Οµοσπονδία HEAL-Link
Ανώτατα Εκπαιδευτικά & Ερευνητικά Ιδρύµατα

Παράρτηµα - 4
Εικονικός Οργανισµός Προέλευσης (VHO)

Περιγραφή της υπηρεσίας

Πολιτική Εγγραφής
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συνηθίζεται να υπάρχουν αρκετοί τελικοί χρήστες, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραµµένοι σε
κάποιο ίδρυµα και συνεπώς δε διαθέτουν ιδρυµατικό λογαριασµό παρόλο που έχουν για
κάποιο χρονικό διάστηµα σχέση µε το εν λόγω ίδρυµα. Τέτοια παραδείγµατα χρηστών είναι:
1. Συνεργάτες έργων που εργάζονται σε ιδιωτικές εταιρίες.
2. Συνεργάτες έργων που προέρχονται από ξένα πανεπιστήµια.
3. Προγραµµατιστές που εργάζονται σε ιδιωτικές εταιρίες και προσφέρουν υπηρεσίες
προγραµµατισµού και συνεχούς υποστήριξης.
Υπάρχουν δύο επιλογές για το πώς µπορεί να υποστηριχθούν τέτοιοι τελικοί χρήστες:
•

Η εφαρµογή µιας ξεχωριστής µεθόδου σύνδεσης για µη-AAI χρήστες και η τοπική
διαχείριση των διαπιστευτηρίων των χρηστών.

•

Η ενσωµάτωση αυτών των τελικών χρηστών στον Εικονικό Οργανισµό Προέλευσης
(VHO), που λειτουργεί από την Οµοσπονδία HEAL-Link, και ο οποίος τους
µετατρέπει σε AAI χρήστες για τους διαθέσιµους πόρους.

Η πολιτική του παρόντος εγγράφου καθορίζει τους κανόνες µεταξύ των Ιδιοκτητών των
πόρων και της Οµοσπονδίας HEAL-Link, όταν εφαρµόζεται η Β επιλογή.
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ΟΡΙΣΜΟΙ

ΥΠΕ

Υποδοµή Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης.

(AAI)

(Στο

κείµενο

χρησιµοποιείται

η

αγγλική

συντοµογραφία

AAI:

Authentication and Authorization Infrastructure)
Συνεργαζόµενο

Εάν πρόκειται για ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, κάποιο άλλο

ίδρυµα

πρόσωπο ή οντότητα, που ασκεί έλεγχο σε αυτό το πρόσωπο ή

(Affiliate)

οντότητα, ή βρίσκεται υπό έλεγχο από αυτήν, ή τελεί υπό κοινό έλεγχο
από το ίδιο πρόσωπο ή οντότητα. (Ο HEAL-Link είναι ένας µη
κερδοσκοπικός οργανισµός και δεν ασχολείται µε οποιαδήποτε
θέµατα µετοχικού κεφαλαίου µε οποιονδήποτε οργανισµό).

Ιδιοχαρακτηριστικά
(Attributes)

Πληροφορίες/στοιχεία των Τελικών Χρηστών, που απαιτούνται για τις
αποφάσεις ελέγχου πρόσβασης.

Πιστοποίηση

Διαδικασία απόδειξης της ταυτότητας ενός ήδη καταχωρισµένου

(Authentication)

Τελικού Χρήστη.

Εξουσιοδότηση

Διαδικασία χορήγησης ή άρνηση παροχής πρόσβασης σε έναν

(Authorization)

συνδροµητικό πόρο ενός πιστοποιηµένου Τελικού Χρήστη.

Μέλος Οµοσπονδίας

Ορίζεται

(Federation

Οµοσπονδίας.

στο

«Έγγραφο

για

την

ακολουθητέα

πολιτική»

της

Member)
Οργανισµός

Συµβαλλόµενοι οργανισµοί (εκτός των Συνεργατών της Οµοσπονδίας)

Προέλευσης

όπως, ακαδηµαϊκά ιδρύµατα ή δηµόσιοι οργανισµοί που εγγράφουν

(Home Organization)

Εξουσιοδοτηµένους Χρήστες. Κάθε ίδρυµα-µέλος µπορεί να έχει
πολλούς Οργανισµούς Προέλευσης. Η δυνατότητα πρόσβασης των
οργανισµών αυτών θα ελέγχεται από την Οµοσπονδία HEAL-Link
πριν από οποιαδήποτε εξουσιοδότηση.

Ιδιοκτήτης Πόρων

Ο οργανισµός ο οποίος παρέχει τους πόρους στα µέλη της

(Resource owner)

Οµοσπονδίας HEAL-Link.

Πόροι (Resources)

Υλικό στο οποίο παρέχεται πρόσβαση, π.χ. εφαρµογές, ιστοσελίδες,
βάσεις δεδοµένων, συστήµατα, κ.λπ., µε βάση την αρχική συµφωνία
µε τον αντίστοιχο Ιδιοκτήτη Πόρων.

VHO Service

Ο Οργανισµός που έχει συνδροµή στην υπηρεσία VHO.

Subscriber
Εικονικός

Ένας κατάλογος χρηστών, που επιτρέπει στον ιδιοκτήτη Πόρων την

Οργανισµός

εγγραφή εξουσιοδοτηµένων χρηστών, που δεν έχουν καταγραφεί µε
άλλο τρόπο από οποιονδήποτε Οργανισµό Προέλευσης, να παρέχει

Προέλευσης
(Virtual Home

πρόσβαση σε αυτούς τους εγκεκριµένους χρήστες σε ορισµένους
πόρους.

Organization or
VHO)
Διαχειριστής Τελικού

Ένα πρόσωπο καθορισµένο από τον Ιδιοκτήτη Πόρων ή την

Χρήστη (End User

Οµοσπονδία HEAL-Link, το οποίο είναι υπεύθυνo για τη διατήρηση

Administrator)

των δεδοµένων των χρηστών για τον συγκεκριµένο πόρο ή αντίστοιχα
για το συγκεκριµένο µέλος του HEAL-Link.
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Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ VHO

3.1

Περιγραφή της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία VHO παρέχεται από την Οµοσπονδία HEAL-Link και µπορούν να εγγραφούν σε
αυτήν τόσο οι Ιδιοκτήτες Πόρων όσο και οι Οργανισµοί Προέλευσης των µελών

1

της

Οµοσπονδίας HEAL-Link. Δίνει τη δυνατότητα στον Ιδιοκτήτη Πόρων να δηµιουργήσει
λογαριασµούς AAI για χρήστες, που δεν ανήκουν σε έναν Οργανισµό Προέλευσης. Ένας
τέτοιος λογαριασµός θα θεωρείται έγκυρος για το σύνολο των πόρων, που ανήκουν στον
αντίστοιχο Ιδιοκτήτη Πόρων.

Εικόνα 1 Υπηρεσία VHO: Αλληλεπιδράσεις
Η εφαρµογή VHO αποτελείται από έναν κατάλογο Τελικών Χρηστών µε έναν διαχειριστή
Τελικών Χρηστών µέσω διαδικτύου και τις αντίστοιχες διεπαφές Τελικών Χρηστών.
Ο συνδροµητής στην υπηρεσία VHO καθορίζει τουλάχιστον ένα Διαχειριστή Τελικών
Χρηστών, ο οποίος θα µπορεί να:
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•

καταχωρίζει νέους Τελικούς Χρήστες.

•

καθορίζει τα πεδία user ID and τον αρχικό κωδικό.
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Όλα τα µέλη της Οµοσπονδίας θα πρέπει να έχουν ήδη υπογράψει το αντίστοιχο συµφωνητικό:

HEAL-Link AAI Service Agreement.
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Το ID χρήστη έχει τη µορφή <πρόθεµα>-<ξεχωριστό µέρος>, πχ “heal-link-uid123”. Η οµοσπονδία

HEAL-Link καθορίζει το πρόθεµα του ID των χρηστών για κάθε Εικονικό Οργανισµό Προέλευσης.

•

διαγράφει και να τροποποιεί υφιστάµενους Τελικούς Χρήστες.

•

καθορίζει νέους κωδικούς.

Ο Τελικός Χρήστης θα µπορεί να:
•

αποδέχεται τους Όρους Χρήσης και να αλλάζει τον κωδικό του.

•

έχει υποστήριξη από το Διαχειριστή Τελικών Χρήστών.

Όταν ένας Τελικός Χρήστης εισέλθει στο σύστηµα για πρώτη φορά, θα πρέπει να αποδεχθεί
τους Όρους Χρήσης.

3.2

Υποχρεώσεις της Οµοσπονδίας HEAL-Link

Για την εύρυθµη λειτουργία της Υπηρεσίας VHO, η Οµοσπονδία HEAL-Link, ως πάροχος της
υπηρεσίας VHO, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Η Οµοσπονδία HEAL-Link ακολουθεί την πολιτική των Οργανισµών Προέλευσης,
όπως αυτή ορίζεται ως κοµµάτι του εγγράφου για την Ακολουθητέα Πολιτική.
2. Η

Οµοσπονδία

HEAL-Link

διατηρεί

την

πολιτική

απελευθέρωσης

ιδιοχαρακτηριστικών του Εικονικού Οργανισµού Προέλευσης σύµφωνα µε τις ανάγκες
του Συνδροµητή της Υπηρεσίας VHO.
3. Για να γίνει σαφής ο διαχωρισµός µεταξύ χρηστών του Εικονικού Οργανισµού
Προέλευσης και τακτικών χρηστών (προερχόµενων από τα ιδρύµατα-µέλη), η
Οµοσπονδία HEAL-Link διασφαλίζει ότι ορισµένα ιδιοχαρακτηριστικά ορίζονται ως
εξής:
eduPersonScopedAffiliation

=

affiliate@vho-heal-link.gr

eduPersonAffiliation

=

affiliate

eduPersonOrgDN

=

dc=vho-heal-link,dc=gr

4. Η Οµοσπονδία HEAL-Link υποδεικνύει τεχνικές και διαχειριστικές πληροφορίες
επικοινωνίας στους συνδροµητές της Υπηρεσίας VHO.
5. Η Οµοσπονδία HEAL-Link λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για τη διασφάλιση της
απρόσκοπτης λειτουργίας της υπηρεσίας, την παρακολούθηση της διαθεσιµότητας
της υπηρεσίας και την υποστήριξη την Διαχειριστών Τελικών Χρηστών. Οι διακοπές
λόγω προγραµµατισµένων εργασιών συντήρησης θα ανακοινώνονται εκ των
προτέρων.

3.3

Υποχρεώσεις του Συνδροµητή στην Yπηρεσία VHO

1. Ο Συνδροµητής της Υπηρεσίας VHO καταχωρεί τους Τελικούς Χρήστες, όπως
ορίζεται στους κανόνες της πολιτικής Εγγραφής Τελικού Χρήστη (βλέπε Κεφάλαιο 4).

2. Ο Συνδροµητής της Υπηρεσίας VHO παρέχει υποστήριξη πρώτου επιπέδου στους
καταχωρισµένους του Τελικούς Χρήστες.
3. Ο Συνδροµητής της Υπηρεσίας VHO υποδεικνύει στην Οµοσπονδία HEAL-Link
τεχνικές και διαχειριστικές πληροφορίες επικοινωνίας.
4. Κατόπιν αιτήµατος, ο Διαχειριστής Τελικού Χρήστη ενηµερώνει την Οµοσπονδία
HEAL-Link για τον αριθµό των χρηστών, που διαχειρίζεται τη συγκεκριµένη χρονική
στιγµή, για το πώς αυτοί οι χρήστες συνδέονται µε το Συνδροµητή της Υπηρεσίας
VHO (ακριβής τρόπος σύνδεσης), καθώς επίσης και για τα αντίστοιχα αποδεικτικά
δικαιολογητικά, που πρέπει να διαθέτει για τους εν λόγω χρήστες.

3.4

Τροποποιήσεις της Υπηρεσίας

Με µια εκ των προτέρων (τουλάχιστον 2 εβδοµάδων) προειδοποίηση, η Οµοσπονδία HEALLink διατηρεί το δικαίωµα να επιφέρει αλλαγές, αν χρειαστεί, στη λειτουργικότητα, στις
απαιτήσεις, στις διαδικασίες, στα ιδιοχαρακτηριστικά κλπ. του Εικονικού Οργανισµού
Προέλευσης ή των χρηστών του.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Παρόλο που η Οµοσπονδία HEAL-Link λειτουργεί την Υπηρεσία VHO, η καταχώριση των
Τελικών Χρηστών και η συντήρηση των δεδοµένων του Τελικού Χρήστη είναι υπό την ευθύνη
του Συνδροµητή στην Υπηρεσία VHO. Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης συµµόρφωση µε τις
διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων που ορίζονται στη σύµβαση
Παροχής Υπηρεσιών AAI.
Ο Διαχειριστής Τελικού Χρήστη πραγµατοποιεί την καταχώρηση των δεδοµένων. Αυτός ή ένα
έµπιστο τρίτο άτοµο (πχ. ένας εκπρόσωπος του συµβαλλόµενου µέρους), πρέπει να
3

εξακριβώσει την ταυτότητα των νέων χρηστών, που θα βασίζεται σε επίσηµα έγγραφα (πχ
ταυτότητα, διαβατήριο, έγγραφο εγγραφής στην υπηρεσία) και θα πρέπει να είναι σε θέση να
συνδέσει το όνοµα χρήστη του εγγεγραµµένου Τελικού Χρήστη µε ένα πραγµατικό πρόσωπο
οποιαδήποτε στιγµή (µε εξαίρεση τους δοκιµαστικούς λογαριασµούς και τους λογαριασµούς
επισκεπτών, βλέπε παρακάτω).
Ο Διαχειριστής Τελικού Χρήστη είναι κυρίως υπεύθυνος για:
•

τη σωστή και καλή διαχείριση των εν λόγω στοιχείων Τελικού Χρήστη (πχ. διαγραφή
του τελικού χρήστη, όταν δεν είναι πλέον εξουσιοδοτηµένος να χρησιµοποιήσει τον
πόρο).

•

τη δηµιουργία ενός ονόµατος χρήστη και αρχικού κωδικού πρόσβασης και την αρχική
µετάδοση αυτών των διαπιστευτηρίων στον Τελικό Χρήστη.

Οι δοκιµαστικοί λογαριασµοί και οι λογαριασµοί επισκεπτών αποτελούν ειδική περίπτωση. Θα
πρέπει να ανοίγονται µόνο σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η χρήση κάποιου προσωπικού
λογαριασµού. Λογαριασµοί επισκεπτών χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο για τους
συµµετέχοντες σε κάποιο µάθηµα. Οι κωδικοί πρόσβασης των λογαριασµών επισκεπτών
πρέπει να αλλάζουν µετά τη λήξη των µαθηµάτων. Δεν επιτρέπεται η δηµοσίευση κωδικών
πρόσβασης των λογαριασµών επισκεπτών ή των δοκιµαστικών λογαριασµών σε δηµόσιες
πηγές πληροφοριών (πχ. ιστοσελίδες, e-mail αρχεία, περιοδικά κλπ).
Το επώνυµο των δοκιµαστικών λογαριασµών και των λογαριασµών επισκεπτών πρέπει να
ακολουθεί αυτούς τους κανόνες:
Δοκιµαστικός λογαριασµός:
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Το επώνυµο ξεκινάει µε demo-

Εναλλακτικά, η έµπιστη Τρίτη οντότητα µπορεί να παρέχει µια λίστα µε πρώην εγγεγραµµένους

χρήστες (π.χ. προσωπικό ή φοιτητές), εάν η πρώην διαδικασία εγγραφής είναι τόσο ακριβής όσο και η
διαδικασία εγγραφής για τους χρήστες του Εικονικού Οργανισµού Προέλευσης (πχ. βασίζεται σε
επίσηµα έγγραφα).

Λογαριασµός επισκεπτών:

Το επώνυµο ξεκινάει µε guest-

Για κάθε δοκιµαστικό λογαριασµό και λογαριασµό επισκεπτών, ο Διαχειριστής Τελικού
Χρήστη πρέπει να ενηµερώνεται από ένα υπεύθυνο πρόσωπο επαφής (ενδεχοµένως σε
κάποιον εξωτερικό οργανισµό), το οποίο θα είναι σε θέση να προσδιορίσει τον πραγµατικό
χρήστη, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Η σύνταξη του παρόντος βασίστηκε στο έγγραφο: SWITCHaai (AAI – Authentication and
Authorization Infrastructure VHO Service Description & VHO Registration Policy,
Switzerland).

