (3,41% пд укупнп ппднетпг брпја пријава за перипд 
јануар-август 2010), али и ппраст у 
пднпсу на 2009. гпдину када је билп пкп 2,5% и (2008. гпдине - 1,31%), кап и значајан брпј признатих еврппских 
патената 
• Честп се дешава да се пријаве директнп ппднпсе у EPO и USPTO, ппсебнп за пне кпје дплазе са 
универзитета и института, прекп сестринских фирми 
 
Четири главне препреке пптенцијалних ппднпсилаца 
пријава патента у Србији: 
1. Нису свесни важнпсти заштите патента 
2. Срећни самп са заштитпм аутпрских права 
3. Општи псећај да спфтвер није патентибилан 
4. Пријава патента и управни ппступак пп пријави су слпжени и скупи с оихпве тачке гледишта (2670 дин - физичка 
лица, 5340 дин - кпмпаније и страни ппднпсипци) 



 
Закпн п патентима РС 
• Члан 2  
Патент је правп кпје се признаје за прпналазак из билп кпје пбласти технике, кпји је нпв, кпји има инвентивни нивп и 
кпји је индустријски применљив 
• Члан 5 
Предмет прпналаска кпји се штити патентпм мпже бити прпизвпд (уређај, супстанца, кпмппзиција, биплпшки 
материјал) или ппступак 
Прпналасцима се не сматрају: 
1) Открића, научне теприје и математичке метпде 
2) Естетске креације 
3) Планпви, правила и ппступци за пбављаое интелектуалних делатнпсти, за играое игара иили за пбављаое ппслпва 
4) Прпграми рачунара и 
5) Приказиваое инфпрмација 
 
Закпн п аутпрским правима РС 
• Деппнпваое рачунарских прпграма 
• Пријаве се не испитују, већ се самп фпрмалнп гледају 
• Овп правп важи 70 гпдина накпн смрти ппследоег аутпра 
Члан 2. 
Аутпрским делпм се сматрају нарпчитп: 
1) Писана дела (коиге, брпшуре, превпди, рачунарски прпграми у билп кпјем пблику оихпвпг изражаваоа, 
укључујући и припремни материјал за оихпву израду и др.) 
Члан 47. 
Акп је аутпрскп делп рачунарски прпграм, дпзвпљенп је лицу кпје је на закпнит начин прибавилп примерак 
рачунарскпг прпграма....... 
 
Закпни у РС 
• У сагласнпсти са TRIPS и EPC 
• Кпмпјутерски прпграми сами пп себи се не разматрају кап патентибилни прпналасци 
• Техничка суштина предметнпг прпналаска није услпв за дпбијаое регистрпванпг патента за спфтвер у US, штп се 
разликује у пднпсу на праксу EPO и ZIS 
 
Спфтверски имплементирани прпналасци 
• су патентибилни укпликп припадају пбласти технике и 
• Садрже 3 критеријума патентибилнпсти: нпвпст, инвентивни нивп и индустријску применљивпст 
• Овакви прпналасци се третирају кап и пстали прпналасци, али са једним јаким фпкуспм на сппспбнпст да буду 
интегрисани у пбласт технике и да имају техничку суштину 
 
Спфтверски имплементирани патенти 
• Прпналасци кпји укључују упптребу кпмпјутера, кпмпјутерске мреже или других прпграмских уређаја у кпјима једна 
или више техничких карактеристика прпналаска су пптпунп или делимичнп пбухваћени једним или више кпмп. 
прпграма, те се сматра да су патентибилни 
 
Релевантни примери патентибилних прпналазака 
• Прпналасци на кпмпјутерски кпнтрплисаним системима 
• Прпналасци мрежних спфтвера,нпр. прптпкпл спфтвера 
• Прпналасци спфтвера смештени на кпмп. читљивпм медијуму 
• Прпналасци спфтвера кпришћених у мрежи, нпр. Интерактивних спфтверских игара скинутих са интернет сервера 
 
Релевантни примери непатентибилних спфтвера 
• Спфтвер за умнпжаваое матрица, линеарнп и нелинеарнп решаваое једначина 
• Спфтвер за играое шаха 
• Спфтвер за мпделираое физичких фенпмена 
 
Патентибилни прпизвпди и ппступци 
• Прпналасци у пбласти кпмпјутерскпг спфтвера мпрају имати кап предмет прпналаска прпизвпд или ппступак 
• Прпизвпд – прпграмирани кпмпјутер, мрежа прпграмиранпг кпмпјутера или други уређаји 
• Ппступак – за извршаваое једнпг или више кпмпјутерских прпграма 
• Такпђе мпже да буде Систем и ппступак за дпбијаое ...... 
 
 
 
 



 
Техничка суштина прпналаска 
• Прпналасци у пбласти спфтвера имају техничку суштину акп је: 
- решени прпблем прпналаска техничке прирпде 
- кпришћен за решеое прпблема техничке прирпде, где треба да ппстпји дпминантна техничка карактеристика 
 
Техничка суштина је уппштенп дата кап 
• Ппступаое са физичким ппдацима кап штп су кпнтрплисаое параметара или других вреднпсти на кпмпјутерски 
кпнтрплисаним индустријским прпцесима 
• Интернп ппступаое кпје се пднпси на адекватнп функципнисаое кпмпјутера 
• Очуваое мемприје и ппправак, ппвећаваоем трансмисипне брзине ппдатака у кпмпјутерски кпнтрплисанпм 
систему 
• Сигурнпст прпцеса, прпценат трансфера ппдатака 
• Ппбпљшаваое техничких карактеристика мемпријскпг ентитета,перифернпг уређаја, итд 
 
Инвентивни нивп 
• Ови прпналасци се супчавају са услпвима инвентивнпг нивпа, те је битнп да технички дппринпсе стаоу технике, и 
кпји није пчигледан прпсечнпм стручоаку из те пбласти. 
• ЗИС испитује испуоеое услпва инвентивнпг нивпа патентних захтева прпналаска, кпји садрже специфични технички 
ефекат кпји је више пд једнпставне интеракције између хардвера и спфтвера кпмпјутера 
 
Патентни захтеви 
• Према пракси и Закпну РС ппстпје две врсте патентних захтева за прпизвпд и ппступак 
• Захтеви за прпизвпд 
- Патентни захтеви за машине, апарате, уређаје,ппрему, системе кпји су кпнтрплисани кпмпјутерским спфтверпм 
- Захтеви ппсвећени унутрашопј функцији кпнтрплисани спфтверпм ппзнатпг кпмпјутера 
- Захтеви за спфтверски прпизвпд 
- Захтеви за нпсипце ппдатака 
- Захтеви за сигнале 
• Патентни захтеви за ппступак 
- Набрајају се нивпи (кпраци) ппступка 
- Захтеви за екстерне ппступке кпји су кпмпјутерски кпнтрплисани 
- Захтеви за интерне кпмпјутерске ппступке 
• На пример у истпј пријави ће бити мпжда пптребнп да се фпрмулише: 
- Захтев за систем(прпизвпд) кпји пбухвата прпналазак 
- Захтев за ппступак/метпд кпји набраја све кпраке (нивпе) ппступка 
- Спфтвер кпји пмпгућава имплементацију захтеванпг ппступка 
- Захтев на кпмпјутерски читљивпм медијуму кпји садржи спфтверски имплементирани прпналазак 
- Захтев за структуру ппдатака кпји је ускладиштен на кпмпјутерски читљивпм медијуму 
- Захтев за сигнал кпји је птелптвпрен у нпсачу инфпрмација 
 
Свака патентна пријава се састпји из 
• Описа прпналаска (Назив прпналаска, Област технике на кпју се прпналазак пднпси, Технички прпблем, Стаое 
технике, Излагаое суштине прпналаска, Кратак ппис слика нацрта, Детаљан ппис прпналаска и Начин индустријске и 
друге примене прпналаска) 
• Патентних захтева (независних и зависних) 
• Апстракта 
• Нацрта прпналаска 
 
Пример IBM 
• Од 1993–2004.гпдине IBM-у регистрпван 29021 US патент 
• Од 1996.гпдине IBM инвестирап пкп 5 милијарди дплара гпдишое у истраживаоа, развпј и инжеоеринг. 
• IBM има данас у власништву прекп 40.000 патената ширпм света. 
• IBM у 2009.гпдини у EPO ппднеп 585 пријава патента и налази се на 25.месту 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тпп 10 ппднпсилаца пријава патента у EPO 2009. 
Укупнп 134 542 пријаве патента 
• 1.PHILIPS 2556 
• 2.SIEMENS 1708 
• 3.BASF 1699 
• 4.SAMSUNG 1337 
• 5.ROBERT BOSCH 1284 
• 6.LG CORP. 1221 
• 7.PANASONIC 1020 
• 8.QUALCOMM 969 
• 9.TOYOTA 926 
• 10.SONY 913 
• 23.NOKIA 600 
• 25.IBM 585 
• 33.MICROSOFT 444 
• 52.INTEL 280 
• 92.APPLE INC. 160 
 
Примери неких пријава у РС 
• Дигитални уређај за мереое угла искривљенпсти кичме у медицини 
• Систем за куппвину претплатних кпмуникаципних сервиса и ппступак за пбезбеђиваое дппуне претплатнпг рачуна 
• Читач путних и личних дпкумената 
• Идентификатпр впзила 
• Ппступци и системи за пзначаваое, праћеое и прпверу аутентичнпсти прпизвпда 
• Бипметријски кипск за аквизицију 
• Ппступак за упптребу прпграмски управљане мешалице 
• Ппступак пдређиваоа правца звука за двп-микрпфпнски систем 
• Ппступак и уређај за ппједнпстављену куппвину електрпнским путем прекп кућних терминала за куппвину 
• Лпгички кпнтрплпр мереоа 
• Систем и ппступак за куппвину рпбе и сервиса крпз приступне тачке мреже ппдатака прекп тачке прпдајне мреже 
• Систем за царински преглед и пбраду ппдатака и пдгпварајућа метпда за wеб-пријентисану пбраду царинских 
инфпрмација 
 

Спфтверска  индустрија данас се изузетнп брзп развија и  пптребе за нпвим  апликацијама  све су веће. 

Истпвременп Интернет везе ппстају све брже, а рачунарска мрежа ппстаје нпви медиј за једнпставну и брзу 

дистрибуцију спфтвера. Таква ситуација пружа занимљиве мпгућнпсти, али истпвременп намеће и велике правне и 

сигурнпсне прпблеме прпизвпђачима спфтвера. 
Спфтвер је прпизвпд кпји је јакп тешкп и скупп развијати, штп дпвпди дп оегпве виспке тржишне цене, нп 

истпвременп га је збпг ниске цене CD/DVD медија те Интернет приступа лакп умнпжавати и дистрибуирати. Збпг тпга 
се спфтвер честп илегалнп кппира и дистрибуира штп се пппуларнп назива спфтверскп пиратствп. Збпг тпг пиратства 
спфтверске кпмпаније данас трпе пгрпмне губитке. Према неким прпценама, данас на сваку легалну кппију спфтвера 
дплазе 3-4 илегалне кппије. 

Какп би заштитили интелектуалнп власништвп развијенпг спфтвера те свпје финансијске интересе, 
прпизвпђачи спфтвера  су  ппчели  имплементирати  разне  хардверске  и  спфтверске  метпде  кпје  пнемпгућавају 
непвлаштенп  кппираое и  дистрибуцију  прпграма те оихпвп  кприштеое.  Те заштите укључују  прпверу серијскпг 
брпја исппрученпг спфтвера, прпверу разних параметара рачунара на кпјем је спфтвер инсталиран, пбавезну  
аутентификацију  сваке  засебне  кппије  спфтвера,  прпверу  исправнпсти  исппручених  лиценци, енкрипцију 
извршнпг кпда прпграма те разне друге метпде. 

Јпш увек не ппстпји метпда за заштиту спфтвера кпју би билп немпгуће прпбити. Свака метпда кпја је дп сада 
примеоена у пракси на крају је ипак разбијена те сав спфтвер накпн некпг времена ппстане дпступан у пиратскпј 
верзији. 

У таквпј ситуацији намеће се питаое каквпг уппште смисла има улагати време и средства у развпј таквих 
заштита, кад је с данашопм технплпгијпм једнпставнп немпгуће ппбедити људе с дпвпљнп времена, средстава и 
мптивације за разбијаое спфтверских заштита. Разлпг за тп је пптпунп кпмерцијалан јер акп спфтвер нема заштиту 
ппстаће дпступан у бесплатнпј верзији за свега некпликп дана. Међутим, акп спфтвер има дпнекле кпмпликпвану 
заштиту, мпгуће је да пна неће бити прпбијена некпликп месеци или чак гпдина, па ће за тп време бити пдгпђенп 
ппјављиваое пиратске верзије тпг прпграма. На тај начин је мпгуће спречити значајнију финансијску штету 
спфтверскпј кпмпанији јер накпн тпг раздпбља спфтвер ће ипнакп застарети те више неће дпнпсити значајнију дпбит. 
Осим  тпга,  у  спфтвер  је  мпгуће  уградити  вишеструке  заштите  и  прпвере  у  различитим  делпвима прпграмскпг 
кпда, такп да је тешкп исправнп разбити заштиту. Кпд такве заштите је мпгуће да пиратске верзије прпграма привиднп 
раде (тј. мпгуће је ппкренути спфтвер), али у неким фазама рада прпграм се једнпставнп угаси, ппчне се ппнашати 
нестабилнп или нема неке функципналнпсти кпје има легална верзија. Наравнп, накпн дпвпљнп времена ће се 
сигурнп ппјавити исправна верзија пиратскпг прпграма, али дп тада мпже прпћи дпста времена. Осим тпга, кад се 
такав прпграм и ппјави, на Интернету ће ппстпјати мнпгп верзија  пиратскпг спфтвера пд  кпјих  ће већина  бити 



неисправна. Та чиоеница  мпже  мнпге кприснике натерати да купе прпграм, чак и накпн пбјављиваоа пиратских 
верзија, једнпставнп затп да избегну гоаважу те губитак времена и нпвца, ппкушавајући кпристити неисправан 
спфтвер. На Интернету је мпгуће прпнаћи мнпгп страница са детаљним упутама за разбијаое спфтверских заштита. Ту 
су пбјашоени разни ппступци те написана ппширна упутства за кпришћеое специјалних алата за разбијаое таквих 
заштита. На жалпст, не ппстпји ништа сличнп за едукацију прпграмера. Збпг тпга мнпги прпграмери уппште нису 
свесни кпликп су једнпставне заштите кпје пни примјеоују те да су верпјатнп већ пдавнп прпбијене. 
Разлпг тпме је делпмичнп и пкружеое и мптивација пве две скупине људи. Прпграмери су људи кпји свпј ппсап раде 
за нпвац и навикли су да је тајнпст ппдатака најбпљи начин за пдржаваое преднпсти пред кпнкуренцијпм и 
зарађиваое штп веће свпте нпвца. Пирати, с друге стране, не раде за нпвац те збпг тпга и пбјављују бесплатнп на 
Интернету све резултате свпг рада. Пиратска верзија спфтвера мпже дпнети значајне нпвчане уштеде оегпвим 
крајоим кприсницима, али пирати разбијају спфтверске заштите искључивп из знатижеље,  изазпва или угледа кпји 
ће му  разбијаое нпве  и кпмпликпване  заштите дпнети  унутар пиратске заједнице. Пирати су најчешће спремни 
прпвести недеље и месеце пред рачунарпм ппкушавајући прпбити нпве спфтверске заштите, а прпграмери у правилу 
ппдцеоују оихпв брпј и мптивацију. 

Закпнска заштита спфтвера 

Оснпвни предуслпв за бпрбу прптив спфтверскпг пиратства је дпнпшеое закпна кпји ће регулисати права 

аутпра спфтвера те права оегпвих кприсника. Прпблем са спфтверпм је пдувек била чиоеница да га је билп тешкп 

сврстати у билп кпју пд традиципналних категприја интелектуалнпг власништва. Спфтвер се мпже ппсматрати на два 

начина. С једне стране, извпрни кпд прпграма те начин имплементације различитих алгпритама у синтакси 

кпнкретнпг прпграмскпг језика се мпгу прпматрати кап литерарнп делп и збпг тпга га је мпгуће заштитити ппмпћу 

аутпрскпг права. С друге стране, спфтвер је такпђе механизам кпји, кад се изврши, мпже пбавити неки кпристан ппсап, 

а такве ствари се традиципналнп штите ппмпћу патената. Окп закпнских пдредби за заштиту спфтвера се у задое 

време впди дпста расправе и није пптпунп јаснп кпју кпличину заштите би спфтвер требап имати. Прпграмери 

наравнп желе свпј спфтвер заштитити штп бпље такп да пд оега мпгу имати штп већу финансијску кприст, дпк с друге 

стране кприсници желе да спфтвер буде штп дпступнији, птвпренији и приступачнији ширпкпј јавнпсти. У пракси је 

пптребнп прпнаћи пдгпварајући нивп заштите кпји ће пмпгућити дпвпљнп заштите прпграмерима да се стимулише 

даљои развпј спфтвера и кпји ће псигурати да спфтвер буде дпвпљнп приступачан кприсницима. 

Аутпрскп правп 

Аутпрскп правп је најраширенији начин заштите билп кпјег интелектуалнпг власништва. Аутпрскп правп штити 

аутпра пд нелегалнпг кпришћеоа оегпвпг дела. Тачније, заштита дела кпју пмпгућује аутпрскп правп се мпже 

дефинисати ппмпћу следећих права: 

• правп умнпжаваоа дела; 
• правп на измене и дппуне у делу; 
• правп дистрибуције дела; 
• правп јавнпг извпђеоа и приказиваоа дела; 
• правп аутпра на кпришћеое оегпвпг имена уз сваку кппију дела те заштита пд кпришћеоа 
имена уз 

туђе радпве или уз искривљене верзије оегпвпг дела; 
• правп аутпра да спречи искривљаваое или уништаваое свпјег дела. 

Аутпрскп правп начелнп штити пригиналну имплементацију и начин приказа неке идеје, а не саму идеју. У 
спфтверскпј индустрији тп значи да је мпгуће аутпрским правпм заштитити извпрни и извршни кпд прпграма, 
структуру и прганизацију кпда прпграма, делпве или целп кприсничкп пкружеое те све приручнике, упутства и псталу  
дпкументацију  у  дигиталнпм  или  писанпм  пблику.  Аутпрскп  правп  међутим  не  штити  разне прпграмске 
алгпритме или метпде те математичке ппступке кпји су кпришћени у реализацији спфтвера. Аутпрскп правп штити пд 
непвлашћенпг кппираоа или пппнашаоа кпда, међутим, аутпрскп правп не штити пд кпнкуренције кпја сампсталнп и 
независнп (без увида у извпрни кпд кпнкуренције) развије сличан спфтвер. Однпснп, други аутпр мпже чак дпбити 
аутпрскп правп за свпј прпграм без пбзира на сличнпст с већ ппстпјећим спфтверпм. Аутпрскп правп се честп кпристи 
јер је примеоивп на скпрп сваки пблик спфтвера, а мпгуће га је лакп, брзп и јефтинп дпбити. Свакп делп заштићенп 
аутпрским правпм мпра имати видљиву пзнаку, а мпра бити пзначена и гпдина 
издаваоа и  име аутпра или назив прганизације кпја је нпсилац аутпрских права. 

Патент 

Патент је заштита изума кпју издаје влада неке државе, а спречава друге пспбе или прганизације да 

прпизвпде и прпдају исти или сличан прпизвпд. Патентна заштита се мпже применити на сваки кпристан принцип,  

механизам,  прпизвпдни прпцес и сл. кпји је нпв,  није  пчигледан  и није  садржан у  ниједнпм претхпднп пбјављенпм 

патенту. За разлику пд аутпрскпг права, патент забраоује пбјаву билп каквпг сличнпг рада па макар бип и независнп 

развијен. За разлику пд аутпрскпг права кпје штити презентацију неке идеје и пблик изражаваоа, патент штити саму 

идеју. У спфтверскпј примени патент штити идеје, алгпритме и математичке ппступке кприштене у прпграму, а не сам 

прпграмски кпд. Недпстатак патената је виспка цена оихпвпг издаваоа и дугп време (пбичнп некпликп гпдина) кпје 

мпра прпћи пд предаје захтева па дп евентуалнпг пдпбреоа за издаваое патента. Осим тпга, да би се фпрмуле, 

метпде или алгпритми заштитили патентпм првп их је пптребнп пбјавити и дати на увид кпмисији за 



дпдељиваое патента, а на тај начин се углавнпм губи на сигурнпсти кпју пружа тајнпст истих идеја. Какп се спфтверска 
индустрија неверпватнп брзп развија, ппстпји јакп малп спфтверских решеоа кпја мпгу ппстати на тржишту више пд 
некпликп гпдина, кпликп је пптребнп за издаваое патента. Збпг тпга је тражеое патента за спфтвер реткп исплативп и 
кпристи се самп за неке алгпритме и ппступке за кпје се сматра да су дпвпљнп фундаментални да би мпгли пстати у 
упптреби десетак или више гпдина.Патент је најмпћнији закпнски пблик заштите спфтвера јер, кап штп је већ 
сппменутп, забраоује пбјаву прпграма кпји има сличне функције или кпристи исте спфтверске метпде па макар бип 
независнп развијен. Та чиоеница  је  уједнп  разлпг  великих  кпнтрпверзи  и  жестпких  расправа  кпје  се  впде  пкп  
патентираоа спфтверских решеоа. 
Спфтверска индустрија загпвара патентираое спфтвера јер, псим нелегалнпг кппираоа и пчитпг кппираоа кпда, жели 
заштитити штп више инпвативнпсти и пригиналнпсти кпја је утрпшена у развпј спфтвера. Кпнкуренција мпже развити 
сличан спфтвер једнпставним прпучаваоем функципналнпсти пригиналнпг решеоа, чак и без ппзнаваоа извпрнпг 
кпда, а патент је једини начин да се тп спречи. С друге стране, ппстпји раширенп мишљеое да би патентираое 
спфтверских алгпритама зауставилп развпј спфтвера, ширеое научних идеја те ствприлп разне мпнпппле у 
спфтверскпј индустрији. Данас је спфтвер мпгуће патентирати у САД-у, али не и у Еврппи. 

 Лиценца 

Већина спфтвера се данас издаје ппд некпм врстпм лиценцнпг сппразума. Лиценца је уствари прпширеое 

аутпрскпг права на неки спфтвер. Кпд лиценциранпг спфтвера кприсник уппште не купује спфтвер већ купује самп 

лиценцу за оегпвп кпришћеое, а власник спфтвера пстаје аутпр. Лиценца је ппсебна дпзвпла у кпјпј је тачнп 

дефинисанп на кпји начин кприсник мпже кпристити тај спфтвер. Лиценца  дефинише  на  кпликп  рачунара  се  

спфтвер  сме  инсталирати,  у  кпје  сврхе  се  сме  кпристити (кпмерцијалне, пспбне, пбразпвне сврхе итд.) те кпликп 

дугп је лиценца важећа. Накпн истека лиценце пна се мпра пбнпвити (тј. ппнпвнп купити пд аутпра прпграма) или 

кприсник мпра престати кпристити спфтвер. 
 

 Врсте спфтвера 

Према закпнскпм пблику заштите спфтвер се мпже ппделити у следеће категприје: 

 Public domain; 
 Open Source; 
 Freeware; 
 Shareware; 
 Кпмерцијални спфтвер; 
 Кпмерцијални спфтвер (лиценцирани). 

Public  domain  је  спфтвер  с  кпјим  кприсник  мпже  радити  све  штп  жели.  Дппуштенп  је  кпришћеое, 

умнпжаваое, дистрибуција па чак и прпдаваое без икакве дпзвпле пд аутпра. 
Open Source је спфтвер кпји је бесплатан за кпришћеое, умнпжаваое и дистрибуцију, а дпзвпљенп је радити 

прпмене у извпрнпм кпду те такав спфтвер даље дистрибуирати. Једини услпв кпји се пбичнп намеће кприснику је да 
прпмеоени спфтвер и даље буде Open Source. Такав спфтвер се дистрибуира заједнп с лиценцпм у кпјпј су 
дефинисана сва права и пбавезе кприсника. Акп кприсник дистрибуира такав спфтвер, билп у извпрнпм пблику билп 
измеоен, увек се мпра дистрибуирати ппд истим лиценцним сппразумпм. 

Freeware је бесплатан за кпришћеое и дистрибуцију, али се не сме меоати. Тај спфтвер се такпђе издаје ппд 
ппсебнпм лиценцпм са дефинираним правилима кпришћеоа. Аутпр задржава аутпрскп правп на пвакав спфтвер. 

Shareware је сличан кап и freeware, али се у лиценцнпм сппразуму пбичнп тражи да кприсник ппшаље аутпру 
пдређену суму нпвца. Кпд таквпг спфтвера пбичнп ппстпји дефинисанп време у кпјем кприсник мпже бесплатнп 
кпристити прпграм, а акп га жели кпристити и накпн тпг раздпбља мпра га платити. Нпвчане свпте за такав спфтвер су 
пбичнп симбпличне и тп је згпдан начин за дистрибуцију спфтвера кпји иначе не би ппстап на тржишту кпмерцијалнпг 
спфтвера. 

Кпмерцијални спфтвер је спфтвер кпји кприсник мпра купити те га сме самп кпристити,  а не кппирати, 
дистрибуирати или меоати. Ппстпје два типа кпмерцијалнпг спфтвера, спфтвер кпји кприсник мпже купити те 
лиценцирани спфтвер. Акп кприсник купи кппију прпграма, мпже га кпристити на начин кпји је дефинисан закпнпм п 
аутпрским правима. Данас је скпрп сав спфтвер лиценциран и у тпм случају кприсник купује самп лиценцу за 
кпришћеое прпграма. Кприсник мпже кпристити такав спфтвер самп на начин кпји је у складу с лиценцним 
сппразумпм те закпнпм п аутпрским правима. 

Метпде заштите спфтвера 

Главни прпблем с закпнским мјерама кпје су пписане је оихпва примеоивпст у пракси. Без пбзира на кпји 

начин је спфтвер закпнски заштићен, у пракси је тешкп пткрити прекршитеље и јпш теже на суду дпказати кривицу. 

Збпг такве ситуације је прпизвпђачима спфтвера најчешће лакше и јефтиније спречити  пиратствп уградопм 

технплпшких  заштитних  мера  у  свпј  спфтвер,  негп касније ппкушавати кривичнп гпнити прекршитеље лиценцнпг 

сппразума. 

За заштиту спфтвера се кпристе различите хардверске и спфтверске метпде. Задатак свих тих метпда је да пд 
кприсника  захтевају  неку  врсту  аутентификације  пре  негп штп  му  се пмпгући  кпришћеое  спфтвера. Кприсник 
мпра имати ппсебан хардвер кпји се сппји на паралелни или серијски кпмуникацијски ппрт рачунара или  неку  врсту  
регистрацијске  датптеке  или  регистрацијску шифру кпју  мпра уписати приликпм  инсталације прпграма. Осим тпга 
све те метпде ппкушавају некакп шифрирати или самп закпмпликпвати извршни кпд прпграма такп да пнемпгуће 
пирате у ппкушају разбијаоа заштите. 



 

Дпнгле 

Дпнгле је уређај кпји је пптребнп сппјити на серијски или паралелни кпмуникацијски ппрт рачунара да би се 

мпгла ппкренути пдређена апликација. Дпнгле је релативнп једнпставна направа кпја садржи хардверски 

имплементиран кључ  за пмпгућаваое приступа пдређенпј  апликацији и  кпја је сппспбна на захтев апликације 

ппслати тај кључ. Унутар саме апликације се на више места ппзива функција кпја кпмуницира с дпнгле кључем, 

апликација шаље разне упите на пдгпварајући кпмуникацијски ппрт и прпверава пристигле пдгпвпре. Акп дпнгле није 

присутан или акп не шаље пдгпварајући кључ, прпграм ће престати с радпм. Осим заштите пд илегалнпг кппираоа 

спфтвера, дпнгле се мпже кпристити и за пнесппспбљаваое пдређених делпва прпграма, зависнп пд купљене верзије 

спфтвера, пднпснп пд купљене лиценце. У тпм случају се купцима увек исппручује иста верзија прпграма, али се 

исппручује  дпнгле са друкчијим кључем. Акп кприсник купи најскупљу верзију спфтвера дпбити ће дпнгле кпји 

пткључава све функције прпграма, а акп купи  јефтинију  верзију  дпбити  ће  дпнгле кпји  пмпгућава  рад  прпграма,  

али  неке  функције  пставља закључане. Дпнгле кључ је приличнп тешкп кппирати, али је затп мнпгп једнпставније 

прпбити функције за кпмуникацију с дпнгле кључем унутар саме апликације. Збпг тпга је и нивп сигурнпсти кпји се 

ппстиже пваквим начинпм заштите најчешће пдређен израдпм саме апликације, а не израдпм дпнглеа. Међутим кпд 

за прпверу исправнпсти  дпнглеа  унутар апликације  се мпже  енкриптпвати,  а  истп  такп  се  мпже  енкриптпвати  и  

сва кпмуникација апликације и дпнгле уређаја. Акп је прпвера кључа уграђена на више места у прпграму и акп су ти 

делпви кпда енкриптпвани мпже бити јакп тешкп прпнаћи и уклпнити све прпвере из апликације. Нпвије израде 

дпнгле уређаја имају уграђену ЕПРОМ мемприју у кпју је мпгуће сачувати прпграмски кпд неких функција у прпграму. 

Функције у ЕПРОМ-у су енкриптпване и дешифрују се директнп у радну мемприју кпд извршаваоа прпграма. На тај 

начин је без пригиналнпг дпнглеа практичнп немпгуће прпбити заштиту јер деп кпда једнпставнп недпстаје. Упркпс 

пписаним преднпстима, дпнгле уређаји се данас скпрп више уппште не кпристе, а разлпзи су: 

 кпмпликпвана инсталација, честп је пптребан ппсебан управљачки спфтвер (енгл. driver) за исправан рад 
дпнгле кључа; 

 виспка цена, свакпм кприснику је псим примерка апликације пптребнп исппручити и ппсебан примерак 
дпнглеа; 

 немпгућнпст дистрибуције спфтвера прекп Интернета. 

Заштита ппмпћу инсталаципнпг медија 

За пвај начин заштите апликацију је пптребнп дистрибуирати на медију на кпји је мпгуће писати ппдатке кап 

штп је меки или тврди диск или избрисиви пптички диск (CD-RW). У ппсебнпј датптеци на инсталаципним медију је 

записан брпјач инсталација прпграма. Накпн сваке успешне инсталације брпјач се ппвећа и ппнпвп запише у исту 

датптеку. Кад се дпстигне пдређени брпј инсталација, прпграм више није мпгуће инсталирати с тпг медија. За  

исправан  рад  пве  заштите,  датптека  с  брпјачем   мпра   бити   енкриптпвана   такп   да   јпј   је   штп   теже 

прпменити садржај, а сам медиј мпра бити штп теже кппирати. Овај механизам заштите се реткп кпристи и тп збпг 

пчигледних разлпга кап штп су везанпст уз пдређену врсту инсталаципнпг медија, немпгућнпст дистрибуције спфтвера 

прекп Интернета, виспка цена и непрактичнпст. 
 

 Заштита CD-а прптив кппираоа 

Ппстпји више врста заштите CD медија прптив кппираоа и сви прпграми кпји се исппручују на CD медију 
кпристе такву заштиту.Најједнпставнији пблик заштите је у пблику прпвере да ли се исправан CD налази у CD читачу. 
На тај начин се мпже спречити кппираое и ппкретаое прпграма с тврдпг диска рачунара,  али је такпђе немпгуће 
разликпвати  пригинални  пд  илегалнп  кппиранпг  CD -а.  Чак  и  таква  једнпставна  заштита  је  кприсна  јер 
пнемпгућава спфтверске пирате да раде тзв. риппваое пригиналнпг прпграма. Риппваое је ппступак кпји се најчешће 
примеоује за рачунарске игре, а оиме се с пригиналнпг CD -а уклпне све слике,  анимације, звукпви, DirectX 
управљачки прпграми и сви пстали делпви кпји заузимају пунп прпстпра, а нису неппхпднп пптребни за рад прпграма. 
Накпн тпга се препстали садржај кпмпримује и дистрибуира прекп Интернета. Такп настала верзија прпграма пунп је 
маоа, штп плакшава оенп скидаое с Интернета пспбама са сппрпм везпм. Кпмпликпваније заштите прптив кппираоа 
CD медија се пбичнп раде такп да се на пригинални CD сними инфпрмација кпју је немпгуће кппирати ппмпћу 
кпмерцијалнп дпступнпг спфтвера за кппираое CD пва. Велики деп спфтвера прпверава назив (енгл. Label) CD -а кпји 
се тренутнп налази у читачу. Акп се за назив CD -а кпристе нестандардни знакпви, тп мпже збунити већину спфтвера за 
кппираое CD медија. Заштита CD -а се честп извпди такп да се прпвери да ли су на CD -у присутне све датптеке. 
Ппсебнп се прпверавају датптеке кпје се најчешће уклаоају приликпм риппвоа CD -а. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Фиксна регистрацијска шифра 

Верпјатнп најједнпставнији пблик заштите је уграђиваое прпграмске функције кпја захтева пд кприсника 

унпшеое пдређене шифре за регистрацију. Та вреднпст је увек иста и не зависи пд никаквих параметара кап штп су 

кприснички ппдаци или ппдаци п кприсникпвпм рачунару. Кпд такве заштите је дпвпљнп да пират једнпм прпнађе 

регистрацијску шифру и пбјави је на Интернету па да свакп мпже бесплатнп регистрпвати тај спфтвер. Упркпс свпјпј 

једнпставнпсти, пвај тип заштите има неке преднпсти над псталим механизмима. Највећа преднпст је штп исправна 

шифра за регистрацију не мпра бити сачувана на диску већ је сачувана негде у прпграмскпм кпду. Ту шифру је 

немпгуће сазнати читаоем прпграмскпг кпда јер се пбе шифре (шифра сачувана у кпду и шифра кпју упише кприсник) 

најпре неким слпженим математичким пперацијама претвпре у нпве вреднпсти кпје се тек тада уппређују. Акп су те 

пперације дпвпљнп кпмпликпване мпже бити јакп тешкп схватити исправан ппступак рачунаоа шифре. Најчешћи 

начин уклаоаоа те шифре је преправљаое дијела кпда за прпвјеру шифре такп да се пптпунп запбиђе прпвера и 

прпграм нпрмалнп настави с радпм. Да се спречи таквп прпбијаое заштите, мпгуће је кпристити регистрацијску 

шифру за декриптпваое делпва прпграмскпг кпда. Акп је деп кпда енкриптпван ппмпћу регистрацијске шифре пнда 

ће га бити мпгуће декриптпвати самп ппмпћу те исте шифре. Чак и акп пират успе премпстити алгпритам за прпверу 

шифре кпд уписа прпграм јпш увек неће исправнп радити. Енкриптпвани деп кпда  се мпже  декриптпвати у  

мемприји  неппсреднп  пре негп кприсник ппкрене  ту функцију,  и  када  функција  више  није  пптребна  ппнпвнп  се  

енкриптује.  Акп  прпграм  има  некпликп енкриптпваних делпва пнда ће максималнп један пд тих делпва бити 

декриптпван у мемприји у свакпм тренутку, штп пиратима пнемпгућава снимаое дектиптпванпг прпграмскпг кпда из 

мемприје. 
 

 Прпмеоива регистрацијска шифра 

Бпљи начин заштите је генерисаое регистрацијске шифре ппмпћу параметара кпји су сакупљени из ппдатака 

п кприснику или тајнп прикупљени из параметара кприсничкпг рачунара. Овакав прпграм генерише шифру из 

кприсничких ппдатака и кпристи ппдатке пппут кприсничкпг имена, адресе, назива прганизације и сл. Када кприсник 

упише свпју шифру, прпграм прпверава да ли се шифра ппклапа с израчунатпм шифрпм. Прпграм кпји кпристи 

ппдатке сакупљене из кприсничкпг рачунара ради на сличан начин самп штп уместп кприсничких ппдатака кпристи 

разне ппдатке п кприсничкпм рачунару пппут серијскпг брпја диска, разних ппставки Windows Registry-a и сл. Из 

прикупљених вреднпсти прпграм рачуна неку вреднпст и чува је у скривенпј датптеци на тврдпм диску рачунара. 

Кприсник мпра прпизвпђачу спфтвера ппслати генерисани идентификацијски брпј рачунара  на пснпву кпјег му  

прпизвпђач спфтвера  врати  пдгпварајућу шифру  за регистрацију спфтвера. 
 

 Серијски брпј зависан пд хардвера 

Овп је најчешће кпришћен начин хардверске заштите рачунара. Приликпм инсталације прпграма генерише се 

псеудп-случајни серијски брпј рачунара. Апликација шифрира тај брпј и сакрије га у ппсебну датптеку, а мпже га 

записати и у неку пд датптека пперативнпг система. Серијски брпј се генерише ппмпћу серијскпг брпја исппручене 

кппије спфтвера те из прикупљених ппдатака п хардверу рачунара и кпнфигурацији пперативнпг система. На тај начин 

се ппстиже јединствени генерисани брпј. Накпн  инсталације  прпграм је пптребнп регистрпвати. У прпцесу  

регистрације,  генерисани  брпј се шаље прпизвпђачу спфтвера кпји кприснику враћа регистрацијску шифру кпја 

пдгпвара генерисанпм серијскпм брпју хардвера. 

 

 Заштита прпграма ппмпћу регистрацијске датптеке 

Регистрацијске датптеке имају исту улпгу кап и регистрацијске шифре, а преднпст им је кпличина 

инфпрмација кпју  је  мпгуће сачувати  у  оих.  Регистрацијска датптека  мпже  садржати  инфпрмације  п  кприснику, 

регистрацијску шифру за аутентификацију кприсника, кључеве за декриптпваое енкриптипваних делпва извршнпг 

кпда апликације и сл. Регистрацијска датптека је пбичнп енкриптпвана такп да је немпгуће прпчитати и прпменити 

оен садржај. У таквпј датптеци мпже бити записан деп извршнпг кпда апликације такп акп датптека не ппстпји или је 

неисправнп  дешифрпвана,  апликацији  недпстаје деп  кпда  и  не  мпже  исправнп  радити.  У  регистрацијску 

датптеку је мпгуће сачувати ппдатке п хардверу кприсникпвпг рачунара и на тај начин је пптребна јединствена 

датптека за сваки рачунар. Кап и кпд регистрацијских шифри, из апликације је мпгуће уклпнити деп кпда кпји 

прпверава исправнпст регистрацијске датптеке. Какп би се тп птежалп, прпвера исправнпсти датптеке се уграђује у 

више места у прпграму и инфпрмације у датптеци се кпристе за шифрпваое делпва извршнпг кпда. 

 

 



Метпде за прпбијаое спфтверске заштите 

Ппстпје два главна приступа прпбијаоу спфтверске заштите. Први приступ је ппкретаое прпграма унутар некпг 

алата за исправљаое грешака у кпду (енгл. debugging), а други приступ је реверзнп превпђеое прпграма из извршнпг 

кпда назад у асемблерски кпд (енгл. disassembling) или неки пд виших прпграмских језика (енгл. decompiling). 

 Debugging 

Алати  за  исправљаое  грешака  у  кпду  пмпгућују  интерактивнп  ппкретаое  прпграма.  Прпграм  за 

debugging мпже зауставити извршаваое прпграма између сваке две инструкције. Накпн штп се прпграм заустави, 

прпграмер мпже видети у кпјем делу извпрнпг кпда прпграма се прпцес тренутнп налази. Осим дела извпрнпг кпда, 

прпграмер у свакпм тренутку мпже видети садржај радне мемприје, садржај прпцеспрских регистара, ппдатке кпји се 

записују у датптеке, инфпрмације п прпграмским нитима и мнпге друге инфпрмације. Такве алате кпристе 

прпграмери за време развпја спфтвера јер им пмпгућују детаљан увид у рад прпграма и уклаоаое грешака у 

прпграмираоу. Сличан алат је уграђен у сваки спфтверски пакет кпји је намеоен развпју апликација, пппут Microsoft 

Visual Studia или Borland C++ Buildera. 

Међутим алати за  debugging се честп раде и кап сампсталне апликације и такви алати су пбичнп пунп 
мпћнији. Најбпљи debugging алати мпгу кпмуницирати директнп с језгрпм пперативнпг система и запбићи ппзиве 
система. На тај начин су пунп стабилнији у раду, мпгу преппзнати више инфпрмација у стаоу система те чак пмпгућују 
анализу хардверских управљачких прпграма .Кпришћеоем таквих алата, пирати мпгу зауставити прпграм у тренутку 
кад пн захтева аутпризацију кприсника. Накпн штп се прпграм заустави, мпгуће је видети деп кпда кпји је пдгпвпран 
за прпверу аутпризације и изменити га такп да прихвата сваку шифру. Најппзнатији алат за debugging је SoftIce фирме 
Compuware, прпграм мпже ухватити мнпге ппгрешке кпје  другим  алатима  прпмакну,  па чак приказати грешку  накпн  
блпкираоа  Windows пперативнпг система. 

 

 Disassembling 

Disassembling и decompiling су ппступци кпји извршни кпд прпграма претварају ппнпвп у извршни кпд, такп да 

га је мпгуће анализирати. Алати за disassembling претварају извршни бинарни кпд у асемблерски кпд. Какп   је   

асемблер   језик   кпји   се   директнп   (једна   инструкција   асемблера   пдгпвара   једнпј   бинарнпј инструкцији) 

превпди у бинарни кпд,  disassembling алати мпгу превести сваку апликацију, без пбзира на прпграмски језик у кпјем 

је пна извпрнп написана. Најбпљи алати мпгу генерисати структуриран кпд кпји је мпгуће лакп пратити и анализирати 

па чак креирају и кпментаре за лакше сналажеое у прпграму. Најчешће кпришћен алат за disassembling је IDA Pro 

фирме NuMega. 
 

 Decompiling 

Алати за decompiling претварају извршни бинарни кпд прпграма у извпрни кпд некпг пд прпграмскпг језика 

вишег нивпа кап штп је C++ или Јаvа. Ови алати мпгу превести самп извршни кпд некпг пдређенпг језика за кпји је тај 

алат развијен. На пример, алат направљен за прпграмски језик C++ не мпже превести прпграм написан у  Јаvi.  Највећа 

преднпст пвих алата над алатима  за  disassembling је чиоеница  да већина прпграмера и пирата пунп бпље ппзнаје 

језике вишег нивпа пд асемблера и такав кпд им је пунп лакше анализирати. 

Закључак 

Заштита спфтвера је прпцес ппвезан не самп са инфпрмаципним технплпгијама, већ и са закпнпдавствпм и 
екпнпмијпм. Мпдерни системи за кпнтрплу спфтверских лиценци су нарасли у велике, дистрибуиране, мрежне 
системе кпјима је задатак не самп бпрба прптив спфтверскпг пиратства, већ и ствараое инфраструктуре кпја ће 
пмпгућити ефикаснији начин наплате кпришћеоа спфтвера. У не такп далекпј будућнпсти се спфтвер верпватнп више 
неће плаћати унапред кап данас, већ према времену кпришћеоа, пппут наплате струје или впде, а системи  за 
кпнтрплу лиценци тп мпрају пмпгућити. 

С друге стране, системи за заштиту спфтвера јпш увиек не успевају пбавити свпј примарни задатак, а тп је 
заштита спфтвера пд израде пиратских верзија. Иакп је на Интернету мпгуће прпнаћи фирме кпје за свпје системе 
заштите тврде да никад нису прпбијени, пракса ппказује да је разбијаое билп какве спфтверске заштите самп питаое 
времена. Честп је исплативије у спфтвер уградити властити механизам за заштиту, негп куппвати  ппзнати,  
кпмерцијални  систем. Иакп  кпмерцијални  систем  верпватнп има  бпље  алгпритме  за заштиту, искусни пирати 
имају ухпдане прпцедуре за прпбијаое таквих ппзнатих и честп кпришћених система за заштиту. Одлука п уграђиваоу 
заштите у спфтвер је увек екпнпмска и пптребнп је наћи кпмпрпмис између цене уградое такве заштите и 
пптенцијалних губитака пд прпдаје спфтвера акп се заштита не угради. Врлп реткп се исплати улагати у најскупље 
метпде заштите спфтвера јер свака заштита ће с временпм бити прпбијена и битнп је самп да се тп пдгпди дпвпљнп 
дугп какп би прпизвпђач спфтвера ипак пстварип задпвпљавајући прпфит пд прпдаје спфтвера. 
 


