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Репрезентативна издања, као што је ова монографија, подразу-
мевају ангажовање, ентузијазам и сарадњу већег броја људи и институ-
ција. Овом приликом желимо да се захвалимо свима који су учествова-
ли или на неки начин допринели или помогли настанак и објављивање 
овог дела.

Нашу захвалност на уложеном труду упућујемо пре свега ауто-
рима тематских прилога који су на високом и стручном нивоу освет-
лили главна места из научне и личне биографије Михаила Петровићa 
Аласа, а притом успели да очувају увек важну компоненту читљивости 
и занимљивости текста за општу публику. Захваљујемо се госпођи Сне-
жани Крстић-Букарица и госпођи Невени Ђурђевић из Сектора за изда-
вачку делатност САНУ за добро урађену лектуру и њиховом доприносу 
да лепо написана реч изгледа још лепше.

Монографија је илустрована многобројним фотографијама и 
копијама докумената које су добијене захваљујући љубазности Архива 
САНУ, Библиотеке САНУ, Математичког института САНУ, Архива Ср-
бије, господина Виктора Лазића из Удружења „Адлигат“, господина Јо-
вана Ханса Ивановића и његовој Фондацији „Михаило Петровић Алас“, 
ОШ „Михаило Петровић Алас“, Универзитетској библиотеци „Светозар 
Марковић“, Музеја града Београда, Завода за уџбенике у Београду, Вир-
туелној библиотеци Математичког факултета у Београду и Дигиталном 
легату „Михаило Петровић Алас“.

Издавање ове публикације финансијски су помогли ЈП „Србија-
гас“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, пре свега кроз 
научне пројекте у којима учествује већи део аутора прилога, и компанија 
Телеком Србија. Упућујемо им велику захвалност за учињену помоћ.

На крају, захваљујемо се господину Мирку Милићевићу из изда-
вачке куће „Досије студио“ за одличну техничку припрему монографије.

С. Пилиповић, Г. Миловановић, Ж. Мијајловић
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РЕЧ УРЕДНИКА

Већ први сусрет са делом Михаила Петровића указује на личност која је по многим 
одликама била полихистор. Академик Петровић био је пре свега надарен математичар и 
угледан професор Универзитета у Београду, али и рибар, књижевник, филозоф, музичар, 
светски путник и путописац. Имао је диплому из математике Велике школе у Београду и 
стекао лисанс из математике, физике и хемије на Сорбони. У 26. години, свега годину дана 
по завршетку редовних студија, на истом универзитету брани докторат математичких на-
ука као студент чувених француских математичара Анриja Поенкареа, Шарла Ермитеа и 
Шарлa Емилa Пикара. Већ исте 1894. године постаје професор Велике школе и доноси дух 
француске математике у Београд. Тада почиње његово дуго и плодно путовање кроз науку 
док, захваљујући њему, Београд хвата корак у математичким наукама са другим великим 
европским центрима. Постао је покретач и вођа српске математике и снажно допринео 
духу савремене европске науке у Србији.

Петровић је подједнако добро познавао и добијао прворазредне резултате у неко-
лико математичких области: диференцијалним једначинама, нумеричкој анализи, теорији 
функција комплексне променљиве и геометрији полинома. Занимао се и за природне на-
уке, хемију, физику и биологију, у којима је такође објављивао научне радове. У научном 
раду задовољавао је строге стандарде најразвијенијих европских држава. У бриљантном 
успону, за свега неколико година, до почетка 20. века написао је тридесетак радова које је 
објавио у водећим европским математичким часописима. Зато је већ са 30 година изабран 
за члана Српске краљевске академије, а убрзо и многих иностраних академија и угледних 
струковних друштава. Доживео је такође највећу почаст светске математичке заједнице: 
налази се у малој групи математичара (13) који су имали бар пет пленарних или преда-
вања по позиву на Светском конгесу математичара (ICM). Одржао је пет таквих преда-
вања: 1908, 1912, 1924, 1928. и 1932. У математичкој заједници сматра се да је један овакав 
позив еквивалентан “of an induction to a hall of fame”. Поред тога, узима се да је Петровић 
основао нове научне дисциплине, математичку феноменологију и теорију математичких 
спектара. Изумео је неколико аналогних рачунских машина, имао техничке патенте и био 
главни криптограф српске и југословенске војске. До Другог светског рата, све докторске 
дисертације из математике које су одбрањене на Универзитету у Београду урађене су под 
његовим менторством. У вези са тим је и једно од највећих и најважнијих достигнућа
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професора Петровића – оснивање српске математичке школе. Из ове школе изашао је ве-
лики број угледних математичара не само у Србији, већ и широм света.

Ове, 2018. године, српски математичари и Српска академија наука и уметности 
обележавају 150 година од рођења Михаила Петровића Аласа. Током године, Академија 
је организовала велику изложбу посвећену Петровићу, свечани скуп и конференцију. Ова 
монографија једно је од обележја овог важног јубилеја српске математике. О Петровићу се 
доста писало, крајем прошлог века објављена су његова сабрана дела. Зато су уредници и 
писци ауторских прилога имали доста тежак задатак да пронађу нове детаље из живота 
и дела професора Петровића. Тим пре што је његово дело огромно, креће се у разним 
правцима и обухвата теме које је на први поглед тешко спојити. Како је једном приликом 
споменуо Драган Трифуновић, Петровићев биограф и велики познавалац његовог дела, 
потребан је скоро читав један институт који би обухватио целокупно стваралаштво про-
фесора. Зато смо себи поставили релативно скроман циљ, да кроз избор тематских при-
лога осветлимо главна места у Петровићевом животном путу и делу, време и околности 
у којима је живео, као и то где се данас налази српска математичка школа. Аутори су у 
писању својих прилога избегавали техничке детаље и претерану употребу математичког 
језика. Отуда је монографија намењена општем читаоцу, пре свега онима које занима ис-
торија српске науке и како је она настајала на прелому 19. и 20. века, али и онима који 
желе да упознају живот једног изврсног математичара и универзалног ствараоца и, може-
мо сасвим слободно рећи, једне необичне личности.

Ж. Мијајловић, С. Пилиповић, Г. Миловановић







МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС:
ЖИВОТ И ДЕЛО





Историја признаје, а због растућег значаја области у којој је 
оставио траг, историја ће још више истицати рад Михаила Петро-
вића Алaса у домену државне шифре између два светска рата. Рад 
Петровића у области шифара није оставио јавне записе о његовим 
резултатима, што није изненађујуће с обзиром на то да су истра-
живачки резултати о шифровању између два светска рата сматрани 
војним и државним тајнама. Документи са којима располажемо, а 
који потичу из Генералштаба и Министраства војске и морнарице 
пре Другог светског рата, показују да је Михаило Петровић имао, 
узимајући у обзир укупан ниво знања тога времена, значајна дос-
тигнућа у дизајну и анализи шифарских система, као и у едукацији 
кадрова који су оперативно радили у областима шифровања за др-
жавне потребе.

Одјеци Петровићевих достигнућа у области криптогра-
фије и шифровања остали су документовани у 15 свезака Одсека 
за шифру Обавештајног одељења Главног ђенералштаба Краљеви-
не Југославије, под називом „Криптографија – школа за обуку на 
шифри“, и у 24 свеске под називом „Систем“ (за шифровање). На 
основу ових докумената, рад Петровића и резултате овога рада на-
лазимо у: (а) методама за шифровање; (б) методама за „разбијање“ 
шифара и (в) едукацији о техникама шифровања и разоткривању 
порука коју су биле предмет шифровања.

МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС И ДРЖАВНЕ ШИФРЕ 
ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

Миодраг Ј. МИХАЉЕВИЋ
Математички институт САНУ

233



Основни циљ овог поглавља је да прикаже илустративне елемен-
те изворних докумената уз одговарајуће коментаре. Посебно се указује 
на то да евалуација криптографске сигурности приказиваних система 
шифровања из данашње перспективе није предмет овог поглавља, зато 
што досадашња историја показује да су практично сви системи шиф-
ровања који су били у оперативној употреби пре Другог светског рата 
данас потпуно несигурни. Ова чињеница последица је увећања знања о 
техникама које се могу користити за разбијање шифарских система и 
данас расположивих технолошких ресурса.

Рукопис Михаила Петровића 
о шифровању (Удружење 
„Адлигат“)

234



ШИФРОВАЊЕ ДАНАС И ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

Данашња реалност је наш „паралелни живот“ у реалном и диги-
талном простору преко кога комуницирамо и у коме се налазе инфор-
мације од суштинског значаја за наш свакодневни живот. У дигиталном 
простору не постоје границе које нас раздвајају од других и ради оствари-
вања безбедности и приватности масовно се користе технике шифровања. 
Масовност употребе шифровања један је од атрибута који раздваја дана-
шње шифровање од онога у време када се овим бавио Михаило Петровић. 
Данашње технике шифровања су „производ криптологије“ математич-
ки утемељене научне дисциплине: у његово време криптологија још није 
постојала као формирана научна дисциплина – почетак криптологије као 
научне дисциплине везује се за рад [1]. Од средине двадесетог века почиње 
успостављање и интензиван развој криптологије као основе за оствари-
вање безбедности и приватности у дигиталном простору и у којој су тех-
нике шифровања један од кључних елемента. Она данас обухвата и низ 
других елемената који се начелно групишу или у домен криптографије, или 
у домен криптоанализе. Упрошћено говорећи, домен криптографије бави 
се техникама заштите, а домен криптоанализе техникама за евалуацију си-
гурности заштите или техникама за „разбијање“ криптографске заштите.

Пре стотинак година шифровање се није развијало у оквиру посеб-
не научне дисциплине већ или као „специфичан занат“ или, као у Петро-
вићевом случају, „шифровање дизајнирано математичарем“.

Криптографија под којом се некада, укључујући и његово време, 
подразумевало једино шифровање, више од два миленијума се развијала 
као вештина којом се омогућује заштита тајности садржаја (информација), 
а данас је један од основних приступа за остваривање безбедности и при-
ватности у дигиталном простору. Током векова развијан је велики број 
метода за остваривање криптографске заштите или шифровања. До педе-
сетих година двадесетог века, шифровање се заснивало на комбинацији 
вештине и математичких метода.

Данашња криптологија заснована је на фонду знања према коме 
је фонд знања на основу кога су дизајниране и анализиране методе шиф-
ровања из тридесетих година двадесетог века више него скроман, и зато 
није ни могао да буде основа за дизајне који су имали дуготрајан и висок 
степен сигурности. Овога је био свестан и Петровић: у уводу у криптог-
рафију из колекције свезака [3] указује на то да су се све технике шиф-
ровања коришћене у Првом светском рату показале као несигурне, и да 
се верује да је неопходно често мењати методе шифровања које су у опе-
ративној употреби. О томе сведочи и следећи изворни текст из свеске 
„Криптографија – Општи појмови“, референца [3].
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Међутим, мало je ко 
успео да за дуже време 
потпуно очува тајну своје 
шифре.

Поуздано се зна, да за 
време последњег светског 
paтa ни један метод, на-
чин или систем тајне пре-
писке, није се могао дуже 
времена употребљавати.



АЛГОРИТМИ ЗА ШИФРОВАЊЕ

Расположива документа показују да је у Министарству војске и 
морнарице Краљевине Југославије у употреби било најмање 24 система за 
шифровање означених називом „Систем“ и следећим бројевима: 1, 1а, 2, 2а, 
3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Употреба наведених система је као основно тражила: (а) обученог 
шифрера, (б) на папиру дата упутства за рад и (в) само у неким случаје-
вима, одређене механичке справе. Резултат рада је записиван на папиру и 
даље преношен на примерени начин, а најчешће телеграфом или куриром.

Уколико је укључивана у систем, основна справа која је коришћена 
за шифровање била је тзв. реглета – изворне информације о реглети дате су 
на следеће три слике.

Слика 2: Изглед реглете,
Свеска 12, референца [3]
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Слика 1: Основни подаци о 
реглети, Свеска 12, референца [3]

Из Свеске 12, референца [3]

Реглета о којој je реч у својој најобичнијој конструкцији изгледа тако, да у себи 
садржи два непокретна нормално или испретурано постављена алфабета 
на једној дашчици, гope и доле, или само гope или доле, a кроз средину ове 
дашчице покретан лењирић, на коме се такође налази исписан нормалан или 
испретуран алфабет.

Алфабети на непокретној дашчици морају бити дупли, a тако исто и на покрет-
ном лењирићу.

M E T O Д
ШИФРОВАЊА И ДЕШИФРОВАЊА ПОМОЋУ НАРОЧИТИХ СПРАВА

A) Рад реглетом:

У овој свесци упознаћемо се са једним специјалним начином шифровања — наз-
ваним Сен Сирским (Sain Syre) методом, који у суштини не преставља ништа 
друго, до механичку примену Виженерове методе на један специјалан начин.

Дакле, и овде ће се радити са сложеном заменом.

У свесци 12, референце [3] приказан је начин рада са реглетом.



Полазећи од тада познатих приступа за компромитовање (раз-
бијање) шифарских поступака, а да би постигао виши ниво сигурности, у 
документу у Свеци 10, референца [3], приказана је техника „прешифрова-
ња“. Основно објашњење прешифровања дато је на следећој слици.

Систем 15, референца [2], приказује двостепено шифровање које се 
реализује према следећој парадигми:

– изабраним алгоритмом шифровања на основу отвореног текста на-
правити његов први шифрат;

– направљени шифрат поново шифровати, у општем случају, другим 
алгоритмом шифровања.

Напомиње се да је наведени приступ ојачавања криптографске си-
гурности итеративним шифровањем основни принцип конструкције савре-
мених тзв. блок шифарских поступака, где се шифрат формира итератив-
ним ре-шифровањем применом основне шифарске трансформације ниске 
криптографске сигурности који обезбеђују високу криптографску сигур-
ност после одређеног броја итерација.

Слика 3: Прешифровање према 
Свесци 10, референце [3]

Овде ћемо изнети још теже случајеве, јер је у питању не само шифровање јас-
ног текста већ и прешифравање т. ј. једанпут добијена шифра има се још један-
пут шифровати.

Овакви системи шифровања могу се назвати још и шифровање системом дуп-
лог замењивања по таблици, који може бити са истим или новим кључем.

Другим речима, ако један јасан текст шифрујемо по једном кључу, ми добије-
ну шифру прешифравамо, било тим истим – првобитним кључем или другим 
новим кључем. Разуме се да је овај други начин много тежи и компликованији.
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Систем 15, у изворном облику, сагласно датом у референци [2], приказан је на 
следеће две слике.

Слика 4: Систем 15 за шифровање, референца [2]
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Слика 5: Таблица коришћена у Систему 15, референца [2]
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Као финална илустрација, на следећој слици се у изворном облику приказује ши-
фарски Систем 18.

Слика 6: Систем 18 за шифровања, референца [2], који се у унапређеном облику користио у 
Југославији и једно време после Другог светског рата



АНАЛИЗА СИГУРНОСТИ АЛГОРИТАМА ШИФРОВАЊА

У документима Главног ђенералштаба налазе се подаци о позна-
вању низа поступака за „разбијање“ неких, у то време познатих, шифар-
ских поступака. Знање о овим поступцима било је и полазиште за дизајн 
система шифровања отпорних на тада познате нападе.

У Свесци бр. 10, референца [3], приказан је следећи приступ за 
анализу сигурности алгоритма шифровања „сложене траспозиције са пре-
шифровањем“.

Да нисмо знали кључ, ми би смо га морали наћи, али би посао био много 
компликованији и скопчан са много више времена, јер би имали да решимо 
три проблема:

Први проблем: Шифру дешифровати системима и начинима објашње-
ним у свесци бр. 8 и 9. И ако ово изгледа нелогично, ипак се мора присту-
пити прво oвом раду па тек онда истраживању кључа и друго. Ако имамо 
више шифара исте дужине, шифроване овим методом, oпет je поступак 
исти.

Други проблем: Добивши јасан текст, тpeбa одредити за свако слово 
шифре место које оно заузима у јасном тексту, и

Трећи проблем: Одредивши место за свако слово шифре, које оно заузи-
ма у јасном тексту, пронаћи кључ по коме је извршена замена.

Овај последњи проблем дели се на два друга и то:

– Одредити дужину кључа, и

– Успоставити кључ онакав какав је узет.

Као што видимо, посао је дуг, тежак и скопчан са много стрпљивости, пе-
дантности у раду, воље и методичности. При томе сe захтева дубока студија 
и резоновање, јер се без тога не могу имати резултати, – а природни дар и 
склоност ка криптографији убрзаће темпо рада и смањити грешке, које ће се 
неминовно појављивати.

Слика 7: Илустрација из 
документа Свеска бр. 10, 
референца [3], о једном 
приступу „разбијању“ 
шифре
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У Свесци бр. 13, референца [3], приказана је следећа дискусија криптографске си-
гурности.

Слика 8: Илустрација анализе сигурности шифровања дата у Свесци бр. 13, референце [3]
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ПРИЛОЗИ ЕДУКАЦИЈИ ЗА КРИПТОГРАФСКЕ ПОСЛОВЕ

Као што је напоменуто у трећем одељку, коришћење система за шифровање за-
хтевало је обученог шифрера и зато је успостављено школовање ради обуке за рад на 
шифровању.

У оквиру едукације фокус није био само на упознавању са у то време савременим 
техникама шифровања, већ је детаљна пажња такође посвећивана едукацији у домену ева-
луације криптографске сигурности и метода за њено угрожавање. Посебно се напомиње 
да је у едукативним документима, референца [3], обим текста који је посвећен техникама 
„напада“ на разматрани шифарски систем обично знатно већи него обим текста посвећен 
опису и начину употребе посматраног шифарског система.

У овом одељку приказују се илустративни примери докумената за едукацију и за 
реализацију послова шифровања и за технике којима се одређене шифре могу „разбијати“.

Сагласно наведеном, међу свескама из серије „Криптографија – школа за обуку на 
шифри“ као на илустративне указује се на следеће:

• Свеска „Општи појмови“;
• Свеска бр. 10: „Сложена транспозиција са прешифровањем“;
• Свеска бр. 14: „Увод у методе шифровања помоћу Кодекса – Речника за тајну ко-

респонденцију“.

Слика 9: Илустрација садржаја 
Свеске „Криптографија – Општи 
појмови“, Школе за обуку на 
шифри, референце [3]

Изум тајне преписке није никаква новина. Криптографија води своје по-
рекло још из прастарог времена само с том разликом, што су ондашњи 
методи, системи и начини употребе, били сасвим другојачији него ли да-
нас.

Криптографија или тајно писање, постало je од грчке речп крнптос (хрб-
хтос) што значи сакрити, и графи што значи писати.

Криптографија или тајна преписка пo својој суштини и намењеном joj за-
датку и улози коју има, врло je осетљива и јако деликатна.

Осетљива због тога, што прецизност у раду мора бити апсолутно и потпу-
но загарантована, a деликатна због тога, што je сама садржина онога, што 
се њоме преноси најповерљивије природе, чије откривање у већини слу-
чајева може да има тешких и кобних последица. Организацији, раду и тај-
ности ове преписке, мора се посветити прва и највећа брига.

Тајном преписком служе се редовно војне установе како за време мира, 
тако и за време рата.

Дипломатски претставници свакодневно морају јављати својим владама 
нарочито важне и поверљиве ствари за које су сазнали у државама у који-
ма су акредитовани, што редовно чине тајним именом — шифром.
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Слика 10: Илустрација садржаја Свеске бр. 10, Школе за обуку на шифри, референце [3]
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Слика 11: Илустрација садржаја Свеске бр. 14, Школе за обуку на шифри, референце [3]




