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Poileasaidh Cleachdaidh Coimpiutaireachd SMO

Tha an sgrìobhainn seo a’ liostadh nan dòighean iomchaidh leis an urrainn luchd-cleachdaidh SMO na siostaman lìn aig SMO a chleachdadh. Ma dh’aontaicheas neach-chleachdaidh ris an sgrìobhainn seo, aontachaidh e ris a’ phoileasaidh choitcheann, agus ma dh’atharraicheas e, is ann an urra ris an neach-cleachdaidh a tha e cumail suas ris na h-atharraichean. 

Gheibhear an leth-bhreac mu dheireadh air an sgrìobhainn seo aig http://www.smo.uhi.ac.uk/smo/coimp/cleachdadh-coimp.html.

Fiosrachadh Farsainn agus Mìneachaidhean

1.	Tha ceanglaichean aig SMO ris na h-innealan taobh a-staigh na Colaiste air Innlìon SMO a tha a’ toirt comas dha luchd-cleachdaidh a bhith conaltradh agus a’ toirt fiosrachadh do luchd-cleachdaidh eile tron innlìn.

2.	Tha ceangal aig SMO ris na h-innealan taobh a-muigh na Colaiste ach taobh a-staigh OGE air innlìon OGE a tha a’ toirt comas dha luchd-cleachdaidh a bhith conaltradh agus a’ toirt fiosrachadh do luchd-cleachdaidh eile tro innlìn OGE.

3.	Tha ceangal aig SMO ri innealan taobh a-muigh na Colaiste agus taobh a-muigh OGE air an eadarlìon  a tha a’ toirt comas dha luchd-cleachdaidh a bhith conaltradh agus a’ toirt fiosrachadh do luchd-cleachdaidh eile air feadh an t-saoghail. Tha an ceangal seo a’ cleachdadh Seirbhisean JANET, an t-ainm a tha air a’ chruinneachadh de sheirbhisean lìonraidh agus uidheamachd a tha a’ cumail taic ri feumalachdan conaltraidh coimhearsnachd foghlaim agus rannsachaidh na Rìoghachd Aonaichte (RA).

4.	Is e na Comhairlean Maoineachaidh Foghlaim Àrd Ìre an Sasainn, Alba, agus anns a’ Chuimridh a tha an urra ri toirt seachad Seirbhisean JANET. Is ann tron Cho-chomataidh Siostaman Fiosrachaidh  (JISC) a tha iad a’ stiùireadh seo agus is ann tron JISC a dh’fhuasglar duilgheadasan sam bith.

5.	Is e UKERNA (Comann Lìonraidh Foghlaim agus Rannsachaidh na Rìoghachd Aonaichte) an t-ainm air a’ chompanaidh a tha ag obair airson JISC, a’ riochdachadh HEFCE, agus a’ toirt seachad seirbheisean JANET. Tha iad cuideachd an sàs ann an stiùireadh poileasaidh JANET bho latha gu latha.

6.	Tha  Poileasaidh SMO a’ toirt a-steach anns a’ chiad dol a-mach neach-cleachdaidh sam bith aig a bheil cead goireasan coimpiutaireachd SMO a chleachdadh. Tha e an urra ris an neach-cleachdaidh a bhith cumail suas ris na riaghailtean a gheibhear anns a’ Phoileasaidh seo.

7.	Tha na seirbhisean coimpiutaireachd aig SMO ann gu taic a chumail ri teagasg, ionnsachadh, agus rannsachadh. Feumaidh neach-cleachdaidh sam bith a chleachdas na seirbhisean seo a bhith gan cleachdadh, sa bhitheantas,  airson nan amasan seo.


8.	Cleachdadh Iomchaidh

9.	Faodaidh neach-cleachdaidh seirbhisean coimpiutaireachd SMO a chleachdadh a bhith a’ lìonradh ri luchd-cleachdaidh eile taobh a-staigh SMO agus ri luchd-cleachdaidh a ruigear le innlìon OGE no leis an eadarlìon.

10.	Faodar seirbhisean coimpiutaireachd SMO a chleachdadh airson gnìomhachas laghail sam bith a tha ag adhartachadh amasan agus poileasaidhean SMO, ach mar a tha e comharraichte mar a leanas: 

Cleachdadh Neo-iomchaidh

11.	Tha e toirmisgte seirbhisean coimpiutaireachd SMO a chleachdadh mar a leanas:

11.a)	 Cruthachadh no craoladh (ach airson adhbharan rannsachaidh a tha air an stiùireadh le luchd-rannsachaidh oifigeil SMO) ìomhaigh, dàta, no stuth sam bith a tha cronail, drabasta, no mì-bheusach, no dàta sam bith a ghabhas atharrachadh gu leithid de stùth;

11.b)	 Cruthachadh no craoladh stuth gus buaireadh, tàire no dragh adhbharachadh;

11.c)	 Cruthachadh no craoladh stuth a tha tuaileasach;

11.d)	 Craoladh stuth a tha a’ briseadh a-steach air dlighe-sgrìobhaidh neach eile;

11.e)	 Craoladh stùth a bhuineas ri malart no sanasachd gun iarraidh ri neach-cleachdaidh eile no ri buidhnean a tha co-cheangailte ris an eadarlìon;

11.f)	  Cleachdadh a dh’aona-ghnothach uidheamachd no seirbhisean coimpiutaireachd SMO gun cead;

11.g)	Ana-caitheamh goireasan luchd-obrach no goireasan lìonraidh;

11.h)	 Ana-caitheamh ùine air siostaman-cinn a ruigear tro innlìon SMO;

11.i)	Ana-caitheamh ùine aig an luchd-obrach taice nan siostaman;

11.j)	Milleadh no sgrìos dàta le luchd-cleachaidh eile;

11.k)	Dìmeas air prìobhaideachd den luchd-cleachdaidh eile;

11.l)	Cleachdadh seirbhisean SMO ann an dòigh a chumas na seirbhisean bho luchd-cleachdaidh eile (m.e. a’ cur cus air ceanglaichean-lìn no hubs a dh’aona ghnothach);

11.m)	Leantainn ri cleachdadh uidheamachd no bathar bog as dèidh iarrtas bho SMO sguir dheth (m.e. air sgàth gu bheil an cleachdadh a’ cur bacadh air an t-siostam).

12.	Mi-chleachdadh eile air seirbhisean coimpiutaireachd SMO no air goireasan co-cheangailte riutha, m.e. toirt a-steach a dh’aona ghnothach bìorasan coimpiutaireachd.


13.	Ma chleachdar seirbhisean coimpiutaireachd SMO gus innlìon no lìonradh eile a ruighinn, aithneachar mi-chleachdadh sam bith mar chleachdadh neo-iomchaidh air seirbhisean coimpiutaireachd SMO.

Gèilleadh

14.	Bidh uallach air gach neach-cleachdaidh gach oidhirp a dhèanamh gu cumail ris na cumhnantan anns an sgrìobhainn poileasaidh seo, agus a bhith cinnteach nach tachair cleachdadh neo-iomchaidh.

15.	Far am bi e riatanach, faodar còirichean-chleachdaidh a tharraing air-ais. Ma thachras seo, faodar cunntas an neach-cleachdaidh a dhùnadh cho fad agus a chithear iomchaidh. Cha tillear na còirichean gun cead bho Chomataidh ICT is Goireasan Ionnsachaidh SMO.

16.	Far am bi e riatanach, bheirear fios do na h-ughdarrasan iomchaidh mu chùisean mi-laghail.


Air aontachadh le:
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