Regulamin Sieci Komputerowej IFT
Uniwersytetu Wrocławskiego

§ 1.
W Instytucie Fizyki Teoretycznej działają trzy serwery które obsługują:
1.) serwer sunflower strony www, pocztę emeilową, drukarkę sieciową,
2.) serwer panoramix studenckie pracownie komputerowe,
3.) klaster obliczeniowy – złożony z czterech węzlów.
§ 2.
Pracownicy naukowi i doktoranci IFT mogą korzystać z zasobów sieci lokalnej oraz Internetu w celach naukowych i edukacyjnych. Osoba nie będąca
pracownikiem lub doktorantem IFT może korzystać z zasobów sieci lokalnej
oraz Internetu po uprzednim otrzymaniu zgody od dyrekcji IFT.
§ 3.
Zabrania się:
a) korzystania z aplikacji P2P (Kazaa, iMesh, Direct Connect, Overnet, BitTorrent, Emule itp.) w celu pobierania filmów, muzyki, książek i innych
przedmiotów chronionym prawem autorskim,
b) skanowania portów oraz innej działalności mogącej sygnalizować próby
włamań do systemów,
c) wykorzystywania miejsca na serwerze do celów nie związanych z nauką i
procesem dydaktycznym,
d) niedozwolonego prawem wykorzystywania Internetu,
e) instalowania na komputerach i korzystania z pirackich programów ,
f) samodzielnej zmiany ustawień konfiguracyjnych sieci.
§ 4.
Wykorzystywanie zasobów systemu komputerowego do celów innych niż naukowe lub edukacyjne wymaga pisemnej zgody Dyrektora IFT.
§ 5.
Każdy pracownik i doktorant IFT może otworzyć własne strony www tylko
na serwerze sunflower.
§ 6.
Wszelkie uwagi dotyczące działania sieci należy przekazywać Administratorom Pracowni Komputerowych emailem lub osobiście w pokoju 513 IFT.
§ 7.
Stanowczo zabrania się wykorzystywania zasobów systemu komputerowego
do:

a) celów komercyjnych,
b) nawoływania do przemocy, nietolerancji religijnej bądź rasowej,
c) propagowania materiałów o treści pornograficznej lub obscenicznej;
§ 8.
Administrator sieci przydziela hasło i prawa dostępu do poszczególnych zasobów na serwerach. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania mające na celu
uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów komputerowych na serwerach.
§ 9.
Użytkownicy mogą korzystać z sieci bezprzewodowej działającej na terenie
kampusu uniwerysteckiego przy ul. Maksa Borna 9. Hasło dostępu do sieci jest
udostępniane przez AdministratorĂłw Sieci.
§ 10.
Wszelka działalność na komputerach w sieci i na serwerach jest logowana.
§ 11.
Pracownicy naukowi i doktoranci IFT mają prawo do drukowania na drukarce sieciowej jak też na drukarkach będących własnością IFT według następujących zasad:
a) Półroczny limit stron przysługuje każdemu zakładowi i jest obliczany według wzoru 3000∗Pz +2000∗ Dz gdzie Pz oznacza liczbę pracowników danego zakładu a Dz oznacza liczbę doktorantów przypisanych do danego
zakładu.
b) W razie przekroczenia półrocznego limitu stron przez zakład, fundusz finansowy tego zakładu będzie pomniejszony o kwotę równą ilości stron
nadwyżki * 0.05 zł.
§ 12.
Osoby korzystające z komputerów będących własnością IFT ponoszą odpowiedzialność finansową według ogólnych przepisów prawnych.
§ 13.
Osoby nie przestrzegające powyższych zasad, będą odłączane od sieci Internet oraz będą miały blokowane konta bez ostrzeżenia.
§ 14.
Pracowników jak i doktorantów IFT korzystających z sieci komputerowej
obowiązuje Regulamin sieci IFT Uniwersytetu Wrocławskiego od dnia jego ogłoszenia.

