Anvendelse af Netværket på Otto Mønsteds Kollegium i Århus

Tilslutningen giver generel adgang til datakommunikation over Forskningsnettet.
Forskningsnettet er primært forbeholdt forskningsmæssig anvendelse. Hermed forstås anvendelse
af nettet i forbindelse med:

•
•
•

forskningsaktiviteter som led i ansættelse ved en forskningsinstitution tilsluttet nettet
forsknings- og udviklingsaktiviteter som led i ansættelse ved en virksomhed tilsluttet nettet
og dennes forskningsmæssige samarbejde med en forskningsinstitution tilsluttet nettet
uddannelsesmæssige aktiviteter som led i forskningsbaseret uddannelse på en
forskningsinstitution tilsluttet nettet

Kommerciel brug er ikke tilladt. Anvendelsen af Forskningsnettet skal ske inden for de rammer, som
sættes af almindelige love og regler og på en måde, der er i overensstemmelse med takt og tone på
åbne net.
Følgende opfattes som misbrug:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

at forsøge uautoriseret adgang til ressourcer (fx edb-anlæg) på netværket i ind- og udland
at forsøge at bryde igennem Forskningsnettets sikkerhedssystemer
at skjule sin identitet, bortset fra de tilfælde, hvor det eksplicit er tilladt
at bruge nettet til formidling/publicering af informationer/data/billeder mv, som det ifølge
dansk lov er forbudt at distribuere eller formidle
at forstyrre netværkets normale funktioner
bevidst at spilde ressourcer (personer, edb-anlæg, transmissionskapacitet)
at ødelægge/forvanske indhold af edb-baseret information/databaser, herunder bevidst
spredning af virus
at undersøge eller afsløre andre brugeres private forhold (fx indhold af elektronisk post)
at genere andre netværksbrugere med upassende meddelelser (fx fremsendt som e-mail,
junkmail, hatemail mv.)
videresalg og videredistribution af netforbindelsen eller netydelser uden særlig aftale med
Forskningsnettet
distribution af piratkopier af musik, film m.v.

Ovenstående liste indeholder eksempler på misbrug og er således ikke komplet.

Uautoriseret tilslutning af routere/accesspoints må ikke finde sted.
Det er Kollegiets ansvar at sikre, at brugerne er bekendt med reglerne for anvendelse af
Forskningsnettet, og at disse overholdes. Overtrædelse af reglerne for anvendelse kan medføre, at
brugernes eller Kollegiets adgang til Forskningsnettet bringes til ophør. Afgørelser i konkrete sager
vedrørende anvendelsen af Forskningsnettet foretages af Videnskabsministeriet efter indstilling fra
styregruppen for Forskningsnettet. Vilkår for tilslutning til Forskningsnettet vil løbende blive justeret
og kan findes på forskningsnettets hjemmeside: www.forskningsnettet.dk.
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