Regulamin Sieci Komputerowej IFT
Uniwersytetu Wrocªawskiego
 1.
Sie¢ komputewrow¡ w Instytucie Fizyki Teoretycznej obsªuguj¡ trzy serwery:
1.) serwer sunower obsªuguje strony www, poczt¦ elektroniczna, drukarki sieciowe,
2.) serwer panoramix obsªuguje studenckie pracownie komputerowe,
3.) serwer zero klaster obliczeniowy.
 2.
Pracownicy naukowi, doktoranci IFT i studenci zyki mog¡ korzysta¢ z zasobów sieci lokalnej
oraz Internetu w celach naukowych i edukacyjnych. Inne osoby mog¡ korzysta¢ z zasobów sieci
lokalnej oraz Internetu po uprzednim otrzymaniu zgody od dyrekcji IFT.
Zabrania si¦:

 3.

a) korzystania z aplikacji P2P (Kazaa, iMesh, Direct Connect, Overnet, BitTorrent, Emule
itp.) w celu pobierania lmów, muzyki, ksi¡»ek i innych przedmiotów chronionym prawem
autorskim,
b) skanowania portów oraz innej dziaªalno±ci maj¡cej znamiona wªama« do systemów,
c) wykorzystywania miejsca na serwerze do celów niezwi¡zanych z nauk¡ lub procesem dydaktycznym,
d) niedozwolonego prawem wykorzystywania Internetu,
e) instalowania na komputerach i korzystania z nieautoryzowanych programów,
f) samodzielnej zmiany ustawie« konguracyjnych sieci.
 4.
Wykorzystywanie zasobów systemu komputerowego do celów innych ni» naukowe lub edukacyjne wymaga pisemnej zgody Dyrektora IFT.
 5.
Ka»dy pracownik i doktorant IFT mo»e otworzy¢ wªasn¡ stron¦ www tylko na serwerze sunower.
 6.
Wszelkie uwagi dotycz¡ce dziaªania sieci nale»y przekazywa¢ Administratorom Pracowni Komputerowych emailem lub osobi±cie w pokoju 513.
 7.
Stanowczo zabrania si¦ wykorzystywania zasobów systemu komputerowego do:
a) celów komercyjnych i politycznych,
b) nawoªywania do przemocy, nietolerancji religijnej b¡d¹ rasowej,

c) propagowania materiaªów o tre±ci pornogracznej lub obscenicznej;
 8.
Administrator sieci przydziela hasªo i prawa dost¦pu do poszczególnych zasobów na serwerach.
Niedopuszczalne s¡ jakiekolwiek dziaªania maj¡ce na celu uzyskanie nieupowa»nionego dost¦pu do
zasobów komputerowych na serwerach.
 9.
U»ytkownicy mog¡ korzysta¢ z sieci bezprzewodowej dziaªaj¡cej na terenie kampusu uniwerysteckiego przy Pl. Maksa Borna 9. Hasªo dost¦pu do sieci jest udost¦pniane przez Administratorów
Sieci.
 10.
Wszelka dziaªalno±¢ na komputerach w sieci i na serwerach IFT jest monitorowana.
 11.
Pracownicy naukowi i doktoranci IFT maj¡ prawo do drukowania na drukarce sieciowej jak te»
na drukarkach b¦d¡cych wªasno±ci¡ IFT wedªug nast¦puj¡cych zasad:
a) Póªroczny limit stron przysªuguje ka»demu zakªadowi i jest obliczany wedªug wzoru 3000∗Pz
+2000∗ Dz gdzie Pz oznacza liczb¦ pracowników danego zakªadu, a Dz oznacza liczb¦ doktorantów przypisan¡ do danego zakªadu.
b) W razie przekroczenia póªrocznego limitu stron przez zakªad, fundusz nansowy tego zakªadu
b¦dzie pomniejszony o kwot¦ równ¡ ilo±ci stron nadwy»ki * 0.05 zª.
 12.
Osoby korzystaj¡ce z komputerów b¦d¡cych wªasno±ci¡ IFT ponosz¡ odpowiedzialno±¢ nansow¡ wedªug ogólnych przepisów prawnych.
 13.
Wszystkich u»ytkowników korzystaj¡cych z sieci komputerowej obowi¡zuje Regulamin sieci IFT
Uniwersytetu Wrocªawskiego od dnia jego ogªoszenia.
 14.
Osoby nie przestrzegaj¡ce powy»szych zasad, b¦d¡ odª¡czane od sieci Internet oraz b¦d¡ miaªy
blokowane konta bez ostrze»enia.
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