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Förord

Samtliga medlemmar i DatorSektionen förbinder sig genom medlemsansökan
att följa reglerna för tillåten användning av DatorSektionens datorsystem, samt
att ta del av förändringar i dessa regler. Underlåtenhet att följa dessa regler
kan leda till sanktioner i form av avstängning eller uteslutning ur föreningen.
Eventuella kriminella handlingar som utförs via DatorSektionens system kan
dessutom leda till polisanmälan.
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Allmänna bestämmelser
• Ett användarkonto är personligt och får ej överlåtas eller användas av
någon annan än den medlem kontot tillhör. Medlemmen ansvarar själv
för alla filer som lagras på hans/hennes användarkonto.
• Det åligger användaren att vara informerad om och följa den lagstiftning
som gäller för kopiering eller användning av programvara, text, bilder,
filmer och andra elektroniska dokument.
• Kommersiell användning av DatorSektionens system är inte tillåten.
• Spridning av texter, bilder eller annat informationsmedium som ger uttryck för missaktning av människor baserat på ras, religion, etnicitet, sexuell läggning eller kön är förbjudet.
• Utdelning av pornografiskt material är ej tillåtet.
• Försök att överträda systembefogenheter (‘cracking’) på eller via DatorSektionens system är strikt förbjudet.
• Aktiviteter som kan skada föreningen eller högskolan finansiellt, pr-mässigt
eller på annat sätt är icke tillåtna.
• Föreningens systemadministratörer har rätt att utan förvarning undersöka
innehållet i det material användaren lagrar på föreningens utrustning, om
misstanke att verksamhet som strider mot föreningens regler förekommit.
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Regler för datornätanvändning
• Det åligger användaren att ta del av och följa den så kallade ‘netiquetten’,
d.v.s. de sociala regler och konventioner för datoranvändning som gäller
på Internet.
• Information som kan anses vara stötande får inte läggas upp på publikt
tillgängliga tjänster såsom webben eller öppna BBS-system.
• Användning får inte kränka andras integritet. Exempel på otillåtet beteende är t.ex. spridning av privat material, kränkande bilder eller texter,
eller privata personuppgifter.
• Sprid inte privat kommunikation såsom epost eller chatloggar vidare utan
tillstånd från upphovskällan.
• Uppträd alltid under eget namn eller under ett väl etablerat nickname. Att
försöka överta någon annan användarens onlineidentitet är icke tillåtet.
• Bete dig så att du varken skämmer ut dig själv, Högskolan i Jönköping
eller DatorSektionen.
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Användande av IRC
• Varje medlemkonto har tillåtelse att köra en IRC-klient (t.ex. irssi eller
eggdrop) på DatorSektionens system. Ifrån denna mjukvara är det bara
tillåtet att ansluta en gång emot ett specifikt IRC-nätverk (t.ex. QuakeNet
IRCNet o.s.v.).
• Om en medlem önskar köra flera IRC-klienter får denne kontakta rootgruppen på rootgruppen@ds.karen.hj.se.
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Saker att komma ihåg

Du vistas i en publik arena: Kom ihåg att det är människor där ute i cyberspace
och att du kan ha blickarna på dig utan att du är medveten om det, och att du
får ta i beräkning att i princip allt du säger och gör på nätet kan registreras för
all framtid.
Den information du gör åtkomlig via nätet kan nå miljoner användare. Många av dessa har annan bakgrund och andra värderingar än vad du är van vid.
Därför bör du vara måttlig i din framtoning, undvika onödiga ironier och tänka
på att nyanser i språket som är lätta att uppfatta i tal kan vara omöjliga att
återge i bild och skrift och kan missuppfattas av andra.
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