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Convenção de Uso 

a) O LSDi é de uso exclusivo dos alunos envolvidos em
projetos do laboratório;

b) Favor desligar CORRETAMENTE todas as máquinas clientes
ao final do dia;

c) Para a execução de experimentos ou simulações utilize
somente as  máquinas  dedicadas  a  estas  tarefas  (as  do
cluster): não ocupe uma máquina cliente;

d)  Caso  haja  necessidade  de  realizar  experimentos  ou
simulações à noite ou no final de semana notifique os
professores  responsáveis  pelo  laboratório  e  o
administrador do mesmo;

e) As bancas ao centro da sala foram reservadas para o
uso  de  laptops,  enquanto  que  as  da  esquerda  possuem
desktops.  Não  utilize  laptops  nas  mesas  da  esquerda,
mantendo a organização do laboratório.

f) Desligue a impressora ao término de seu uso;

g) As máquinas do laboratório não devem ser abertas para
manutenção sem autorização dos professores responsáveis
pelo laboratório ou do administrador;

h) Não deixe a máquina com seu usuário logado ou com a
tela  travada  caso  você  não  esteja  esteja  presente.
Converse com o administrador sobre as formas através das
quais você pode deixar processos em execução mesmo não
estando logado (veja nohup e cron)
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i) Mantenha o LSDi organizado e limpo: não deixe papéis,
copos de plástico sobre as mesas.

j) Não apoie os pés em cima do suporte a estabilizadores
(aquela peça de madeira que fica próxima ao chão). Assim
você evita sujar a parte de baixo da bancada, forçando a
termos que pintá-la frequentemente.
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