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Ακολουθητέα Πολιτική

1. Εισαγωγή
H καθιέρωση της υποδοµής AAI για τη διευκόλυνση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των
τελικών χρηστών και των πόρων των οργανισµών απαιτεί όχι µόνο ένα νοµικό πλαίσιο, το οποίο
θα επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφορίας µεταξύ των συµµετεχόντων, αλλά και την αµοιβαία
εµπιστοσύνη των οργανισµών.
Είναι επίσης απαραίτητο ο AAI Πάροχος Υπηρεσιών, οι Οργανισµοί Προέλευσης και οι
Ιδιοκτήτες Πόρων να συµφωνήσουν σε ένα κοινό σύνολο κατευθυντήριων γραµµών – την
ακολουθητέα Πολιτική AAI - που περιγράφει τους κανόνες καλής συµπεριφοράς στις συναλλαγές.
Η πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του Συµφωνητικό Υπηρεσίας

Υποδοµής

Πιστοποίησης και Πρόσβασης (AAI) µεταξύ του HEAL-Link και του Οργανισµού που υπογράφει
το συµφωνητικό και ορίζει τους κανόνες της σχέσης µεταξύ των συµµετεχόντων στην υποδοµή
AAI.

2. Οµοσπονδία HEAL-Link
2.1 Ορισµός
Η

Οµοσπονδία

HEAL-Link

λειτουργεί

στα

πλαίσια

του

Συνδέσµου

Ελληνικών

Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τα µέλη του Συνδέσµου επεκτείνουν τη συνεργασία τους στον τοµέα
της πιστοποίησης και εξουσιοδότησης µεταξύ οργανισµών και, για το σκοπό αυτό, λειτουργούν
µια κοινή υποδοµή.

2.2 Συµµετέχοντες ΑΑΙ
2.2.1 Μέλη Οµοσπονδίας
Μέλη του HEAL-Link:
!

35 Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα (22 πανεπιστήµια and 13 Τεχνολογικά ιδρύµατα)

!

14 Ερεευνητικά ιδρύµατα

!

Ακαδηµία Αθηνών

!

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

!

Βιβλιοθήκη της Βουλής

!

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

!

Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας
Όλοι οι φορείς και οι οργανισµοί που πληρούν τις προϋποθέσεις της ιδιότητας µέλους του

Συνδέσµου µπορούν να γίνουν µελή της Οµοσπονδίας. Οποιαδήποτε αναθεώρηση των εν λόγω

απαιτήσεων της προσχώρησης θα τεθεί σε ισχύ και θα θεωρείται ότι έγινε δεκτή 30 ηµέρες από
τη δηµοσίευσή της στον δικτυακό τόπο της Οµοσπονδίας HEAL-Link. Το παραπάνω δεν ισχύει,
όταν υπάρχουν συγκεκριµένες κατευθυντήριες γραµµές, σχετικά µε την προσχώρηση, στις
συµφωνίες µε τους Ιδιοκτήτες Πόρων. Τα Τρέχοντα Μέλη της Οµοσπονδίας θα λάβουν ένα
ηλεκτρονικό µήνυµα που θα υποδεικνύει µια τέτοια αναθεώρηση. Τα µέλη µπορούν να έχουν
διαφορετικούς ρόλους: θα µπορούν να ενεργούν ως εκπρόσωποι των κοινοτήτων των χρηστών
(Οργανισµοί Προέλευσης), να προσφέρουν µια ποικιλία πόρων στην Οµοσπονδία (Ιδιοκτήτες
Πόρων) και να λειτουργούν επί µέρους στοιχεία AAI.

2.2.2 Συνεργάτες Οµοσπονδίας
Οι Συνεργάτες Οµοσπονδίας είναι οργανισµοί που προσφέρουν Πόρους, στους οποίους
είναι ενεργοποιηµένη η πρόσβαση µέσω ΑΑΙ για τα Μέλη της Οµοσπονδίας. Τους επιτρέπεται να
ενσωµατώσουν τους Πόρους τους στην υποδοµή AAI και να χρησιµοποιήσουν ένα ελάχιστο
σύνολο των κεντρικών υπηρεσιών AAI οι οποίες είναι αναγκαίες για την οµαλή λειτουργία της
υποδοµής. Οι Συνεργάτες της Οµοσπονδίας δεν µπορούν να ενεργήσουν ως Οργανισµοί
Προέλευσης, δηλαδή δεν εκπροσωπούν τις Κοινότητες των Χρηστών.
Οι Συνδροµές σε Υπηρεσίες και Πόρους των Συνεργατών της Οµοσπονδίας υπόκεινται
σε ξεχωριστές συµφωνίες µε την Οµοσπονδία HEAL-Link.

3. Ακολουθητέα Πολιτική
3.4 Οργανισµοι Προέλευσης
!

Έχουν την υποχρέωση να αποκαλύπτουν την εγγραφή και τη διαδικασία πιστοποίησης,
κατόπιν αιτήµατος ενός Συµµετέχοντα AAI.

!

Λειτουργούν γραφείο υποστήριξης για τους τελικούς χρήστες που φροντίζει για θέµατα
που σχετίζονται µε την υποδοµή AAI.

!

Έχουν ενηµερωµένη την πολιτική απελευθέρωσης ιδιοχαρακτηριστικών για όλους τους
Πόρους, τους οποίους δικαιούνται να έχουν πρόσβαση οι κοινότητες χρηστών των
Οργανισµών Προέλευσης.

!

Χρησιµοποιούν για όλα τα AAI στοιχεία τους πιστοποιητικά που παρέχονται από
διαπιστευµένη-από την Οµοσπονδία HEAL-Link-Αρχή Πιστοποίησης.

!

Διατηρούν τις πληροφορίες της διαδικασίας πιστοποίησης, σύµφωνα µε τις νοµικές
διατάξεις, για τουλάχιστον 6 µήνες.

3.4 Ιδιοκτήτες Πόρων
!

Αναφέρουν τα ιδιοχαρακτηριστικά που χρειάζονται για την εξουσιοδότηση. Αυτές οι
αναφορές
καταχωρούνται στο Μητρώο των Πόρων.

!

Βεβαιώνουν ότι τα µεταδεδοµένα που χρησιµοποιούν είναι πάντα ενηµερωµένα.

!

Κρατούν τις πληροφορίες σύνδεσης και τα αρχεία καταγραφής, σύµφωνα µε τις νοµικές
διατάξεις, για τουλάχιστον 6 µήνες.

!

Χρησιµοποιούν για όλα τα AAI στοιχεία τους πιστοποιητικά που παρέχονται από
διαπιστευµένη Αρχή Πιστοποίησης.

!

Σε περίπτωση κατάχρησης από Τελικό Χρήστη, το συµβαλλόµενο µέρος που έχει
υποστεί την κατάχρηση αναλαµβάνει την ευθύνη επικοινωνίας µε τον καταχραστή. Οι
Ιδιοκτήτες Πόρων παρέχουν πληροφορίες καταγραφής στον Οργανισµό Προέλευσης
κατόπιν αιτήµατος του.

Η σύνταξη του παρόντος εγγράφου βασίστηκε στα παρακάτω έγγραφα:
•

JISC (UK federated access management)

•

SWITCHaai (Authentication and Authorization Infrastructure AAI Federation,
Switzerland).

