Regulamin u ytkownika zasobów obliczeniowych
Pozna skiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego
§1
Z zasobów Pozna skiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS) mog
którym został przyznany grant obliczeniowy PCSS.
§2

korzysta

osoby,

W przypadku zmiany danych podanych na wniosku grantowym, u ytkownik jest zobowi zany
powiadomi PCSS o zaistniałych zmianach.
§3
1. U ytkownik jest zobowi zany do korzystania z superkomputerów bez szkody na rzecz innych
u ytkowników oraz PCSS. W szczególno ci zabronione jest podejmowanie działa zakłócaj cych prac
innym u ytkownikom lub maj cych na celu uzyskanie nieuprawnionego dost pu, przej cie kontroli czy
zniszczenie zasobów komputerowych. Ograniczenie dotyczy zarówno systemów i urz dze nale cych do
PCSS jak i innych, do których dost p mo e by poprzez nie realizowany.
2. U ytkownik jest zobowi zany zadba , aby hasło dost pu do konta nie było proste i łatwe do zgadni cia.
3. U ytkownik nie mo e udost pnia własnego konta innym osobom.
§4
Dla ka dego u ytkownika zostanie zało one konto pocztowe w domenie man.poznan.pl. Na to konto b d
wysyłane wszelkie komunikaty dotycz ce spraw technicznych, mi dzy innymi wył cze systemów oraz
instalacji nowego oprogramowania.
§5
Rok rozliczeniowy w PCSS trwa od 1 pa dziernika do 30 wrze nia. Po 1 pa dziernika PCSS wy le
kierownikom grantów informacje dotycz ce wykorzystania zasobów na poszczególnych systemach. Do 15
listopada kierownik grantu jest zobowi zany przesła raport z wykorzystania zu ytej mocy obliczeniowej za
ostatni rok rozliczeniowy. Nie przesłanie rozliczenia w tym terminie mo e by podstaw do zablokowania
konta i przerwania grantu obliczeniowego.
§6
Wszelkie publikacje wykorzystuj ce wyniki oblicze wykonanych na komputerach PCSS musz zawiera
nast puj c informacj :
"Obliczenia wykonano w Pozna skim Centrum Superkomputerowo - Sieciowym"
Kierownik grantu jest zobowi zany powiadomi PCSS o wszystkich publikacjach i raportach, w których
umieszczono powy sz adnotacj .
§7
U ytkownik jest zobowi zany do przestrzegania przydzielonych limitów (czas oblicze , zaj to dysków
itp.). Przekroczenie limitów mo e by podstaw do zablokowania konta i przerwania grantu obliczeniowego
po jednokrotnym ostrze eniu.
§8
W przypadku wyga ni cia grantu lub jego przerwania z innych przyczyn, dost p do zasobów PCSS
zostanie zablokowany. U ytkownik ma czas 2 miesi ce na zło enie nowego grantu obliczeniowego. Je eli w
tym czasie nie wpłynie nowy wniosek konta u ytkowników zostaj skasowane, a zawarto ci katalogów
domowych zarchiwizowane. Czas archiwizacji wynosi 1 rok. Po tym okresie pliki zostaj bezpowrotnie
skasowane.
§9
PCSS b dzie dokłada wszelkich stara , aby systemy pracowały efektywnie i bezawaryjnie. PCSS nie
bierze jednak odpowiedzialno ci za straty oblicze spowodowane awari sprz tu lub innymi
nieprzewidywalnymi wydarzeniami losowymi.
W ka dy drugi i czwarty czwartek miesi ca systemy mog by wył czone po uprzednim poinformowaniu
u ytkowników. W nagłych wypadkach systemy mog by wył czone w innych terminach po uprzednim
powiadomieniu u ytkowników z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

§10
U ytkownik ma prawo do korzystania z dokumentacji technicznej dost pnej w PCSS, zainstalowanego i
dost pnego na systemach komputerowych oprogramowania.
§11
Rada U ytkowników podejmuje decyzj o nadaniu priorytetu dla przyznanego grantu obliczeniowego.
Przydzielony priorytet ma znaczenie przy przydzielaniu współdzielonego czasu procesora w systemach
szeregowania zada u ytkowników.
§12
W razie problemów oraz pyta nale y kontaktowa si bezpo rednio z administratorami systemów
komputerowych lub poprzez ogólny adres kdm@man.poznan.pl

