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Организација скупова

Ћирбастерс 3 ТЕХНОЛОГИЈА У
СЛУЖБИ ЋИРИЛИЦЕ

Унапређивање аката о регистрацији

заштита података о
личности у складу
са GDPR-ом
РНИДС је крајем марта објавио позив за све који желе да учествују у
јавним консултацијама о Нацрту измена и допуна Општих услова о
регистрацији назива националних интернет домена.
Због приближавања почетка примене Опште уредбе о заштити
података о личности (GDPR), РНИДС је разматрао питање
потребних усклађивања својих аката са овим европским прописом,
као и питање сета личних података који се обрађују. Разматране су
измене WHOIS сервиса када су у питању подаци физичких лица који
се објављују.

Панел дискусија под називом „Ћирбастерс 3“, поводом шесте
годишњице .СРБ домена, одржана је пред 70 посетилаца и
новинара 23. јануара, у ICT HUB-у у Београду. Поенту скупа
сажето је дефинисао Војислав Родић, председник Управног
одбора РНИДС-а, који је отворио скуп речима: „Сада се отварају
нови начини за ширење употребе ћирилице на Интернету, којој
технологија овај пут може бити савезник“.
То су својим излагањима су потврдили панелисти. Након што
је Предраг Милићевић окупљенима пружио кратак увид у
историју стандарда који се односе на ћирилицу и коришћење
нелатиничних слова и ознака на Мрежи, Оливера Стојадиновић,
редовни професор Факултета примењених уметности у Београду,
је објаснила како се употребом „локализације“ решава проблем
коришћења ћириличких писама на рачунарима и на Интернету.
Ненад Пантелић, SEO стручњак, објаснио је да Гугл може да
се „збуни“ ако се на сајту не користе потребни кодови, којим се
дефинишу језик, писмо и локација којој је намењен садржај на
Интернету и објаснио како се избегава тај проблем. Креирање
сајтова који садрже текстове на оба писма намеће потребу
за коришћењем софтвера за пресловљавање тих садржаја у
реалном времену, па је Владимир Марић, директор предузећа
„Мрежни системи“, објаснио како се тај проблем успешно решава
на Drupal систему за управљање садржајем, док је веб девелопер
Сибин Грашић изложио решење за WordPress.
Закључак свих панелиста на овом скупу је да треба промовисати
широке могућности за употребу ћирилице на Интернету, која је
сваким даном све једноствнија за употребу. И да главна препрека
за њено коришћење није технологија, већ неупућени корисници.
ВИШЕ: рнидс.срб/ћирилица

Према Нацрту који је и упућен на јавну расправу, од података
физичких лица, име и презиме престају да буду јавни податак.
Разматрано је и усаглашавање потребних докумената, међу
којима су Политика приватности, која треба да обухвати и питање
заштите и сигурности података. У погледу сигурности, разматране
су техничке и сигурносне мере и документовање процеса у случају
инцидента. Такође је разматрана и сарадња са овлашћеним
регистрима, као процесорима података о личности, са којима треба
континуирано радити на усаглашавању са GDPR-ом свих потребних
процедура и правила везаних за послове регистрације назива домена.
Као организација која управља националним интернет доменима
највишег нивоа, .RS и .СРБ, РНИДС је желео да укључи најширу
стручну јавност у рад и да унапреди принципе и процедуре за
регистрацију назива националних домена. Јавне консултације биле
су прилика за сваког припадника домаће интернет заједнице да
упути своје коментаре и сугестије.
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Развој тржишта домена

ИНТЕРНЕТ
ПРИСУСТВО

Статистика домена
Број регистрованих назива .RS домена
јануар-март 2018.
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Сарадња са овлашћеним регистрима

ТЕХНИЧКА И ПРОМО ПОМОЋ
У току првог квартала, захтеви за техничку помоћ овлашћеним регистрима су се
углавном односили на помоћ око активирања нових радних станица или сервера за
приступ Систему за регистрацију RSreg2. Било је и неколико случајева промене IP адресе
рачунара због чега је тражена интервенција од стране РНИДС-а.
Као и у ранијим периодима, било је мањих проблема са приступом Систему због
неусаглашеног времена/временске зоне између сервиса и уређаја за генерисање
једнократног кода за приступ систему. Поред наведеног пружена је помоћ и новим
овлашћеним регистрима да се лакше укључе у Систем за регистрацију домена.
Програм суфинансирања су овлашћени регистри РНИДС-а активно користили и у првом
кварталу 2018. Оглашавање су започели Beotelnet, Ninet и Complus. Adriahost је након
исплаћене кампање од прошле године, започео нову кампању, а HostingBuy је потписао
уговор о суфинансирању и кренуо са акумулирањем средстава.
Маркетиншким одељењима ОР-ова је у првом кварталу послато 12 обавештења о ранг
листама ОР-ова, позивима и информацијама о РНИДС-овим догађајима, као и месечним
билтенима CENTR-а и занимљивостима о глобалном доменском тржишту.

Овлашћени регистри
domen.rs/registri
Провера доступности домена
domen.rs/whois
Приступање РНИДС-у
rnids.rs/pristupanje
Публикације
rnids.rs/publikacije
Општи услови о регистрацији домена
rnids.rs/uslovi
Правилник за решавање спорова
rnids.rs/arbitraza
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Систем за регистрацију и доступност назива домена

100% доступни
системи и сервиси
СРПСКОг регистра

У првом кварталу сви сервиси РНИДС-а су радили без прекида и
били су доступни корисницима 100% времена. У овом периоду у
дата центру AbsolutОК извођени су планирани радови на интернет
и изнајмљеним линковима које користи РНИДС. Поменути радови
нису имали утицаја на доступност сервиса РНИДС-а.

Рад Канцеларије

КАДРОВСКЕ новиНЕ
После Јавног конкурса за радно место водећег ИКТ инжењера у
Сектору ИКТ сервиса РНИДС-а, на ту позицију је примљен Милош
Милосављевић, који је почео са радом 1. априла.
Његов посао је обезбеђивање и контролисање исправног
функционисања техничке инфраструктуре РНИДС-а, као и
развијање, инсталирање и тестирање нових компоненти ИКТ
система РНИДС-а.

Систем за регистрацију назива домена RSreg2 је све време био
функционалан и доступан корисницима. Рађено је на унапређивању
функционалности веб апликације за регистрацију назива домена,
која се односи на реконфигурацију основне стране апликације
на којој ће се, након фазе тестирања, наћи основни статистички
параметри који би ОР-овима требало да олакшају послове везане за
праћење послова регистрације.
Мрежа ауторитативних DNS сервера РНИДС-а била је доступна
100% времена, и без застоја у раду. Такође, сви DNS сервери,
укључујући и секундарне, преузимали су зонске фајлове по
стандардном распореду и били доступни 100% времена.
Интернет презентација РНИДС-а rnids.rs повремено је била под
ударом DDoS напада, али је већина била краткотрајна или слабог
интензитета, што није значајно утицало на доступност овог сервиса.
Осим тога, услед неусаглашености конфигурација веб сервера и
апликативног слоја, крајем квартала било је неколико сати спорог
приступа сајту што је решено подешавањем веб сервера.
Такође, редовно су праћени логови свих релевантних сервиса
РНИДС-а, укључујући и веб презентацију. У овом периоду није било
озбиљнијих покушаја нарушавања безбедности система и углавном
се радило о краткотрајним скенирањима отворених портова и
неуспелим покушајима приступа веб презентацијама РНИДС-а.

Решавање спорова у вези са називом домена

ПОКРЕНУТ ПОСТУПАК
У току првог квартала покренут је поступак за спор у вези назива
домена “sartorius.rs”, а на основу захтева компаније “Sartorius” AG из
Гетингена, Немачка.
Ради се о уобичајеној жељи власника брендова да заштите своје
називе на свим тржиштима где послују.
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Међународна сарадња

АКТИВНОСТИ РНИДС-А
У ЕВРОПИ И свету

43rd CENTR Admin workshop
У Минхену (Немачка), 21. фебруара, Бојана Живковић, координатор
за регистрацију домена и аналитичар података РНИДС-а,
присуствовала је 43. CENTR-овој административнoј радионици.
Први блок дискусије и презентација је одржана од стране
француског регистра, на тему одржавања и надградње сервиса и
апликација. Говорило се о томе колико пута годишње се ради на
допунама и надградњама сервиса, у које доба дана се ради, колики
су прекиди у раду док се ради било које одржавање и на који начин
се обавесте регистри или регистранти да ће бити застоја у раду,
уколико га има.
Последњи део радионице је био посвећен GDPR-у. У овом делу скупа
презентацију су одржали представници националних регистра
Холандије, Естоније и Португалије. Уједно одржана је и дискусија на
тему имплементације GDPR-а. Говорило се о томе како осигурати
да су сви регистри усклађени са GDPR-ом, шта радити са старим
контактима који више нису повезани ни са једним доменом и да
ли треба, и колико дуго чувати личне податке регистранта након
брисања домена.

55th CENTR Legal & Regulatory workshop
Од 25. до 26. јануара, у Оксфорду (Велика Британија), одржана је 55.
CENTR-ова правна и регулаторна радионица, на којој су учествовали
Владимир Алексић, члан УО РНИДС-а, и Дејан Ђукић.
Како је у питању последњи скуп ове радне групе пред почетак
примена GDPR-a, очекивано је то била примарна тема. На том пољу
су размењивана искуства и изношени планови за усклађивање са
овим прописом. По питању WHOIS-a, став националних регистара је
скоро јединствен, тако да након ступања на снагу GDPR-a ништа од
личних података неће бити јавно објављивано.
ВИШЕ: centr.org

25th CENTR Marketing workshop
Од 7. до 8. фебруара, у Лајдену (Холандија) 25. CENTR-овој
маркетиншкој радионици је присуствовало 35 представника 20
националних регистара, EURid-а, Afilias-а, Verisign-а и CENTR-а.
Домаћин је био холандски регистар SIDN, а на њој је као
представник РНИДС-а учестовао Предраг Милићевић, руководилац
Сектора маркетинга и комуникација.
Најзанимљивија презентација се односила на AFNIC-ово
истраживање тржишта по ком све четири циљне групе које су
анкетирали (компаније, предузетници, занатлије, физичка лица)
имају неколико заједничких мотива за регистрацију домена: да
обезбеде основну компоненту пословног идентитета, да их лако
нађу на нету и да заштите своје име/назив/бренд.
Неки од закључака скупа су да се сарадња са ОР-овима најчешће
базира на суфинансирању њихових активности, да треба градити
доменски бренд, да је content marketing доминантан облик
маркетиншке комуникације и да је GDPR и даље у центру пажње
европских националних регистара.

ВИШЕ: centr.org

OARC 28 workshop
Од 8. до 9. марта, у Сан Хуану (Порторико), в.д. директора Жарко
Кецић учествовао је на 28. OARC радионици организације DNS-OARC
(DNS Operations, Analysis, and Research Center). DNS-OARC је једина
организација која се бави техничким питањима и унапређивањима
DNS система.
На скупу је било речи о проблемима везаним за DNSSEC, чак и у
ситуацијама када се стриктно прате препоруке и стандарди. Такође
је било речи и о анализи и резултатима примене неких од предлога
за измену и унапређивање DNS протокола.
ВИШЕ: indico.dns-oarc.net/event/28

61st ICANN Meeting
Од 10. до 15. марта, у Сан Хуану (Порторико), на 61. ICANN-овом
скупу присуствовали су председник Управног одбора Војислав
Родић, као и в.д. директора Жарко Кецић и Јелена Ожеговић
(уз директну подршку организатора), који су имали прилике да
учествују у састанцима у оквиру појединачних радних група и
програма.
Основна тема састанка везана је за усаглашавање правила и
уговора ICANN-а са новом европском регулативом о заштити
података о личности GDPR. Представници Сједињених Америчких
Држава били су веома критични према предлогу да WHOIS сервис
не приказује податке о физичким лицима и инсистирали су да се
пронађе начин да ови подаци буду доступни службама безбедности.
Најављено је да ће пријаве за нове генеричке домене највишег
нивоа (gTLD) бити примане почетком 2021.
ВИШЕ: meetings.icann.org/en/sanjuan61

ВИШЕ: centr.org
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