INSTRUKCE OI č. 6/2007
VYUŽITÍ SÍŤOVÝCH SLUŽEB V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI, UČEBNĚ A VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÝCH
PROSTORÁCH
1. Tato instrukce stanoví postup a podmínky při využívání služeb počítačové sítě v zasedací místnosti na pracovišti
Riegrova (A), v učebně na pracovišti Podskalská (B) a veřejnosti volně přístupných prostorách na pracovišti
Podskalská (C). Platnost dále uvedených ustanovení této instrukce pro uvedená pracoviště je označena písmeny
(A), (B), (C). Pokud písmenné označení pracoviště uvedeno, ustanovení neplatí nebo není relevantní.
2. Uživatel se může připojit:
a) k síti města kabelem (Ethernet), pokud má uživatelský účet v síti města; v tom případě může využívat
jako oprávněný uživatel všech služeb v síti města, avšak sítě Internet může využívat jen prostřednictvím
proxy – serveru v síti města s příslušným omezením - (A), (B),
b) k síti Internet kabelem (Ethernet) prostřednictvím sítě města; v tom případě nemá oprávnění k využití
služeb v síti města (tiskové služby, služby souborových serverů aj.) - (A), (B),
c) k síti Internet bezdrátově (WiFi) prostřednictvím sítě města; v tom případě nemá oprávnění k využití
služeb v síti města (tiskové služby, služby souborových serverů aj.) - (A), (B), (C).
3. Uživatel je povinen se před připojením ujistit, že zapnul hlavní vypínač (svítí červeně) - (A).
4. Uživatel je povinen po skončení práce hlavní vypínač sítě opět vypnout. Z bezpečnostních důvodů není vhodné,
aby síť běžela bez důvodu nepřetržitě - (A).
5. Uživatel je povinen v závislosti na požadovaném způsobu připojení podle odst. 2 použít příslušné síťové zásuvky
- (A):
a) zásuvky MĚSTO slouží k přístupu do sítě města Černošice; přístup je omezen výhradně na počítače a
notebooky v majetku města, podléhající evidenci odboru informatiky a správy sítě města Černošice,
b) zásuvky INTERNET slouží k přístupu ostatních počítačů a notebooků do Internetu; zásuvka označená
„X“ je obsazena zařízením pro připojení k bezdrátové sítě WiFi, zásuvka označená „Y“ slouží k připojení
počítačů a notebooků bez WiFi karty kabelem (Ethernet).
6. Je zakázáno připojovat do zásuvek označených MĚSTO jakákoliv zařízení nepodléhající evidenci odboru
informatiky a správy sítě - (A).
7. Přístup k síti města ze sítě Internet (využití všech síťových služeb) lze realizovat prostřednictvím klienta
šifrované virtuální privátní sítě Cisco VPN Client®. Přístup podléhá dle odst. 3 Instrukce č. 4/2006, o
přihlašování k počítačové síti, schválení tajemníka úřadu a řídí se platnými bezpečnostními politikami - (A), (B),
(C).
8. Síť WiFi je aktivní, pokud je hlavní vypínač v poloze ZAPNUTO. Síť pracuje v pásmu 2.4 GHz normy IEEE
802.11b. Maximální teoretická přenosová rychlost je 11Mbit/s - (A).
9. Pro připojení prostřednictvím bezdrátové sítě WiFi na pracovišti (A) platí následující informace:
a) nastavení TCP/IP - vše automaticky přiděluje DHCP server,
b) jméno vysílacího bodu - elias09,
c) číslo kanálu – 11,
d) zabezpečení - šifrování pomocí WEP (128bit),
e) Wep heslo - Mesto12345678 (ASCII) = 4D6573746F3132333435363738 (hexadecimálně).
10. Za nastavení počítačů a notebooků, které nejsou v majetku města a nepodléhají evidenci odboru informatiky a
správy sítě odpovídá majitel. Majitel je povinen učinit taková opatření, aby neohrozil zařízení města, zejména je
povinen zajistit aktualizaci operačního systému, antivirového a antispamového systému a firewallu na připojeném
počítači nebo notebooku - (A), (B), (C).
11. Majitel počítače nebo notebooku, využívajícího připojení dle této instrukce, je povinen na vyžádání odboru
informatiky nebo správy sítě prokázat, že používá výhradně legální software a že nepoužívá žádný škodlivý
software, který by mohl ohrozit zařízení města - (A), (B).
12. Majitel je povinen zpřístupnit počítač nebo notebook pracovníkům odboru informatiky a správy sítě za účelem
kontroly nastavení a instalovaného software, zejména při prvním připojení - (A), (B).
13. Správa sítě je oprávněna zakázat připojení počítače nebo notebooku k síti města nebo k síti Internet dle této
instrukce, pokud má podezření na porušení povinností dle odst. 10 a 11 této instrukce. Majitel počítače nebo
notebooku může vznést stížnost na postup správy sítě prostřednictvím odboru informatiky, vznesení stížnosti
však nemá odkladný účinek na zákaz připojení (A), (B).
14. Připojení prostřednictvím bezdrátové sítě WiFi na ve veřejnosti přístupných prostorách na pracovišti (C) je
anonymní, veškerá nastavení přiděluje server. Správa sítě je oprávněna bez předchozího upozornění měnit
nastavení i zabezpečení, v mimořádném případě připojení zakázat.
15. Tato revize platí od 8. 12. 2009

