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Referensgruppens kommentarer till Projektgruppens
rapport/dokument Datorpolicy ISY (2005-10-20)
Mot slutet av projektgruppens arbete med utformningen av den aktuella rapporten ”Datorpolicy ISY”
har de sammankallande för projektgruppen och referensgruppen haft ett givande utbyte av
synpunkter och förtydliganden. Konsekvensen av detta har blivit att en del tidigare tvetydigheter har
utretts och att referensgruppen är nöjd med innehållet i projektgruppens rapport.
Referensgruppens tolkningar och väsentligaste kommentarer:
•

I slutet av rapportens första stycke står ”Grundförutsättningen är dock att arbetet för alla
anställda på ISY ska fungera och få tillgång till de datorer och den programvara de
behöver”. Detta är en central och viktig formulering. Vid kommande ändringar och eventuellt
planerade begränsningar måste alltid tas hänsyn till att nödvändig undervisnings- och
forskningsverksamhet måste fungera! Vårt intryck är att den föreslagna datorpolicyn och de
resulterande förändringsförslagen följer den intentionen.

•

Vi är positiva till en omkonfigurering av ISY:s nuvarande datornätverk, med huvudsyfte att
erhålla/erbjuda ett nätsegment med högre säkerhet – det s.k. lågrisknätet. Användare med
speciella mjuk- och/eller hårdvarubehov, som resulterar i önskan eller krav om
administratörsrättighet, måste ansluta berörda ISY-datorer till det s.k. högrisknätet.
o Vi tar fasta på formuleringen att högrisknätet motsvarar dagens nuvarande nät för
anställda (forskningsdomänen) och att man i högrisknätet kommer att ha ungefär
motsvarande möjligheter och begränsningar som i dagens nät.
o Vi tolkar formuleringen ”centralt administrerade datorer” att utöver TUS även
inkludera forskningsingenjörer eller liknande som administrerar ämnesområdets
datorer. I FAQ:n förtydligas att ”De forskningsingenjörer som har kunskap om och
arbetar mot samma mål och med samma rutiner som tus kan administrera datorer på
lågrisknätet under förutsättning att de skriver under det dokument som heter
”Användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet – ansvar,
rättigheter och skyldigheter för systemadministratörer”, LiU 666/02-14”.
o I den bifogande FAQ:n finns svar på olika frågor relaterade till den föreslagna
datorpolicyn, bland annat om högrisknätet. I stället för att detaljerat kommentera
FAQ:n i detta dokument, önskar Referensgruppen en framtida öppen dialog med
TUS-gruppen och Projektgruppen om hur eventuella begränsande förändringskonsekvenser bör/kan lösas – allt med hänsyn taget till att nödvändig verksamhet
måste fungera tillfredställande.

•

Vi är positiva till de föreslagna erbjudandena om tunn klient-lösning och automatinstallerad
Windows eller Linux för PC-användare. Vi stöder även förslaget om att sträva efter
gemensamma datorinköp ett fåtal gånger per termin.

Referensgruppen genom Lasse Alfredsson (sammankallande)

