
ПРАВИЛА 
за използване на университетския изчислителен клъстер 

LinBladeTU на ТУ-София 
 

I. Въведение 
1. Този документ определя правилата за използване на университетския 

изчислителен клъстер LinBladeTU на ТУ-София. 
2. За целите на този документ, терминът „ресурси” включва: 

а) Хардуерните ресурси – всички налични сървъри. 
б) Софтуерните ресурси – операционна система, допълнителни модули и 

помощни програми, както и всички инсталирани приложни програми, използвани за 
целите на обучение, научноизследователската и административната поддръжка. 

3. За целите на този документ, терминът „потребител” (user) означава всяко лице, 
което използва ресурси на LinBladeTU. 

 
II. Основни принципи 

1. Университетският изчислителен клъстер LinBladeTU предоставя безплатен 
достъп до ресурсите си на всички студенти, докторанти и преподаватели от 
Технически университет - София. 

2. Като част от Националният център за високопроизводителни и разпределени 
пресмятания LinBladeTU осигурява безплатен достъп до ресурсите си и за научни 
изследвания от индивидуални изследователи и научни групи от академични среди 
извън ТУ-София, както и за бизнеса.  

 
ІІІ. Потребителски достъп до акаунти и данни 

1. Заявяването на достъп до изчислителните ресурси става в свободна форма 
имейл на адрес: hpc <at> tu-sofia.bg след като потребителите са се запознали с 
общите условия за достъп. 

2. Акаунтите, било то с индивидуален или със споделен достъп, могат да бъдат 
използвани само за целите, за които са били предоставени на потребителя. 

3. Личният акаунт може да се използва само и единствено за изследователски 
цели. 

4. Потребителите сами трябва да защитават детайлите на личния си акаунт. 
5. Потребителите нямат право да използват акаунта си за участие в каквато и да 

е незаконна дейност, а също и да се възползват от евентуални слабости в 
сигурността на системата като цяло или на отделни нейни ресурси. При откриване 
на такива, потребителите са длъжни да уведомят незабавно отговорните лица за 
наличието им. При установяване и доказване на нарушение, потребителят се 
лишава от право на използване на услугите на клъстера, акаунтът му се изтрива и 
се търси административна, дисциплинарна или наказателна отговорност съгласно 
действащото българско законодателство. 

6. Потребителите трябва да зачитат авторското и сродните му права, отнасящи 
се до използването на хардуерните и софтуерни ресурси. 


