ISI WEB OF SCIENCE
PRAVILA O DOPUSTNI UPORABI

Uvod
Ta pravila (Acceptable Use Policy – AUP) urejajo uporabo ISI-jevih spletnih izdelkov in
storitev s strani uporabnikov. Pravila naj bi bila v pomoč pri varovanju naših uporabnikov in
internetne skupnosti pred neodgovornimi, zlonamernimi ali nezakonitimi dejanji.
Splošne kršitve
Pravila opredeljujejo dejanja, ki jih ISI šteje za prepovedana (mišljena so dejanja, ki
onemogočajo ali ovirajo dostop do storitve).
Prepovedana dejanja: Splošni pogoji uporabe
•
•
•
•
•

•
•

Razmnoževanje licenčnega izdelka ali kreiranje podzbirk ali izpeljank iz baze podatkov,
razen izključno za osebno uporabo.
Dodeljevanje, prodajanje ali posredovanje licenčnega izdelka drugim.
Objavljanje ali kakršno koli drugačno širjenje licenčnega izdelka ali kreiranje podzbirk ali
izpeljank iz baze podatkov v komercialne namene ali za prodajo.
Zagotavljanje storitev proti plačilu z uporabo licenčnega izdelka ali iz njega izpeljanih
izdelkov.
Dovoljevanje, da so podatki iz licenčnega izdelka na voljo drugim; prenašanje licenčnega
izdelka na kateri koli elektronski nosilec podatkov; distribucija ali prenašanje baze
podatkov ali rezultatov iskanja v kakršni koli obliki (tiskani, elektronsko posredovani,
poslani na forume ali oglasne deske, shranjeni na magnetne nosilce podatkov) drugim ali
v korist drugih.
Nepooblaščeno dodeljevanje gesel in/ali kod za dostop je strogo prepovedano.
Institucionalni uporabniki se morajo glede Splošnih pogojev uporabe v Licenčni pogodbi
obrniti na svojega skrbnika/ponudnika.

Prepovedana dejanja: Izdajanje za drugo osebo/ponarejanje
•
•

Dodajanje, odstranjevanje ali spreminjanje krmilnih informacij (podatkov v glavi
podatkovnega paketa) (poznano tudi kot "spoofing" = lažno predstavljanje IP) z namenom
goljufije ali zavajanja.
Poskus izdajanja za drugo osebo z uporabo ponarejenih glav ali drugih identifikacijskih
podatkov.

Prepovedana dejanja: Zlonamerna dejavnost na omrežju
•

Kakršna koli dejanja, ki onemogočajo uporabo ISI-jevih storitev ali internetnih povezav
drugim ljudem ali sistemom, so prepovedana. Vključeno je izvajanje napadov, ki lahko
povzročijo zasičenje servisa, usmerjeno na ISI-jeve strežnike, gostiteljske računalnike ali
posamezne uporabnike.

Prepovedana dejanja: Komercialna e-pošta
•
•

Pošiljanje nezaželenih komercialnih e-sporočil. Uporaba ISI-jevega e-poštnega ali
spletnega naslova za razpošiljanje komercialne e-pošte je prepovedana.
Pošiljanje velikih količin nezaželene e-pošte (poznano tudi kot "mail bombing" =
elektronsko zasipavanje) je prepovedano.

Prepovedana dejanja: Nadzor dostopa in overjanje
•

Poskušanje, da bi zaobšli overjanje uporabnika ali varnost katerega koli gostitelja, omrežja
ali računa (poznano tudi kot "cracking" = vdiranje) je strogo prepovedano. To vključuje
tudi dostop do podatkov, ki niso namenjeni uporabniku, prijavljanje na strežnik ali račun,
do katerega uporabnik nima dostopa, ali preizkušanje varnosti ISI-jevih strežnikov in
omrežij.

Prepovedana dejanja: Spletni pomožni programi za iskanje namestniških strežnikov (Proxy
Hunters), pajki, roboti
•

Uporaba kakršnih koli programov/ukaznih datotek/ukazov ali pošiljanje kakršnih koli
sporočil, namenjenih vmešavanju v uporabnikovo sejo na kakršen koli način, lokalno ali
preko internetnih povezav.
Izvrševanje

ISI si pridržuje pravico, da kot del običajne poslovne prakse spremlja internetni dostop
pooblaščenih uporabnikov/pridobiteljev licence do svojih storitev. Če ISI ugotovi, da je
uporabnik vpleten v navedena prepovedana dejanja, ki onemogočajo ali ovirajo dostop do
servisa in negativno vplivajo na ISI-jevo zmožnost zagotavljanja storitev, si pridržuje pravico,
da začasno odvzame uporabniku/pridobitelju licence dostop do svojega gostiteljskega
strežnika in/ali baze podatkov. ISI bo v najkrajšem možnem času po klasični ali po e-pošti
obvestil uporabnika ali pridobitelja licence o začasni prepovedi dostopa in o vzroku za
prepoved. Začasna prepoved bo veljala, dokler prepovedana dejanja ne prenehajo.
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