REGULAMIN
KORZYSTANIA Z SIECI KOMPUTEROWEJ W DOMACH STUDENTA
AKADEMII POMORSDKIEJ w SŁUPSKU
Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji wprowadzoną zarządzeniem nr R/0210/136/13 Rektora AP z
11.12.2013 roku na terenie Domów Studenta stosowany jest autoryzowany dostęp do Internetu:
Z autoryzowanego dostępu do Sieci Komputerowej w Domach Studenta korzystają:
• Studenci studiów stacjonarnych - stali mieszkańcy DS. – Użytkownicy, którzy pobiorą login i hasło od
Administratora danego DS. (hasło jest jednorazowe, po zalogowaniu należy zmienić hasło).
Użytkownikowi, który nie jest autoryzowany (a jest nim standardowo każda osoba, która nie posiada informacji
technicznych w systemie o swoim komputerze/routerze), wyświetla się panel logowania. Loguje się pobranymi
swoimi danymi, zmienia hasło i musi podać adres fizyczny MAC wyświetlający się jako podpowiedź w formacie
00:0e:11:2b:33:11 pod nazwą „Adres MAC widoczny przez system”.
• Nauczyciele Akademiccy i Goście mieszkającym na terenie Osiedla Akademickiego otrzymają login i hasło od
Administratora sieci po podaniu przez zainteresowanych Administratorowi DS swojego PESEL, a w przypadku
obcokrajowców numeru paszportu,
• Goście kwaterowani doraźnie mogą korzystać z Internetu (z poczty i przeglądania stron) na
ogólnodostępnym stanowisku znajdującym się przy recepcji w każdym akademiku. Natomiast Goście
kwaterowani na okres dłuższy, mogą uzyskać dostęp do Internetu na podobnych warunkach jak studenci,
• Użytkownicy Internetu - Goście mieszkający w części hotelowej DS1 i DS3 będą identyfikowani w sieci
uczelnianej na podstawie adresu IP przypisanego do pokoju i danych osobowych mieszkańca zakwaterowanego
w tym pokoju.
Ustala się następujące zasady korzystania z Internetu na terenie Domów Studenta:
1. Osoby, które wprowadzą swoje loginy do sieci są Użytkownikami Sieci Komputerowej w DS.-ach.
2. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
3. Użytkownik Sieci Komputerowej zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia swojego komputera, routera przed dostępem użytkowników zewnętrznych,
2) poinformowania na piśmie, z tygodniowym wyprzedzeniem Administratora DS o zamiarze zaprzestania
korzystania z sieci w Domu Studenta przed upływem zadeklarowanego terminu,
3) niewykonywania działań, które są zabronione, a w szczególności:
a. modyfikacji okablowania, sprzętu sieciowego oraz konfiguracji Sieci Komputerowej w Domu Studenta
bez pisemnej zgody Kierownika Sekcji Informatyki
b. uruchamiania oprogramowania służącego do sniffingu (podsłuchiwania ruchu sieciowego) lub
spoofingu.
c. wykorzystywania Sieci Komputerowej do celów komercyjnych
d. monitorowania łącz, skanowania portów w sieci lokalnej i zdalnej oraz podszywania się pod innych
użytkowników
e. uruchamiania serwerów usług, w szczególności FTP, Mail, NNTP, PEER TO PEER, DC, PROXY oraz
WWW, SSH, TELNET w innych celach niż edukacyjne bez pisemnej zgody Kierownika Sekcji
Informatyki
f. podejmowania działań zmierzających do uzyskania dostępu do usług bez wymaganych do tego
uprawnień
g. atakowania sieci lub komputerów, celowego obciążania łącz, uniemożliwienia działania usług
sieciowych
h. wysyłania masowej, niechcianej i nie zamawianej korespondencji (SPAM)
i. dystrybucji materiałów pornograficznych
j. używania oprogramowania umożliwiającego
wymianę plików (np. peer to peer) do
ściągania/udostępniania treści chronionych prawem autorskim (np. filmów, muzyki, gier)
k. samowolnej zmiany przyznanego numeru IP lub adresu MAC karty sieciowej komputera.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:
1. naruszenie powyższych zasad skutkuje natychmiastowym odłączeniem użytkownika od sieci przez okres co
najmniej 30 dni oraz pociągnięciem do odpowiedzialności zgodnie z regulaminem studiów oraz innymi
właściwymi przepisami;
2. ponosi pełną odpowiedzialność za działania osób trzecich korzystających z jego komputera lub routera
(WIFI) włączonego do Sieci Komputerowej w Domu Studenta;
3. ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wynikające z dokonania przez niego samowolnej
modernizacji Sieci Komputerowej w Domu Studenta.
W celu korzystania z gniazda komputerowego przez dwóch użytkowników, zainteresowani na własny koszt
kupią odpowiedni switch lub access point, za pomocą którego rejestrują się indywidualnie. Do korzystania z
Internetu przez kilka urządzeń niezbędny będzie router zakupiony na koszt użytkownika.
Problemy związane z użytkowaniem Sieci Komputerowej zgłaszać u Administratora DS.
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