ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στο πίσω μέρος προτού συμπληρώσετε την αίτηση. Αιτήσεις
με ελλιπή στοιχεία δεν θα επεξεργάζονται.
Μέρος Α: Γενικές Πληροφορίες
A1. Όνομα εργασίας
A2. Σκοπός
A3. Χρηματοδότηση (εάν
αφορά πρόγραμμα ή
συνέδριο)

Εξωτερικό
πρόγραμμα
Ενδοτμηματικό

Ημ. έναρξης
Ημ. Λήξης
Α.6 Τύπος (παρακαλώ τοποθετήστε στο
κατάλληλο κουτάκι)

Α4. Υπεύθυνος
Ακαδημαϊκός
Ονοματεπώνυμο

Username

Συνέδριο
Ερευνητικό
Πρόγραμμα

A6. Υπεύθυνος/οι
(φοιτητές/ερευνητές)

Μέρος Β: Τεχνικές Πληροφορίες
Β.1 Χώρος Φιλοξενίας
B1.1. Τύπος
Εξυπηρετητή
Apache

Διπλωματική
Εργασία
Εργασία
Μαθήματος

……………… (Μάθημα)

Άλλος
(αναφέρετε)

…………………………………

Β.1.2 Όνομα φακέλου
στον χώρο φιλοξενίας
..............................................................
Επιθυμητή διεύθυνση στο
διαδίκτυο ¹

IIS (Windows)
Β.2 Βάση Δεδομένων
B2.2. Τύπος Βάσης
Δεδομένων

MySQL

Β.2.3 Όνομα βάσης
δεδομένων

Oracle
MSSQL

Β.3 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Β3.1. Ανάγκη για λήψη ηλ. Ταχυδρομείου
(<projectname>@cs.ucy.ac.cy)

…………………………………...........................

..............................................................

NAI
ΟΧΙ

Β3.2. Παράδοση
email σε
πολλαπλούς
χρήστες

e‐mail
e‐mail
e‐mail
e‐mail

Μέρος Γ: Λογαριασμός
Γ.1 Ενεργοποίηση Νέου
Λογαριασμού ²

Γ.1.2 Προτεινόμενο user ID
(μέχρι 8 χαρακτήρες)
Γ.1.3 Προτεινόμενο e‐mail
ID (alias)

Γ.2 Δημιουργία Ψευδώνυμου Ηλ. Ταχυδρομείου
Γ.2.1 Δημιουργία
Ψευδώνυμου Ηλ.
Ταχυδρομείου (email
Alias)

Γ.2.2 Κωδικός χρήστη user
ID
Γ.2.3 Προτεινόμενο e‐mail
ID (alias)

…………………………………...........................

..............................................................

____________
1
Παρακαλώ δικαιολογήστε. Σε περιπτώσεις διπλωματικών και εργασιών σε μαθήματα, δεν θα παρέχετε DNS alias
² Παρακαλώ δικαιολογήστε γιατί χρειάζεται να δημιουργηθεί ξεχωριστός λογαριασμός
Παρακαλώ γυρίστε σελίδα για υπογραφή

Σημειώσεις:‐_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες πριν υπογράψετε.
Οι πιο κάτω κανονισμοί και περιορισμοί ισχύουν για τους προαναφερθέντες λογαριασμούς:
1.
Ο λογαριασμός/χώρος θα χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ για τις ανάγκες του project/συνεδρίου.
2.
Απαγορεύεται η παράνομη χρήση λογισμικού ή άλλου υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.
3.
Δικαίωμα χρήσης του λογαριασμού/χώρου έχουν μόνο οι αναγραφόμενοι.
4.
Ο λογαριασμός θα κλείσει μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην προηγούμενη σελίδα. Σε
περίπτωση ανάγκης παράτασης της λειτουργίας του παρακαλούμε όπως ενημερώνεται η Ο.Τ.Υ. έγκαιρα.
5.
Οποιαδήποτε παραβίαση των πιο πάνω θα οδηγήσει σε κλείσιμο και διαγραφή του λογαριασμού.
Υπογραφή υπεύθυνου ακαδημαϊκού:………………………………...….

Ημερομηνία:…………………………..……………

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Ο μηχανογραφικός εξοπλισμός αποτελεί ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Κύπρου. Δικαίωμα χρήσης έχουν μόνο τα εγκεκριμένα
πρόσωπα.
Τα εργαστήρια αποτελούν χώρο εργασίας και για αυτό οι χρήστες παρακαλούνται να αποφεύγουν ενέργειες ή θορύβους που
επηρεάζουν αρνητικά την εργασία άλλων χρηστών ή πιθανόν να προκαλέσουν βλάβη στα συστήματα.
Οι χρήστες προτρέπονται να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια άλλων ατόμων ή
του μηχανογραφικού εξοπλισμού.
Απαγορεύεται αυστηρά:
4.1.
Το κάπνισμα και η μεταφορά φαγητού ή ποτών εντός των εργαστηρίων ή κοντά σε μηχανογραφικό εξοπλισμό.
4.2.
Η αντιγραφή (ή η προσπάθεια αντιγραφής) ή η χρήση (ή η προσπάθεια χρήσης) εργασίας που ανήκει σε άλλους χρήστες
4.3.
Η χρήση αναλώσιμων ειδών (χαρτί, μελανοταινίες, κτλ) στο μηχανογραφικό εξοπλισμό εκτός αυτών που δίνονται από την
ΟΤΥ. Οι χρήστες προτρέπονται να συμβουλεύονται την ΟΤΥ, για να βεβαιώνονται ότι χρησιμοποιούν τα κατάλληλα
αναλώσιμα.
4.4.
Η αφαίρεση λογισμικού ή οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση του περιβάλλοντος των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ως επίσης το
άνοιγμα μηχανογραφικού εξοπλισμού, ή η προσπάθεια επιδιόρθωσης βλάβης. Σε περιπτώσεις βλάβης ή ατυχημάτων,
προτρέπονται οι χρήστες όπως ενημερώνουν αμέσως το HelpDesk στο http://helpdesk.cs.ucy.ac.cy περιγράφοντας
λεπτομερώς τη βλάβη ή το είδος του ατυχήματος.
4.5.
Η αντιγραφή (ή η προσπάθεια αντιγραφής) λογισμικού που ανήκει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
4.6.
Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση (ή η προσπάθεια χρήσης) χώρου, συστημάτων ή λογαριασμών (user id΄s) που ανήκουν σε
άλλους χρήστες. Οι χρήστες δεν έχουν το δικαίωμα μεταφοράς του δικαιώματος χρήσεως των συστημάτων του
Πανεπιστημίου σε τρίτα άτομα χωρίς τη σχετική εξουσιοδότηση από την OTΥ.
4.7.
Η χρήση (ή η προσπάθεια χρήσης) των συστημάτων για σκοπούς αντίθετους με την ακαδημαϊκή δεοντολογία.
4.8.
Η χρήση (ή η προσπάθεια χρήσης) των συστημάτων για προσωπικούς λόγους. Τα συστήματα να χρησιμοποιούνται μόνο
για πανεπιστημιακή εργασία.
4.9.
Η εγκατάσταση (ή η προσπάθεια εγκατάστασης) μη αδειούχου λογισμικού σε μηχανογραφικό εξοπλισμό που ανήκει στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου (Με βάση τη σχετική νομοθεσία που έχει τεθεί σε ισχύ από την 1/1/1994, οι παραβάτες του
ανωτέρω κανόνα υπόκεινται και σε ποινική δίωξη).
4.10.
Η αντιγραφή (ή η προσπάθεια αντιγραφής) ιών σε μηχανογραφικό εξοπλισμό που ανήκει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
4.11.
Η εγκατάσταση ιδιωτικού μηχανογραφικού εξοπλισμού στο δίκτυο του Πανεπιστημίου.
Η εγκατάσταση αδειούχου προσωπικού λογισμικού ή εφαρμογών σε μηχανογραφικό εξοπλισμό του Πανεπιστημίου είναι δυνατή
εφόσον δεν επηρεάζουν υφιστάμενα συστήματα, είναι για ακαδημαϊκή χρήση και υπάρχει ενημέρωση και εξουσιοδότηση από την
OTΥ.
Η μη σωστή συμμόρφωση με τους ανωτέρω κανόνες μπορεί να οδηγήσει στην καταβολή αποζημιώσεως ισοδύναμης με τη ζημιά που
έχει γίνει, ή/και την αφαίρεση του δικαιώματος χρήσεως του μηχανογραφικού εξοπλισμού, ή/και την πειθαρχική δίωξη (από στο
οικείο τμήμα, παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο κλπ) σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του Πανεπιστημίου
Κύπρου.

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ
Created by
Server name
Full Path
DB name
LDAP account
LDAP group
Email alias
DNS alias

Deleted by

