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NETIKETTJE

NETIKETT
az Atalanta Üzleti Szakgimnázium, Gimnázium és Szakközépiskola számítógép hálózatának (ATALANTANET)
használati szabályzata
Betartása az iskola számítógép termeit használó valamennyi tanuló és tanár számára kötelező. Aláírásával külön
is megerősíti, hogy a szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A Közös szerveren előre kialakított mappákba lehet menteni az órai munkát. Külön a tanároknak (névre szólóan)
és külön a tanulóknak (osztályokra bontva) biztosítjuk az előre létrehozott mappákat. Kérjük a diákokat, hogy az
osztályuk mappájában saját névre készítsenek új mappát, valamint azt, hogy egymás mappáját tartsák
tiszteletben! A Közös szerver Vegyes mappájában tárolt fájlokat rendszeresen töröljük.
Helyi merevlemezre mentett fájlok a gépek rendszeres újratelepítése során törlődnek!
Saját tárterület
A saját tárterület munkaterület, azon csak a tanuláshoz, illetve a munkához szükséges fájlok tárolhatók. A saját
alkönyvtárakban tárolt fájlokat a személyi jogok védik, a tanulót tanító számítástechnika tanár kivételével, csak
indokolt esetben tekinthetik meg a karbantartást végző személyek. Ez utóbbi esetben a felhasználó engedélyét
nem kell kikérni, a felhasználó adatai csak rendkívüli esetben módosíthatók, illetve törölhetők. A felhasználó
adatai hardver-, illetve szoftverhiba esetén megsérülhetnek, értük az iskola felelősséget nem vállal. Az adatok
adathordozóra történő másolásával a véletlen sérülés kivédhető, erről azonban a felhasználó köteles
gondoskodni, de csak a tanár által vírusellenőrzött eszköz használata lehetséges.
Oktatási célú számítógépek felügyelője az oktatást vezető vagy ügyeletet biztosító tanár.
Szerverek felügyelője: Rendszergazda
Az anyagi felelősség
A számítógép hálózat használói a hálózat hardver és szoftver eszközeiért anyagi felelősséggel tartoznak. A
szándékosan okozott kárt a felhasználó köteles megtéríteni, mások károkozását megakadályozni, illetve jelenteni
azt a számítástechnika tanárnak vagy az igazgatóhelyettesnek.
Mások munkájának tiszteletben tartása
A felhasználók a többi felhasználó tevékenységét szándékosan (pl. öncélú üzenetek küldésével) és az óra
menetét (az előírt programtól eltérő programok engedély nélküli használatával) nem zavarhatják.
A felhasználók szoftver hozzáférése
A felhasználó jogosult a hálózaton lévő valamennyi, általa elérhető (azaz számára a szervert felügyelő által
engedélyezett) szoftver rendeltetésszerű használatára (tanórán csak a napi tananyagban szereplő szoftver
vehető igénybe).
A tanulók hardver hozzáférése
A tanuló a tanítási órán a tanár által kijelölt számítógépen dolgozhat.
Egyéni jogok védelme
Más adtainak megszerzésére tett kísérlet fegyelmi eljárást von maga után. A felhasználó csak a hálózatból való
kilépés és a számítógép kikapcsolása után állhat fel a gépe mellől.
Szigorúan tilos adathordozót (pendrive, CD, egyéb) a tanteremben használni. Amennyiben az órai munkához
szükséges, a tanár által vírusellenőrzött adathordozó használata lehetséges.
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Beállítások
A Windows grafikus felületét átállítani tilos, annak az eredetileg beállított formában kell megjelennie.
Ugyancsak tilos a számítógépek bootolását módosítani. Ha az óra témája a fentiek gyakorlása, úgy az
alapértelmezés szerinti beállításokat óra végén vissza kell állítani.
A szoftver védelme
A szoftver szellemi termék, amelyben esetenként sok ember több éves munkája fekszik. Ezért az ATALANTA
legális szoftvereket használ. A fentiek alapján az ATALANTA tulajdonát képező szoftverek illegális lemásolása
szigorúan tilos. Az ATALANTANET gépeire a nappali igazgatóhelyettessel egyeztetett szoftverek telepíthetők.
Minden egyes szoftver telepítése esetén kötelező azok vírusmentességét ellenőrizni. Gépeinken 16 bites
alkalmazást csak a rendszergazda engedélye esetén szabad futtatni. Szigorúan tilos a hálózati winchestereken
játékprogramot tartani. E programok előzetes figyelmeztetés nélkül, azonnal törölhetők.
Nyomtatás
A felhasználók – a hardver hozzáférésüknek megfelelően – használhatják a teremben elhelyezett nyomtatót.
Papírt a tanórai nyomtatáshoz az iskola biztosítja. Egyéb nyomtatásra nincs lehetőség.
Adatok letöltése (ftp, www).
Adatok az Internetről oktatási célból korlátozás nélkül letölthetők az installált célszoftverek segítségével.
Szeméremsértő, rasszista és a törvényekbe ütköző adatfájlok letöltése azonban tilos, véletlen bekövetkezte esetén
azokat meg kell semmisíteni.
Géptermi rend
A gépteremben hallgatók csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak.
A terembe ételt, italt bevinni, ott fogyasztani tilos!
A tantermi számítógépek kábeleit kihúzni, átkötni tilos! Amennyiben a tanóra tartalma megköveteli a vezetékek
áthelyezését, a tanár előzetesen konzultál a rendszergazdákkal. Ebben az esetben a tanóra végén vissza kell
állítani az eredeti állapotot úgy, hogy egy kezdő felhasználó is gond nélkül el tudja indítani bármelyik
számítógépet.
Saját laptopban a tantermi hálózati kábelt használni tilos!
A tanóra végén a tanár köteles áramtalanítani a termet!
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