A számítógépes hálózat használati rendje
a pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskolában
A hálózat valamennyi felhasználója felelős az egész hálózat biztonságáért, köteles ismerni és betartani a biztonsági előírásokat és a hálózati etika alapszabályait.
A felhasználók a többi felhasználó tevékenységét szándékosan (pl. öncélú üzenetek küldése) és az óra menetét (az előírt programtól eltérő programok engedély nélküli használata) nem zavarhatják. A felhasználók jogosultak a hálózaton lévő valamennyi, általa elérhető (azaz számára a rendszergazda által engedélyezett)
szoftver rendeltetésszerű használatára (tanórán csak a napi tananyagban szereplő szoftver vehető igénybe),
hálózaton megtalálható shareware és freeware programok saját adathordozóra való lemásolására. Tilos
crack kódokat, programindító kulcsokat e-mailben kérni, küldeni vagy felajánlani.
Minden diáknak saját felhasználói neve és jelszava van a Windows serverhez, melyet kötelesek használni a
számítógépbe/hálózatba történő bejelentkezéskor. A felhasználónév kötött, minden esetben a tanulónyilvántartásban szereplő azonosítószám. Amennyiben valaki elfelejtette a felhasználónevét és/vagy jelszavát, vagy bármi más ok miatt nem tud bejelentkezni a hálózatba, azt az operátori szobában jelezze a rendszergazdának!
Az egyéni felhasználói azonosító és jelszó szigorúan bizalmasan kezelendő. Felelőtlen használata esetén (a
jelszót más személynek átadni szigorúan tilos) a felhasználót a rendszergazda, vagy operátor azonnal és figyelmeztetés nélkül törölheti. Az egyéni felhasználói névvel rendelkező felhasználó köteles jelszót alkalmazni, és mindent elkövetni azért, hogy a nevével más ne léphessen be a hálózatba. Más adatainak megszerzésére tett kísérlet fegyelmi ügy. Szigorúan tilos a mások nevét bejelentkezési névként felhasználni (pl. IRC,
távoli bejelentkezés), erre tett kísérlet fegyelmi ügy.
A saját winchester terület munkaterület, azon csak a tanuláshoz ill. munkához szükséges fájlok tárolhatók.
Játékok, multimédia programok, egyéb a tanuláshoz nem kapcsolódó állományok winchesteren és hálózati
meghajtón való engedély nélküli tárolása tilos. A tanulók semmilyen játékot, programot nem másolhatnak,
és nem telepíthetnek a gépekre, hálózati meghajtókra. Aki az iskolában normál körülmények között jelen
lévő programoktól eltérőt használ (pl. játék), fegyelmi vétséget követ el.
A diákok számára a tanárok által kiadott hálózati meghajtók és könyvtárak használhatók állományaik tárolására. A saját alkönyvtárakban tárolt fájlokat a személyiségi jogok védik, csak indokolt esetben tekinthetik
meg a karbantartást végző személyek. Ez utóbbi esetben a felhasználó engedélyét külön nem kell kikérni, a
felhasználó adatai csak rendkívüli esetben módosíthatók ill. törölhetők. A felhasználó adatai hardver ill.
szoftverhiba esetén megsérülhetnek, értük az iskola felelősséget nem vállal. Az adatok saját adathordozóra
történő másolásával a véletlen sérülés kivédhető, erről azonban a felhasználó köteles gondoskodni.
A szoftver szellemi termék, amelyben esetenként sok ember több éves munkája fekszik. Ezért az iskola anyagi lehetőségeihez képest - mindent elkövet a legális szoftverek használatára. A fentiek alapján az iskola
tulajdonát képező szoftverek illegális lemásolása szigorúan tilos. Az iskola gépeire csak a számítástechnika
tanárokkal, operátorokkal, ill. a rendszergazdával egyeztetett szoftverek telepíthetők, külön engedéllyel.
Bizonytalan eredetű szoftverek telepítése esetén kötelező azok vírusmentességét ellenőrizni. Szigorúan tilos
a hálózati meghajtókon és a helyi winchestereken a rendszergazda, a számítástechnika tanárok vagy a gépet
felügyelő személy engedélye nélkül játékprogramot tartani. E programok előzetes figyelmeztetés nélkül,
azonnal törölhetők, a feltelepítő ellen fegyelmi eljárás indul. Első esetben írásbeli figyelmeztetés, a szülők

értesítése, második esetben a tanuló kötelezhető a játék miatti sérülés-visszaállítás munkadíjának megfizetésére.
Az internetről történő információk letöltése csak a felügyelő tanár engedélye esetén megengedett. Szeméremsértő, faji megkülönböztetéssel kapcsolatos és a törvényekbe ütköző adatfájlok letöltése és böngészése
tilos, véletlen bekövetkezte esetén azokat meg kell semmisíteni. A letöltött fájlokat a terem elhagyásáig köteles a felhasználó letörölni a gépről. Amennyiben nem odaillő adatállományokat találnak az operátorok,
vagy a rendszergazda a gépek winchesterein, azokat kérdés nélkül letörlik, aki a létrehozás időpontjában a
gépet használta, figyelmeztetik, ellene fegyelmi eljárást indíthatnak.
Az iskola minden számítógépe hálózatba van kötve, így az internet elérésére is lehetőség van. A számítógéptermekben minden becsengetéskor automatikusan tiltásra került az internet. Amennyiben az óra menetéhez
szükséges internet-elérés, úgy azt az órát tartó szaktanár óra előtt jelezze az operátoriban.

A számítógéptermek rendje
Számítógépterembe csak szaktanárral, felügyelővel együtt mehet be tanuló, a tantermet csak az ott és akkor
órát tartó tanár nyithatja ki, kivéve, aki engedélyezetten rendelkezik kulccsal. Amennyiben nem rendelkezik
a tanár kulccsal, úgy a 24-es teremben az operátoroktól kérheti azt el. Ha bármilyen hiányosságot tapasztalnak, kötelesek az operátoroknak, vagy a rendszergazdának azonnal jelenteni, a felügyelő a hiányosságot a
terem hibanaplójába bejegyzi. Az óra végén a tanár köteles ellenőrizni, hogy az órán részt vett tanulók rendben, hiánytalanul hagyták-e a számítógépeket, és a hozzá kapcsolódó eszközöket, majd miután minden diák
elhagyta a termet, az ajtót zárnia kell. Nem szakmai óra esetén a terem kulcsát adja le a 24-es teremben az
operátoroknak.
A számítógéptermekbe semminemű ételt, illetve italt semmilyen formában sem szabad bevinni. Az iskolatáskánál nagyobb méretű tárgyat csak tanári, illetve operátori engedéllyel szabad bevinni, és az ajtóhoz közeli
üres helyen kell letenni. A kabátokat a fogasra kell akasztani, nem szabad a számítógép-asztalok közé vinni.
A terem főkapcsolóját csak tanár, operátor, vagy az erre felkért személy kapcsolhatja ki, illetve be. A főkapcsolót csak akkor szabad kikapcsolni, ha a teremben minden gép ki van kapcsolva.
Ha a számítógépek még nincsenek bekapcsolva, csak tanári kérésre kapcsolhatják be a tanulók. Az óra végén
a számítógépeket csak akkor kell kikapcsolni, ha erre a tanár felszólítja a tanulókat. A Windows rendszerek
futása közben nem szabad a számítógépet kikapcsolni, előbb minden alkalmazást be kell zárni, és ki kell lépni
a Windows-ból is. (A nap utolsó óráját kivéve, lehetőség szerint maradjanak bekapcsolva a számítógépek,
mert a sok újraindítás lényegesen csökkenti az élettartamukat.) Egyéb esetben az összes felhasználói programot be kell zárni, az órán alkalmazott mindennemű beállítást vissza kell állítani eredeti állapotába (Asztal
háttere, képernyőkímélő, Start menü és egyéb beállítások), az órán a winchesterre mentett állományokat
onnan el kell távolítani. Az operátorok rendszeresen letisztítják a gépek winchestereit, a felesleges állományokat törlik. Ezért senki ne hagyjon itt saját részére fontos állományokat. Az operátorok által letörölt állományok miatt senki sem élhet panasszal.
Amennyiben valaki saját felhasználó néven lépett be a hálózatba, mindenképpen jelentkezzen ki, mielőtt a
termet elhagyja.

A tanórán és azon kívül is minden diák köteles mindent elkövetni azért, hogy a számítógépek, és a hozzá
kapcsolódó műszaki eszközök állapota ne romoljon. Amennyiben valaki hiányosságot, hibát, rendellenességet vagy rongálást észlel, azt köteles jelenteni a felügyelőnek, aki továbbítja az operátorok, vagy a rendszergazda felé. Írásban a tanterem hibanaplójában is jelezze mindezt, dátummal, időponttal, aláírással. Az operátorokon és a rendszergazdán kívül senki semmilyen okból sem változtathat a számítógépek konfigurációján.
A számítógépeket kinyitni, szétcsavarozni, a gépekből bármilyen vezetéket kihúzni, oda bedugni, bármilyen
perifériát eltávolítani a fentieken kívül senkinek sem szabad. Ezt minden használó köteles betartani, erre
társait figyelmeztetni, a károkozást megakadályozni, illetve jelenteni a felügyelőnek. Amennyiben mégis előfordul, az rongálásnak minősül, elkövetője ellen fegyelmi eljárás indul, az okozott anyagi és eszmei kárt köteles megtéríteni.
A Windows grafikus felületét átállítani tilos, annak az eredetileg beállított formában kell megjelennie.
Ugyancsak tilos a számítógépek bootolását a rendszergazda engedélye nélkül módosítani. Ha az óra témája a
fentiek gyakorlása, úgy az alapértelmezés szerinti beállításokat óra végén vissza kell állítani.
Mindenkinek kötelessége a saját adathordozóinak vírusellenőrzése, illetve vírus-mentesítése. Az iskola minden számítógépén megtalálhatók a legújabb vírusfigyelő, és vírus-mentesítő programok, amelyek ebben
segítségül lehetnek. A rezidens vírusfigyelők működését megszakítani, ezeket kikapcsolni, letörölni szigorúan
tilos.
A számítógéptermek LCD/TFT monitorokkal vannak felszerelve. Ezek a hagyományok katódsugárcsöves monitorokhoz képest érzékenyebbek, ezért fokozottan oda kell figyelni a használatuk során. Tilos kézzel vagy
bármilyen más eszközzel a megjelenítő felülethez érni, azt összekarcolni.
A számítógépek használói a hardver és szoftver eszközökért anyagi felelősséggel tartoznak. A szándékosan
okozott kárt a felhasználó köteles megtéríteni, mások károkozását megakadályozni, illetve jelenteni a rendszergazdának, az operátoroknak, a gazdasági vezetőnek, vagy az igazgatónak.
A tanulók a tanítási órán a tanár által kijelölt számítógépen dolgozhatnak. Tanítási órán kívül a számukra
engedélyezett ügyeleti időben és a kijelölt teremben felügyelő tanár, vagy operátor jelenléte, illetve engedélye esetén használhatják az oktatási célú számítógépeket. Felügyelő tanár nélkül a számítógép teremben diák
nem tartózkodhat, csak kivételes esetben, ha erre külön engedélyt kapott. Ekkor az engedélyező tanár tartozik teljes körű felelősséggel a számítástechnikai eszközökért, illetve a tanterem berendezéséért. Az iskola
többi gépét csak rendkívüli esetben, a felügyelő kifejezett kérésére használhatják.
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