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1 Ειζαγωγή
ην παξφλ θαηαγξάθνληαη νη νδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη ξχζκηζεο ηνπ proxy server
SQUID γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ θαη αμηνπνηψληαο ηηο ηερλνινγίεο MS-Windows Server θαη Ubuntu.
Ο Squid κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ζηα ΔΠΔΗΤ ην πξντφλ MS-ISA 200x, θαζψο:
Πξνζθέξεη ηηο ιεηηνπξγηθφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ζην ηνπηθφ δίθηπν ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ.
Δίλαη δσξεάλ.
Έρεη κηθξφηεξεο απαηηήζεηο απφ ηνλ εμππεξεηεηή ζηνλ νπνίν εγθαζίζηαηαη.
Αληηκεησπίδεηαη ην πξφβιεκα ηεο επαλεγθαηάζηαζεο ηνπ ινγηζκηθνχ proxy
ζε ζρνιηθά εξγαζηήξηα πνπ έρνπλ πξνκεζεπηεί θάπνην εκπνξηθφ πξντφλ, αιιά έρνπλ ράζεη ην cd ή ηνλ θσδηθφ ελεξγνπνίεζήο ηνπ.

Γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα / παξαηήξεζε / απνξία ζρεηηθά κε ηηο παξνχζεο νδεγίεο ή
ηε ιεηηνπξγία ηνπ squid ζην ΔΠΔΖΤ κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζην ζχζηεκα Αξσγήο
Υξεζηψλ (HelpDesk) δηεχζπλζε:
http://helpdesk.sch.gr/ticketnew_user.php?category_id=5017
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2 Εγκαηάζηαζη και πύθμιζη διακομιζηή μεζολάβηζηρ SQUID
Κάζε ΔΠΔΖΤ δηαζέηεη έλα ηδησηηθφ ππνδίθηπν (private) Class C ηεο κνξθήο
10.x.y.z/24 (subnet mask 255.255.255.0).
ηηο νδεγίεο πνπ αθνινπζνχλ ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεηε ηα 10.x.y.z κε ην ππνδίθηπν πνπ έρεη δνζεί ζην δηθφ ζαο ΔΠΔΖΤ (αλάινγα ηζρχεη θαη γηα ηελ IP δηεχζπλζε
ηνπ εμππεξεηεηή).

2.1 Εγκαηάζηαζη ζε περιβάλλον Windows Server
Γηα ηε βαζηθή εγθαηάζηαζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηα αθφινπζα βήκαηα:
1. Λακβάλνπκε ηελ ηειεπηαία Stable έθδνζε ηνπ squid απφ ηε δηεχζπλζε
http://squid.acmeconsulting.it/. Σν παξφλ εγρεηξίδην βαζίδεηαη ζηελ έθδνζε
«2.7 Stable 7 Standard», δηαζέζηκε σο binary απφ ην
http://squid.acmeconsulting.it/download/dl-squid.html.
2. Απνζπκπηέδνπκε ην zip αξρείν θαη αληηγξάθνπκε ηα πεξηερφκελά ηνπ ζην θάθειν ζην c:\squid.
3. Μεηνλνκάδνπκε φια ηα αξρεία ηνπ θαθέινπ etc (c:\squid\etc) απφ
.conf.default ζε .conf (π.ρ απφ squid.conf.default ζε squid.conf).
4. Αλνίγνπκε γηα επεμεξγαζία ην αξρείν squid.conf κε νπνηνδήπνηε editor
(πρ wordpad). Κάλνπκε εχξεζε γηα ην: acl localnet src. Αιιάδνπκε
ηηο εγγξαθέο έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζηελ ππεξεζία κφλν απφ
ην ηδησηηθφ ππνδίθηπν ηνπ ζρνιείνπ (10.x.y.z) θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εμππεξεηεηή (127.0.0.1). Σειηθά ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δχν εγγξαθέο:
acl localnet src 127.0.0.1
acl localnet src 10.x.y.z/24

5. Σν swap file είλαη πξνηηκφηεξν λα βξίζθεηαη ζην δεχηεξν ζθιεξφ δίζθν ηνπ
εμππεξεηεηή ζηελ θαηάηκεζε ‗TEMP‘ (ζχκθσλα κε ηελ νδεγία «Αξρηθή εγθαηάζηαζε ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε Windows 2003 Server - Windows
XP»). Οξίδνπκε 15 Gigabytes κέγεζνο cache. Γηα ην ιφγν απηφ ηξνπνπνηνχκε
ηελ αθφινπζε default γξακκή, φπσο ζηε ζπλέρεηα:
cache_dir ufs e:/squid/var/cache 15000 16 256

φπνπ ‗E’ ην drive ηεο θαηάηκεζεο TEMP, ζηελ νπνία δεκηνπξγνχκε ην directory /squid/var/cache.
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6. Αλνίγνπκε έλα command prompt (Start  Run  cmd  ok) θαη πεγαίλνπκε
ζηνλ θαηάινγν c:\squid\sbin. Δθεί πιεθηξνινγνχκε ηελ εληνιή
squid.exe –z. (γηα ηε δεκηνπξγία Swap Directories).
7. Σξέρνπκε ηελ εληνιή squid –i ε νπνία δεκηνπξγεί ην Squid ζαλ Service
ησλ windows ην νπνίν ζα μεθηλά θάζε θνξά κε ην startup ηνπ ζπζηήκαηνο.
8. Γηα λα μεθηλήζνπκε ην Squid, πάκε ζηα services ησλ windows, βξίζθνπκε ην
service squid θαη επηιέγνπκε Start.
9. Ρπζκίδνπκε ηνλ browser ηνπ εμππεξεηεηή λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ Squid Proxy,
πιεθηξνινγψληαο ηελ IP δηεχζπλζε 127.0.0.1 (ή 10.x.y.z) θαη σο
πφξηα ηελ 3128 ζηηο ξπζκίζεηο ζχλδεζεο.

2.2 Εγκαηάζηαζη Σε περιβάλλον Ubuntu
1. Δγθαζηζηνχκε ην παθέην squid3
απφ ην ύζηεκα  Γηαρείξηζε πζηήκαηνο  Synaptic
Package Manager (γξαθηθφ πεξηβάιινλ) θαη επηιέγνληαο Αλαδήηεζε
θαη πιεθηξνινγψληαο squid3 θαη ζηε ζπλέρεηα δεμί click  εκείωζε
γηα εγθαηάζηαζε
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είηε
απφ γξακκή εληνιώλ Δθαξκνγέο  Βνεζήκαηα  Σεξκαηηθό
δίλνληαο ηελ εληνιή
sudo apt-get install squid3

2. Πξνζζέηνπκε ηηο αθφινπζεο γξακκέο ζην αξρείν /etc/squid3/squid.conf
acl localnet src 10.x.y.z/24
http_access allow localnet

3. Οξίδνπκε 15 Gigabytes κέγεζνο cache. Γηα ην ιφγν απηφ πξνζζέηνπκε ηελ αθφινπζε γξακκή:
cache_dir ufs /var/spool/squid3 15000 16 256

4. Κάλνπκε ην squid service λα μαλαθνξηψζεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ:
sudo invoke-rc.d squid3 force-reload
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5. Ρπζκίδνπκε ηνλ browser ηνπ εμππεξεηεηή λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ Squid Proxy, πιεθηξνινγψληαο ηελ δηεχζπλζε 127.0.0.1 (ή 10.x.y.z) θαη σο πφξηα ηελ
3128 ζηηο ξπζκίζεηο ζχλδεζεο.

ε πεξίπησζε πνπ ν Ubuntu εμππεξεηεηήο έρεη δπλακηθή απφδνζε δηεχζπλζεο
(DHCP) ελδέρεηαη ν squid ζε επαλεθθίλεζε ηνπ εμππεξεηεηή ή ηνπ LTSP λα κελ ιεηηνπξγεί ζσζηά. Σν πξφβιεκα νθείιεηαη ζην φηη ν squid μεθηλά πξηλ ην Network Manager θαη επνκέλσο δελ γλσξίδεη ηνπ DNS εμππεξεηεηέο.
Η ιχζε είλαη είηε ε επαλεθθίλεζε ηνπ squid είηε ε πξνζζήθε ηνπ DNS εμππεξεηεηή
ζην αξρείν /etc/squid3/squid.conf κε ηε γξακκή
dns_nameservers 194.63.238.4 194.63.239.64 194.63 194.63.237.4

ημείωζη: Ο δεύηεξνο θαη ν ηξίηνο nameserver είλαη δηαθνξεηηθόο
αλάινγα κε ηε γεωγξαθηθή ηνπνζεζία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζε πεξίπηωζε πνπ δελ ηνπο γλωξίδεηε δώζηε ηελ εληνιή ipconfig/all από
έλα MS-Windows κεράλεκα ηνπ ΔΠΔΗΤ ή επηθνηλωλήζηε κε ην helpdesk
ηνπ ΠΓ.

2.3 Επιβεβαίωζη ορθής λειηοσργίας Squid
Γηα λα επηβεβαηψζνπκε ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ εμππεξεηεηή Squid, κπνξνχκε λα
πξαγκαηνπνηήζνπκε ηα αθφινπζα:
9
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1. Ρπζκίδνπκε ηνλ browser ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ Squid
Proxy, πιεθηξνινγψληαο ηελ δηεχζπλζε ηνπ εμππεξεηεηή (10.x.y.z) θαη
σο πφξηα ηελ 3128 ζηηο ξπζκίζεηο ζχλδεζεο.
2. πλδεφκαζηε ζε κία ζειίδα ηνπ δηαδηθηχνπ.
3. Μεηά ηελ επηηπρή πξνβνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο, δηαπηζηψλνπκε
πσο ε πξφζβαζε ζηελ ελ ιφγσ ηζηνζειίδα πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ squid
απφ ην αξρείν:
a. MS-Windows: C:\squid\var\logs\access.log ή
b. Ubuntu: /var/log/squid3/access.log

2.4 Ρσθμίζεις Squid για ηην λειηοσργία ηοσ πρωηοκόλλοσ
Wpad (ασηόμαηη ρύθμιζη ηων ζηαθμών εργαζίας για ηη
τρήζη ηοσ squid ή μη ανάλογα με ηη διαθεζιμόηηηά ηοσ)
Με ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πξσηνθφιινπ wpad αθελφο νη browsers ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο (εθφζνλ έρνπλ απηφκαην εληνπηζκφ ξπζκίζεσλ δηακεζνιαβεηή ελεξγνπνηεκέλν)
δελ απαηηνχλ επηπιένλ ξπζκίζεηο γηα ηνλ proxy θαη
εάλ γηα θάπνην ιφγν ν Squid server δελ είλαη δηαζέζηκνο (πρ ιφγσ βιάβεο πιηθνχ, ιφγσ πξνβιήκαηνο ζην ιεηηνπξγηθφ ηνπ ζχζηεκα θιπ) νη ζηαζκνί εξγαζίαο απηφκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην Internet απεπζείαο
κέζσ ηνπ δξνκνινγεηή.
Γηα ηε ιεηηνπξγία απηή απαηηνχληαη επηπιένλ :
Ρχζκηζε ηνπ WEB εμππεξεηεηή
Ρχζκηζε ηνπ DNS εμππεξεηεηή
ημείωζη: Οη παξαπάλω ξπζκίζεηο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζηνλ Web εμππεξεηεηή θαη ζηνλ DNS εμππεξεηεηή ηνπ ΔΠΔΗΤ εάλ απηόο είλαη δηαθνξεηηθόο από ηνλ εμππεξεηεηή πνπ εγθαζίζηαηαη ν Squid.

2.4.1 Ρύθμιζη Web εξςπηπεηηηή ζε MS-Windows
1. Δάλ ην ζχζηεκα δελ δηαζέηεη web εμππεξεηεηή ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπκε IIS
ζε πεξηβάιινλ MS-Windows:
Add Remove Programs  Add Remove Windows Components 
Application Server  Internet Information Services
(IIS)
2. Γηα λα νξίζνπκε ηα Mime Types πνπ ζέινπκε, αλνίγνπκε ην εξγαιείν δηαρείξηζεο
ηνπ IIS (Start  Administrative Tools  Internet Information Services).
o Γεμί θιηθ  Ιδηόηεηεο ζην Default Website.
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o Πεγαίλνπκε ζην Tab ΗTTP Headers θαη χζηεξα ζηελ επηινγή MIME
Types

o Δπηιέγνπκε New θαη βάδνπκε dat θαη
javascript-config ζηα αληίζηνηρα πεδία.
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3. Κάλνπκε επαλεθθίλεζε ην IIS Service.

2.4.2 Ρύθμιζη Web εξςπηπεηηηή ζε Ubuntu
1. Δάλ ην ζχζηεκα δελ δηαζέηεη web εμππεξεηεηή ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπκε
Apache ζε πεξηβάιινλ Ubuntu:
Δθαξκνγέο  Βνεζήκαηα  Σεξκαηηθό θαη πιεθηξνινγνχκε:
sudo apt-get install apache2
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2. ηε ζπλέρεηα ζην αξρείν /etc/apache2/mods-available/mime.conf
πξνζζέηνπκε mime types κε ηελ πξνζζήθε ηεο γξακκήο:
AddType application/x-javascript-config dat

3. Κάλνπκε επαλεθθίλεζε ην apache service:
sudo /etc/init.d/apache2 restart

2.4.3 Ρύθμιζη DNS εξςπηπεηηηή ζε MS-Windows
1. Δάλ ην ζχζηεκα δελ δηαζέηεη DNS εμππεξεηεηή ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπκε
Add Remove Programs  Add Remove Windows Components 
Networking Services  Domain Name System (DNS)
2. Πεγαίλνπκε Start  Administrative Tools  DNS, γηα λα θάλνπκε
ηηο αθφινπζεο ξπζκίζεηο ζηελ ππεξεζία DNS:
Δπηιέγεηαη ε forward lookup zone ζηελ νπνία είλαη επηζπκεηή ε απηφκαηε ξχζκηζε ηεο ππεξεζία proxy.
Κάλνπκε δεμί θιηθ «New Alias (CNAME)»
Οξίδνπκε ην φλνκα ηνπ alias (wpad) θαη ην πιήξεο φλνκα ηνπ εμππεξεηεηή.
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2.4.4 Ρύθμιζη DNS εξςπηπεηηηή ζε Ubuntu LTSP
ηελ πεξίπησζε πνπ δηαζέηνπκε κφλν ηνλ Ubuntu LTSP εμππεξεηεηή ζην ΔΠΔΗΤ
(δειαδή φινη νη ζηαζκνί εξγαζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη σο thin clients) δελ απαηηείηαη
λα εγθαηαζηήζνπκε DNS εμππεξεηεηή παξά κφλν:
1. Πξνζζέηνπκε ζην αξρείν /etc/hosts (sudo gedit /etc/hosts) ηελ
εμήο γξακκή:
10.x.y.z

wpad

Όπνπ 10.x.y.z ε IP δηεχζπλζε πνπ έρεη ν ubuntu server.

2.4.5 Δημιοςπγία ηος απσείος wpad.dat
1. Γεκηνπξγνχκε έλα λέν έγγξαθν (ζε πεξηβάιινλ MS-Windows κε ην notepad θαη
ζε πεξηβάιινλ Ubuntu κε ην sudo gedit) ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο
γξακκέο:
function FindProxyForURL(url, host) {
return "PROXY server.school.int:3128; DIRECT";
}

ημείωζη: Όπνπ server.school.int βάδνπκε ην αληίζηνηρν φλνκα (DNS
private name) ηνπ server πνπ ηξέρεη ν squid

2. Απνζεθεχνπκε ην λέν έγγξαθν ζαλ wpad.dat ζην θάθειν
c:\inetpub\wwwroot πνπ είλαη ν default published θάθεινο ηνπ IIS
(γηα πεξηβάιινλ MS-Windows)
/var/www (γηα πεξηβάιινλ Ubuntu)
3. Δπηβεβαηψλνπκε ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ βεκάησλ κε ηε ζχλδεζε απφ
ηνλ εμππεξεηεηή ζηε ζειίδα http://wpad/wpad.dat, ζηελ νπνία πξέπεη λα ιάβνπκε
ηα πεξηερφκελα ηνπ αξρείνπ wpad.dat, πνπ εηζάγακε λσξίηεξα
4. Γηα λα αμηνπνηήζνπκε ην πξσηφθνιιν wpad απφ ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο πξέπεη
λα ελεξγνπνηήζνπκε ηηο ξπζκίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 3.

14

ΔΑΙΣΤ/Σερληθή ηήξημε

Δγθαηάζηαζε θαη Γηακφξθσζε Squid Server ζε ΔΠΔΗΤ

2.5 Ρσθμίζεις Squid για απαγόρεσζη πρόζβαζης ηων τρηζηών ζε ζσγκεκριμένες ζελίδες
Σν ΠΓ γηα λα πξνζηαηεχζεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ απφ αθαηάιιειν θαη επηθίλδπλν πεξηερφκελν ζην Γηαδίθηπν, παξέρεη ηελ ππεξεζία Web Filtering κε ηελ νπνία απαγνξεχεηαη ε πξφζβαζε ζε ζειίδεο:
πνπ πξνπαγαλδίδνπλ ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ην κίζνο θαη ηε βία
πνπ πξνσζνχλ ηα λαξθσηηθά
κε ηπρεξά παηρλίδηα
κε πνξλνγξαθηθφ πεξηερφκελν
πνπ πξνσζνχλ ην ξαηζηζκφ
ημείωζη: ηελ πεξίπησζε πνπ νη ρξήζηεο ηνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ δηαπηζηψζνπλ πσο
έρνπλ πξφζβαζε ζε ζειίδεο κε αθαηάιιειν πεξηερφκελν, πξέπεη λα ελεκεξψζνπλ άκεζα
ηελ ππεξεζία Web Filtering (cachemaster@sch.gr), ψζηε ε απαγφξεπζε πξφζβαζεο ζε
απηέο λα ηζρχζεη ζην ζχλνιν ηνπ ΠΓ.

ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα αθνξά ζε ζειίδεο πνπ δελ απαγνξεχνληαη, θαζψο είλαη αμηνπνηήζηκεο απφ ηκήκα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ηφηε πξέπεη λα εηζαρζνχλ θαλφλεο απαγφξεπζεο ζηνλ proxy server, κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία:
1. Γεκηνπξγνχκε έλα λέν αξρείν κε φλνκα squid-block.acl ζηε ζέζε
c:\squid\etc (γηα MS-Windows) ή /etc/squid3 (γηα Ubuntu) θαη κε πεξηερφκελν ηηο ηζηνζειίδεο γηα ηηο νπνίεο ζέιοπκε λα απαγνξεχζνπκε ηελ πξφζβαζε. Γηα παξάδεηγκα γηα λα απαγνξεπηεί ε πξφζβαζε ζηηο ζειίδεο πνπ ην url ηνπο
πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ―facebook.com‖ θαη ―hi5.com‖πξνζζέηνπκε :
.facebook.com
.hi5.com

2. Δηζάγνπκε ηηο αθφινπζεο γξακκέο ζηελ αξρή ηνπ αξρείνπ
MS-Windows: C:\squid\etc\squid.conf ή
Ubuntu: /etc/squid3/squid.conf
ππιν ηην ενηολή: http_access allow sch:
#γηα MS-Windows
acl bad url_regex -i "C:\squid\etc\squid-block.acl"
http_access deny bad
# πξηλ ηελ εληνιή http_access allow sch
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#γηα Ubuntu
acl bad url_regex -i "/etc/squid3/squid-block.acl"
http_access deny bad
# πξηλ ηελ εληνιή http_access allow sch

Η παξάκεηξνο ‗-i‘ εμαζθαιίδεη πσο ε πξφζβαζε ζηηο δηεπζχλζεηο ζα απαγνξεπζεί
αλεμάξηεηα απφ ην αλ εηζαρζνχλ απφ ην ρξήζηε κε κηθξνχο ή θεθαιαίνπο ραξαθηήξεο.
3. Απνζεθεχνπκε ην αξρείν θαη θάλνπκε ην squid service λα μαλαθνξηψζεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ:
MS Windows: Start  Command Promt
net stop squid
net start squid

Ubuntu: Δθαξκνγέο  Βνεζήκαηα  Σεξκαηηθό
sudo invoke-rc.d squid3 force-reload

2.6 Ρσθμίζεις Squid για ηα updates ηων Ubuntu & MSWindows standalone ζηαθμών εργαζίας
Δάλ ην ΔΠΔΗΤ δηαζέηεη standalone ζηαζκνχο εξγαζίαο είλαη δπλαηφλ ν squid λα
ξπζκηζηεί ψζηε λα θάλεη cache ηα updates ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο είηε απηνί δηαζέηνπλ Ubuntu ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (θάηη αλάινγν κε ην apt-cacher) είηε απηνί δηαζέηνπλ MS-Windows ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (θάηη αλάινγν κε ην MS-Windows Server
Update Services). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ψζηε λα κελ απαηηείηαη θάζε ζηαζκφο λα θαηεβάδεη απφ ην δηαδίθηπν ηα updates ηνπ.
1. Πξνζζέηνπκε ηηο αθφινπζεο γξακκέο ζην αξρείν squid.conf
refresh_pattern deb$ 1577846 100% 1577846
refresh_pattern Packages.gz$ 1440 100% 1440
refresh_pattern zip$ 1440 100% 1440
refresh_pattern windowsupdate.com/.*\.(cab|exe) 4320 100% 43200
reload-into-ims
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refresh_pattern download.microsoft.com/.*\.(cab|exe) 4320 100%
43200 reload-into-ims
refresh_pattern au.download.windowsupdate.com/.*\.(cab|exe) 4320
100% 43200 reload-into-ims
refresh_pattern msi$ 1440 100% 1440
maximum_object_size 1 GB
#Η πξνζζήθε λα γίλεη πξηλ ηνλ νξηζκό ηνπ localnet
acl localnet src 10.x.y.z/24

2. ε φινπο ηνπο Ubuntu standalone ζηαζκνχο εξγαζίαο δίλνπκε ηελ αθφινπζε εληνιή
#Αληηθαηαζηήζηε ην 10.x.y.z κε ηελ IP δηεύζπλζε ηνπ squid εμππεξεηεηή
echo 'Acquire::http::Proxy "http://10.x.y.z:3128";' | sudo tee
/etc/apt/apt.conf.d/51proxy

3. ε φινπο ηνπο MS-Windows standalone ζηαζκνχο εξγαζίαο δίλνπκε ηελ αθφινπζε εληνιή
#Αληηθαηαζηήζηε ην 10.x.y.z κε ηελ IP δηεύζπλζε ηνπ squid εμππεξεηεηή
proxy-cfg –p 10.x.y.z:3128

ημείωζη: Όηαλ νη ζηαζκνί εξγαζίαο MS-Windows θάλνπλ απηφκαην θαηέβαζκα θαη εγθαηάζηαζε ησλ updates (κέζσ ηνπ MS-Windows Update service) δελ ζεκεηψλεηαη 100%
caching ησλ updates. Αληίζεηα εάλ ν ρξήζηεο θαηεβάζεη κφλνο ηνπ έλα update απηφ παξακέλεη ζηελ cache ηνπ squid.
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3 Ρςθμίζειρ ηων ζηαθμών επγαζίαρ για να σπηζιμοποιούν ηο διακομιζηή μεζολάβηζηρ squid
Οη ξπζκίζεηο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ ζε επηπιένλ ξπζκίζεηο ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο
πξνθεηκέλνπ λα αληρλεχνπλ ην squid θαη λα ην ρξεζηκνπνηνχλ φπνηε απηφ είλαη δηαζέζηκν (δει. ζε πεξίπησζε κε δηαζεζηκφηεηαο ηνπ εμππεξεηεηή web ή ηνπ εμππεξεηεηή squid νη ζηαζκνί εξγαζίαο ζα ζπλδεζνχλ απηφλνκα ζην δηαδίθηπν). Αλάινγα ην
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο ρξεηάδνληαη νη αθφινπζεο ξπζκίζεηο:

3.1 Ρσθμίζεις DNS ζε standalone ζηαθμούς εργαζίας MSWindows ή Ubuntu (ότι thin clients)
Οη ζηαζκνί εξγαζίαο εθφζνλ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ππεξεζία DNS ηνπ εμππεξεηεηή
ηνπ ΔΠΔΗΤ (πρ πνπ δελ αλήθνπλ ζην domain ηνπ ΔΠΔΗΤ ή ζε ΔΠΔΗΤ πνπ ν
δξνκνινγεηήο δελ επηζηξέθεη ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο κέζσ DHCP σο DNS εμππεξεηεηή ηνλ εμππεξεηεηή ηνπ ΔΠΔΗΤ θιπ) δελ γλσξίδνπλ φηη ν θφκβνο wpad είλαη ν
εμππεξεηεηήο ηνπ ΔΠΔΗΤ. Γηα λα ιπζεί απηφ :
Θα πξέπεη λα ξπζκίζνπκε ην αξρείν hosts γηα κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηνλ
wpad server.

1
1.1

MS-Windows: Αλνίγνπκε γηα επεμεξγαζία κε θάπνηνλ editor ηελ επηινγήο καο
(πρ Notepad) ην αξρείν
c:\windows\system32\drivers\etc\hosts.

1.2

Ubuntu: Αλνίγνπκε γηα επεμεξγαζία κε θάπνηνλ editor ηελ επηινγήο καο (πρ
sudo gedit) ην αξρείν /etc/hosts.

1.3

Πξνζζέηνπκε ηελ αθφινπζε γξακκή κε ηελ IP δηεχζπλζε ηνπ εμππεξεηεηή:

10.x.y.z

wpad

3.2 Σηαθμοί Εργαζίας MS-Windows
3.2.1 Υειποκίνηηη πύθμιζη ηος browser ηος ζηαθμού επγαζίαρ για
Αςηόμαηο ενηοπιζμό πςθμίζεων
ημείωζη: Οη ρεηξνθίλεηεο ξπζκίζεηο πνπ αθνινπζνχλ ζα πξέπεη λα γίλνπλ γηα θάζε
ρξήζηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο ρσξηζηά. ηελ επφκελε παξάγξαθν αλαθέξεηαη πψο απηφ κπνξεί λα γίλεη απηνκαηνπνηεκέλα γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ζε φινπο ηνπο
ππνινγηζηέο.

Γηα ηνλ Internet Explorer, πεγαίλνπκε Δξγαιεία  Δπηινγέο Internet 
πλδέζεηο  Ρπζκίζεηο LAN θαη επηιέγνπκε ηνλ Απηόκαην εληνπηζκό
ξπζκίζεωλ.
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Γηα ηνλ Mozilla Firefox, πεγαίλνπκε Δξγαιεία  Δπηινγέο  Γηα πξνρωξεκέλνπο  Γίθηπν  Ρπζκίζεηο θαη επηιέγνπκε Απηόκαηνο εληνπηζκόο ξπζκίζεωλ δηακεζνιαβεηή γηα απηό ην δίθηπν.
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3.2.2 Ρύθμιζη ηων MS-Internet Explorer & Mozilla Firefox ηος
ζηαθμού επγαζίαρ για Αςηόμαηο ενηοπιζμό πςθμίζεων με
σπήζη πολιηικών
Η ελεξγνπνίεζε ηνπ Απηφκαηνπ εληνπηζκνχ ξπζκίζεσλ κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ηελ
ελεξγνπνίεζε ηεο θαηάιιειεο πνιηηηθήο (policy) ε νπνία ζα εθαξκνζηεί ζε επίπεδν
Active Directory θαη ζα ηζρχεη γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο φισλ ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο
πνπ αλήθνπλ ζην Domain.
Οδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία / ηξνπνπνίεζε / δηαρείξηζε πνιηηηθώλ
κπνξείηε λα βξείηε ζην εγρεηξίδην Δγθαηάζηαζε θαη Γηακόξθωζε ΔΠΔΗΤ κε Windows Server 2003 θαη Windows XP ζηνλ Δλεκεξωηηθό Κόκβν
ηεο Σερληθήο ηήξημεο ζηε Βηβιηνζήθε
(http://ts.sch.gr/ts/downloadsDetails.do?action=downloadsDetails&i
temId=128691)

ημείωζη: ε πεξίπηωζε πνπ θάπνηνο ζηαζκόο εξγαζίαο MS-Windows δελ
αλήθεη ζην Domain ζα πξέπεη λα γίλεη ελεξγνπνίεζε ηεο ηνπηθήο πνιηηηθήο (local policy) ζην ζπγθεθξηκέλν ζηαζκό εξγαζίαο γηα λα ηζρύεη γηα όινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ.

3.2.3 Ρύθμιζη Πολιηικήρ για MS-Internet Explorer
1. Θα πξέπεη επίζεο λα επηβεβαηψζηε φηη ε πνιηηηθή ζην Default Domain
Policy (ή Local Policy γηα ζηαζκνχο εξγαζίαο εθηφο Domain)  User
Configuration  Windows Settings  Internet Explorer
Maintenance  Connection  Automatic Browser Configuration  Automatic Detect Configuration Settings είλαη
ελεξγνπνηεκέλε (είλαη πξνεπηιεγκέλε ξχζκηζε ζην Default Domain Policy). Η
ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ξπζκίδεη ηνλ MS-Internet Explorer λα αλαδεηά απηφκαηα
ηνλ εμππεξεηεηή proxy θάζε θνξά πνπ θαιείηαη.
2. Θα πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί ε πνιηηηθή ζην Default Domain Policy (ή
Local Policy γηα ζηαζκνχο εξγαζίαο εθηφο Domain)  User Configuration  Administrative Templates  Windows Components  Internet Explorer  Disable changing Automatic Configuration settings  Enable. Η ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή
ξπζκίδεη ηνλ MS-Internet Explorer ψζηε λα κελ κπνξνχλ νη ρξήζηεο λα αιιάδνπλ
ηηο απηφκαηεο ξπζκίζεηο αλαδήηεζεο ηνπ εμππεξεηεηή proxy.
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3.2.4 Ρύθμιζη πολιηικήρ για Mozilla Firefox
1. Γηα ηνλ Firefox ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί εηδηθή έθδνζε ηνπ Firefox πνπ ιακβάλεη πνιηηηθέο είηε ζε επίπεδν Domain ή Local Policy. Η έθδνζε είλαη δηαζέζηκε
απφ ην http://www.frontmotion.com/Firefox/download_firefox.htm (δηαζέηεη θαη
αγγιηθέο θαη εμειιεληζκέλεο εθδφζεηο,
2. Θα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε ην administrative template ηεο πνιηηηθήο απφ ην
http://www.frontmotion.com/Firefox/firefox.adm είηε ζηα templates ηνπ Domain
Policy είηε ζηα templates ηνπ Local Policy (γηα ζηαζκνχο εξγαζίαο εθηφο
Domain). Default Domain Policy (ή Local Policy γηα ζηαζκνχο εξγαζίαο εθηφο Domain)  User Configuration  Administrative
Templates  δεμί click Add/Remove Templates θαη πξνζζέηεηε
ην ζπγθεθξηκέλν template.
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3. Γηα ηνλ Firefox αξθεί λα ελεξγνπνηεζεί ε πνιηηηθή ζην Default Domain
Policy (ή Local Policy γηα ζηαζκνχο εξγαζίαο εθηφο Domain)  User
Configuration  Administrative Templates  Firefox 
Proxy settings  Enabled. & Proxy Setting Autodetect
Proxy Setting for this Network
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3.3 Σηαθμοί εργαζίας Ubuntu
3.3.1 Υειποκίνηηη πύθμιζη ηος ζηαθμού επγαζίαρ για Αςηόμαηο
ενηοπιζμό πςθμίζεων
ημείωζη: Οη ξπζκίζεηο πνπ αθνινπζνχλ ζα πξέπεη λα γίλνπλ γηα θάζε ρξήζηε ηνπ
ζηαζκνχ εξγαζίαο ρσξηζηά. ηελ επφκελε παξάγξαθν αλαθέξεηαη πψο απηφ κπνξεί λα
γίλεη απηνκαηνπνηεκέλα γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ζε φινπο ηνπο ππνινγηζηέο.

1. Γηα ην πεξηβάιινλ GNOME πεγαίλνπκε: ύστημα  Προτιμήσεις  Διαμεσολαβητής Δικτύοσ  Αστόματη Ρύθμιση Διαμεσολαβητή 
URL Αστόματης Ρύθμισης θαη δειψλνπκε ην
http://10.x.y.z/wpad.dat
2. Γηα ηνλ Mozilla Firefox γηα απηφκαην εληνπηζκφ ξπζκίζεσλ. Πεγαίλνπκε: Δπεμεξγαζία  Πξνηηκήζεηο  Γίθηπν  Ρπζκίζεηο  Απηόκαηνο εληνπηζκόο ξπζκίζεωλ δηακεζνιαβεηή γηα απηό ην δίθηπν.

3.3.2 Ρύθμιζη ηος ζηαθμού επγαζίαρ για Αςηόμαηο ενηοπιζμό
πςθμίζεων
1. Σν πεξηβάιινλ ηνπ Gnome κπνξεί λα ξπζκηζηεί ψζηε φινη νη Gnome εθαξκνγέο
(πρ ν Firefox) λα ρξεζηκνπνηνχλ ην squid proxy κε ηηο παξαθάησ δχν εληνιέο
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sudo gconftool-2 --direct --config-source
xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory --type string --set
'/system/proxy/mode' 'auto'
sudo gconftool-2 --direct --config-source
xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory --type string --set
'/system/proxy/autoconfig_url' 'http://10.x.y.z/wpad.dat'

2. Γηα λα κελ κπνξνχλ νη ρξήζηεο λα απελεξγνπνηνχλ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Firefox ζα
πξέπεη ζην αξρείν /etc/firefox-3.0/pref/user.js λα είλαη ελεξγνπνηεκέλε θαη ε ξχζκηζε lockPref("network.proxy.type", 4);

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ user.js ρξεζηκνπνηείζηε ηα schscripts 7ν Κεθάιαην  7.2 Ρύζκηζε ηνπ firefox

ημειώζειρ:
Ζ παξαπάλσ ξχζκηζε ηνπ user.js ηζρχεη κφλν γηα Ubuntu 9.04
ε πεξίπησζε ΔΠΔΖΤ κε thin clients νη παξαπάλσ ξπζκίζεηο πξέπεη λα γίλνπλ κφλν ζηνλ Ubuntu LTSP εμππεξεηεηή.
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4 Παπάπηημα
4.1 Άδεια CCPL
ΣΟ ΔΡΓΟ (ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ) ΠΑΡΔΥΔΣΑΗ ΤΠΟ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΑΤΣΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ
ΑΓΔΗΑ ΣΟΤ ΝΟΜΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ CREATIVE COMMONS CORPORATION (ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΦΔΞΖ ΚΑΛΟΤΜΔΝΖ «CCPL» Ζ «ΑΓΔΗΑ»). ΣΟ ΔΡΓΟ ΠΡΟΣΑΣΔΤΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΚΑΗ/Ζ ΑΛΛΟ ΗΥΤΟΝΣΑ ΝΟΜΟ. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ΚΑΘΔ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ, ΔΚΣΟ ΑΝ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ ΒΑΔΗ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΑΓΔΗΑ Ζ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΠΔΡΗ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ.
H ΑΚΖΖ ΣΩΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΛΟΓΗΕΔΣΑΗ Ω ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΑΓΔΗΑ. ΣΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΤ Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΑΓΔΗΑ ΛΟΓΗΕΔΣΑΗ Ω ΤΜΒΑΖ, Ο ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ ΠΑΡΔΥΔΗ ’ ΔΔΝΑ ΣΟΝ ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ ΣΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΑΓΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΠΡΟΫΠΟΘΔΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΑΤΣΖ.
1. Οπιζμοί
α. «Παπάγωγο Έπγο (Σποποποίηζη)» ζεκαίλεη έλα έξγν βαζηζκέλν ζην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο ή ζην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο θαη ζε άιια πθηζηάκελα έξγα, φπσο κηα κεηάθξαζε, δηαζθεπή, δεκηνπξγία παξαγψγνπ έξγνπ, κνπζηθή δηαζθεπή ή άιιε ηξνπνπνίεζε ζπγγξαθηθνχ ή
θαιιηηερληθνχ έξγνπ, ερεηηθή έθδνζε (θσλνγξάθεκα) ή δξακαηνπνίεζε, θαη πεξηέρεη έθδνζε θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο (νπηηθναθνπζηηθφ έξγν), ή νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή κε ηελ νπνία ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο κπνξεί λα δηαζθεπαζζεί, κεηαηξαπεί ή λα πξνζαξκνζζεί ζε νπνηαδήπνηε
κνξθή πνπ εχινγα πξνέξρεηαη απφ ηελ αξρηθή, εθηφο φηαλ πξφθεηηαη γηα πιινγηθφ Έξγν πνπ δελ
κπνξεί λα ζεσξεζεί Παξάγσγν Έξγν γηα ην ζθνπφ ηεο Άδεηαο απηήο. Πξνο απνθπγή ακθηβνιηψλ,
φπνπ ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο είλαη κνπζηθή ζχλζεζε ή εγγξαθή ήρνπ (θσλνγξάθεκα), ν
ζπγρξνληζκφο ηνπ αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο κε κηα θηλνχκελε εηθφλα («ζπγρξνληζκφο») ζα ζεσξείηαη Παξάγσγν Έξγν γηα ην ζθνπφ ηεο Άδεηαο απηήο.
β. «ςλλογικό Έπγο» ζεκαίλεη κηα ζπιινγή ζπγγξαθηθψλ ή θαιιηηερληθψλ έξγσλ φπσο αλζνινγία
ή εγθπθινπαίδεηα, ή δξακαηνπνηήζεσλ, ερεηηθψλ εθδφζεσλ (θσλνγξαθήκαηα) ή αλακεηαδφζεσλ,
ή άιισλ έξγσλ ή ζπιινγή έξγσλ άιισλ απφ ηα αλαθεξφκελα ζηνλ φξν 1(δ) ηεο παξνχζαο Άδεηαο,
ή ζπιινγή εθθξάζεσλ ηεο ιατθήο παξάδνζεο ή απιψλ γεγνλφησλ θαη ζηνηρείσλ, ε νπνία ζπιινγή,
κε θξηηήξηα ηελ επηινγή θαη δηαξξχζκηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, είλαη πξσηφηππε. ηελ έλλνηα ηνπ
πιινγηθνχ Έξγνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο σο ζχλνιν ζε κε ηξνπνπνηεκέλε κνξθή, καδί κε έλα αξηζκφ άιισλ ζπλεηζθνξψλ, πνπ απνηεινχλ μερσξηζηά θαη αλεμάξηεηα έξγα θαζ’ απηά, θαη ζπγθεληξψλνληαη ζ’ έλα ζπιινγηθφ ζχλνιν. Έλα έξγν πνπ απνηειεί
πιινγηθφ Έξγν δελ ζα ζεσξείηαη Παξάγσγν Έξγν (φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ) γηα ηνπο ζθνπνχο
ηεο παξνχζαο Άδεηαο.
γ. «Διανομή» ζεκαίλεη ηε δηάζεζε ζην θνηλφ ηνπ πξσηφηππνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο ή αλαπαξαγσγψλ ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο ή ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν,
κε πψιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε δηθαηνπξαμία δηάζεζεο δηθαησκάησλ επ’ απηνχ.
δ. «ηοισεία Άδειαρ» ζεκαίλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Άδεηαο πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ ηνλ Υνξεγνχληα ηελ Άδεηα θαη αλαθέξνληαη ζηνλ ηίηιν απηήο ηεο Άδεηαο: Αλαθνξά, Με-Δκπνξηθή, Παξφκνηα Γηαλνκή.
ε. «Υοπηγών ηην Άδεια» ζεκαίλεη ην έλα ή πεξηζζφηεξα θπζηθά, ή λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία
πξνζθέξνπλ ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Άδεηαο.
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ζη «Ππώηορ Δημιοςπγόρ (Απσικόρ Δικαιούσορ)» ζεκαίλεη, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπγγξαθηθνχ ή
θαιιηηερληθνχ έξγνπ, ην έλα ή πεξηζζφηεξα θπζηθά, ή λνκηθά πξφζσπα—ζηελ πεξίπησζε πνπ ην
λνκηθφ πξφζσπν έρεη θαηαζηεί δεκηνπξγφο θαηά πιάζκα δηθαίνπ—ηα νπνία δεκηνχξγεζαλ ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη αλσλπκία ή ςεπδσλπκία ζηε δεκηνπξγία ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο, ην πξφζσπν πνπ ζχκθσλα κε ην λφκν παξνπζηάδεη ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο ζην θνηλφ.
δ. «Δικαιούσορ ςγγενικών Δικαιωμάηων» ζεκαίλεη (i) ν εζνπνηφο, κνπζηθφο, ηξαγνπδηζηήο, ρνξσδφο, ρνξεπηήο, θαιιηηέρλεο θνπθινζέαηξνπ, θαιιηηέρλεο ζεάηξνπ ζθηψλ, θαιιηηέρλεο βαξηεηηέ,
θαιιηηέρλεο ηζίξθνπ, θαη νπνηνζδήπνηε άιινο θαιιηηέρλεο πνπ ζηελ πεξίπησζε θαιιηηερληθήο παξάζηαζεο ππνθξίλεηαη, ηξαγνπδάεη, απνδίδεη, απαγγέιιεη, ππνδχεηαη, κεηαθξάδεη ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζπκκεηέρεη ζε παξάζηαζε θηινινγηθψλ ή θαιιηηερληθψλ έξγσλ ή εθθξάζεσλ ηεο ιατθήο παξάδνζεο, (ii) ζηελ πεξίπησζε εγγξαθήο ήρνπ (θσλνγξάθεκα), ν παξαγσγφο, είηε θπζηθφ
είηε λνκηθφ πξφζσπν, κε πξσηνβνπιία θαη επζχλε ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε πξψηε ερνγξάθεζε, (iii)
ζηελ πεξίπησζε εγγξαθήο εηθφλαο ή εηθφλαο θαη ήρνπ (νπηηθναθνπζηηθφ έξγν) ν παξαγσγφο, είηε
θπζηθφ είηε λνκηθφ πξφζσπν, κε πξσηνβνπιία θαη επζχλε ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε πξψηε εγγξαθή
εηθφλαο κε ή ρσξίο ήρν, (iv) ζηελ πεξίπησζε ηεο αλακεηάδνζεο, ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ αλακεηαδίδεη.
ε. «Ανηικείμενο ηηρ αδειοδόηηζηρ» ζεκαίλεη ην πξσηφηππν πλεπκαηηθφ ζπγγξαθηθφ, θαιιηηερληθφ
ή επηζηεκνληθφ έξγν, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ή πιηθφ θνξέα θαη αλ απνηππσζεί, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα κέζα ςεθηαθήο απνηχπσζεο, ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ Διιεληθνχ
λφκνπ πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Άδεηαο απηήο, ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλεη θάζε θαιιηηερληθή παξάζηαζε, ερεηηθή εγγξαθή (θσλνγξάθεκα), εγγξαθή εηθφλαο θαη ήρνπ (νπηηθναθνπζηηθφ έξγν), αλακεηάδνζε, ή βάζε
δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ Διιεληθνχ λφκνπ πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Ο νξηζκφο «Αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο» ιακβάλεηαη ππφςε ζην βαζκφ πνπ ε θαιιηηερληθή παξάζηαζε, ερεηηθή εγγξαθή (θσλνγξάθεκα), εγγξαθή εηθφλαο θαη ήρνπ (νπηηθναθνπζηηθφ έξγν), αλακεηάδνζε, ή βάζε δεδνκέλσλ πξνζηαηεχεηαη απφ ην λφκν ζηε ρψξα ηεο δηθαηνδνζίαο αο.
ζ. «Εζείρ» ζεκαίλεη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν αζθεί δηθαηψκαηα βάζεη ηεο Άδεηαο απηήο, ην νπνίν δελ έρεη πξνεγνπκέλσο παξαβηάζεη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Άδεηαο ζρεηηθά κε ην
αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο ή ην νπνίν αζθεί ηα δηθαηψκαηα βάζεη ηεο Άδεηαο απηήο κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ δηθαηνχρνπ.
η. «Παποςζίαζη ζηο κοινό» ζεκαίλεη ε παξνπζίαζε ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο ζε θχθιν
επξχηεξν απφ ην ζηελφ θχθιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ άκεζνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ γίλεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή δηαδηθαζία κε ρξήζε αζχξκαησλ ή ελζχξκαησλ πιηθψλ θνξέσλ ή
ςεθηαθψλ κέζσλ θαη κε ηξφπν πνπ θαζέλαο απφ ην θνηλφ κπνξεί κε ίδηα κέζα λα έρεη πξφζβαζε
ζην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο απφ ηνλ ηφπν πνπ επηιέγεη.
ηα. «Αναπαπαγωγή» ζεκαίλεη ε παξαγσγή αληηγξάθσλ, πξνζσξηλψλ ή νξηζηηθψλ, ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ερεηηθψλ ή ηειενπηηθψλ
εγγξαθψλ θαη ησλ εγγξαθψλ ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ή/θαη αλαπαξαγσγή ηνπ επί ςεθηαθψλ ή άιισλ ειεθηξνληθψλ πιηθψλ θνξέσλ γηα ηε δηαηήξεζή ηνπ.
2. Νόμιμοι πεπιοπιζμοί (Exceptions)
Ζ Άδεηα απηή δελ ζίγεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηνπο λφκηκνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο θαη ην εζηθφ δηθαίσκα ηνπ δεκηνπξγνχ βάζεη ηνπ λφκνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή άιισλ λφκσλ.
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3. Παποσή Άδειαρ.
Βάζεη ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο Άδεηαο απηήο, ν Υνξεγψλ ηελ Άδεηα κε ην παξφλ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ αο παξέρεη κηα παγθφζκηα, ρσξίο πιεξσκή (πλεπκαηηθψλ ή ζπγγεληθψλ) δηθαησκάησλ, κε
απνθιεηζηηθή, δηαξθή άδεηα λα αζθείηε ηα δηθαηψκαηα ζηo αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο φπσο πξνζδηνξίδεηαη παξαθάησ:
α. Να αλαπαξάγεηε ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο, λα ελζσκαηψλεηε ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πιινγηθά Έξγα θαη λα αλαπαξάγεηε ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο
πνπ έρεη ελζσκαησζεί ζε πιινγηθά Έξγα.
β. Να δεκηνπξγείηε θαη αλαπαξάγεηε Παξάγσγα Έξγα (ηξνπνπνηήζεηο) ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηάθξαζήο ηνπ ζε νπνηνδήπνηε κέζν, εκπεξηέρεη ζαθή ελεκέξσζε θαη
πξνζδηνξηζκφ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ ζην πξσηφηππν αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο. Γηα
παξάδεηγκα, ε ελεκέξσζε γηα κία κεηάθξαζε κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή «Σν πξσηφηππν αληηθείκελν
ηεο αδεηνδφηεζεο κεηαθξάζηεθε απφ ηελ Αγγιηθή ζηελ Ηζπαληθή γιψζζα», ή γηα κία ηξνπνπνίεζε
κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή «Σν πξσηφηππν αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο έρεη ηξνπνπνηεζεί».
γ. Να δηαλέκεηε αληίγξαθα θαη λα παξνπζηάδεηε ζην θνηλφ ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πιηθψλ ελζσκαηψζεσλ ζε πιινγηθά Έξγα.
δ. Να δηαλέκεηε αληίγξαθα θαη λα παξνπζηάδεηε ζην θνηλφ Παξάγσγα Έξγα (ηξνπνπνηήζεηο).
ε. Να θάλεηε νπνηαδήπνηε ρξήζε νπζηψδνπο κέξνπο ησλ πεξηερνκέλσλ βάζεο δεδνκέλσλ, ζηελ
πεξίπησζε πνπ ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο είλαη βάζε δεδνκέλσλ.
Σα αλσηέξσ δηθαηψκαηα κπνξνχλ λα αζθεζνχλ κε φια ηα ηερληθά κέζα θαη ζε φινπο ηνπο πιηθνχο θνξείο ελζσκάησζεο αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο. Σα αλσηέξσ δηθαηψκαηα πεξηιακβάλνπλ ην δηθαίσκα
λα γίλνληαη απηέο νη κεηαηξνπέο νη νπνίεο είλαη ηερληθά αλαγθαίεο γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ζε
άιια ηερληθά κέζα θαη πιηθνχο θνξείο ελζσκάησζεο αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο. Τπάξρεη επηθχιαμε
ππέξ ηνπ δηθαηνχρνπ γηα φια ηα δηθαηψκαηα πνπ δελ παξέρνληαη ζαθψο απφ ηνλ Υνξεγνχληα ηελ Άδεηα,
φπσο ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη ηα δηθαηψκαηα ηεο Ρήηξαο 4(ζη) θαη 4(δ).
ηελ πεξίπησζε πνπ ν Υνξεγψλ ηελ Άδεηα είλαη δηθαηνχρνο ηνπ δηθαηψκαηνο εηδηθήο θχζεο (sui generis)
ηνπ θαηαζθεπαζηή βάζεο δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηνλ Διιεληθφ λφκν πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο,
φπσο απηφ ηζρχεη θαη’ εθαξκνγή ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο 96/9/ΔΟΚ γηα ηε λνκηθή πξνζηαζία
ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, ν Υνξεγψλ ηελ Άδεηα παξαηηείηαη απηνχ ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ.
4. Πεπιοπιζμοί
Ζ παξερφκελε άδεηα βάζεη ηεο Ρήηξαο 3 φπσο πξνζδηνξίδεηαη παξαπάλσ ππφθεηηαη ζηνπο εμήο πεξηνξηζκνχο:
α. Μπνξείηε λα πξνβείηε ζε δηαλνκή, ή δεκφζηα εθηέιεζε ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο κφλνλ
βάζεη ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Άδεηαο. Δίζηε ππνρξεσκέλνη λα πεξηιάβεηε έλα αληίγξαθν απηήο
ηεο Άδεηαο ή ην Καλνληζηηθφ Αλαγλσξηζηηθφ Πφξνπ (Uniform Resource Identifier) ηεο Άδεηαο απηήο
ζε θάζε αληίγξαθν ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο ην νπνίν δηαλέκεηε, ή εθηειείηε δεκνζίσο.
Γελ κπνξείηε λα επηβάιιεηε φξνπο ζην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο νη νπνίνη πεξηνξίδνπλ ηνπο
φξνπο ηεο Άδεηαο ή ηελ άζθεζε απφ ηνλ ιήπηε ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξέρνληαη ζ’ απηφλ ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Άδεηαο. Γελ κπνξείηε λα ρνξεγήζεηε
άδεηα πεξαηηέξσ εθκεηάιιεπζεο ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο. Πξέπεη λα ηεξείηε άζηθηεο φιεο
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ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ Άδεηα απηή θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο επζχλεο ζε θάζε αληίγξαθν ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο πνπ δηαλέκεηε ή παξνπζηάδεηε δεκφζηα. ε θάζε δηαλνκή
ή δεκφζηα παξνπζίαζε ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο, δελ επηηξέπεηε λα θάλεηε ρξήζε νπνηνπδήπνηε ηερλνινγηθνχ κέηξνπ επί ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο πνπ έρεη σοαπνηέιεζκα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο άζθεζεο απφ ηνλ ιήπηε ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο ησλ δηθαησκάησλ πνπ
παξέρνληαη ζ’ απηφλ ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Άδεηαο. Ζ παξνχζα Ρήηξα 4(α) ηζρχεη γηα ην
αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο πνπ είλαη ελζσκαησκέλν ζε πιινγηθφ Έξγν, αιιά δελ απαηηείηαη ην
πιινγηθφ Έξγν μερσξηζηά απφ ην ίδην ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο λα ππφθεηηαη ζηνπο φξνπο
ηεο παξνχζαο Άδεηαο. Αλ δεκηνπξγείηε πιινγηθφ Έξγν, εθφζνλ γίλεη γλσζηνπνίεζε απφ ηνλ Υνξεγνχληα ηελ Άδεηα, πξέπεη, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη δπλαηφλ, λα αθαηξέζεηε απφ ην πιινγηθφ
Έξγν θάζε αλαθνξά ζε δηθαηνχρν φπσο απηφ απαηηείηαη απφ ηε Ρήηξα 4(δ). Αλ δεκηνπξγείηε Παξάγσγν Έξγν (ηξνπνπνίεζε), εθφζνλ γίλεη γλσζηνπνίεζε απφ ηνλ Υνξεγνχληα ηελ Άδεηα πξέπεη,
ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη δπλαηφλ, λα αθαηξέζεηε απφ ην Παξάγσγν Έξγν (ηξνπνπνίεζε) θάζε
αλαθνξά ζε δηθαηνχρν φπσο απηφ απαηηείηαη απφ ηε Ρήηξα 4(δ).
β. Μπνξείηε λα πξνβείηε ζε δηαλνκή, ή δεκφζηα εθηέιεζε ελφο Παξάγσγνπ Έξγνπ (ηξνπνπνίεζεο)
κφλνλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε (i) ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Άδεηαο, (ii) ησλ φξσλ κίαο κεηαγελέζηεξεο
έθδνζεο ηεο παξνχζαο Άδεηαο, κε ηα ίδηα ζηνηρεία πεξηερνκέλνπ φπσο απηή ε Άδεηα, (iii) ησλ φξσλ
είηε κηαο άδεηαο CREATIVE COMMONS πνπ δελ έρεη δηακνξθσζεί ππφςε ηνπ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο
ηεο Διιάδαο είηε κηαο άδεηαο CREATIVE COMMONS (είηε ε παξνχζα είηε κεηαγελέζηεξεέθδνζή
ηεο) πνπ έρεη δηακνξθσζεί ππφςε ηνπ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο άιιεο ρψξαο θαη πνπ πεξηέρεη ηα ίδηα
ζηνηρεία πεξηερνκέλνπ φπσο απηή ε Άδεηα (π.ρ. Attribution—NonCommercial—ShareAlike 3 U.S.)
(Δθαξκνζηέα Άδεηα). Δίζηε ππνρξεσκέλνη λα πεξηιάβεηε έλα αληίγξαθν ηεο Δθαξκνζηέαο Άδεηαο ή
ην Καλνληζηηθφ Αλαγλσξηζηηθφ Πφξνπ (Uniform Resource Identifier) απηήο ηεο Δθαξκνζηέαο Άδεηαο
κε θάζε αληίγξαθν ηνπ Παξάγσγνπ Έξγνπ (ηξνπνπνίεζεο) ην νπνίν δηαλέκεηε, ή παξνπζηάδεηε ζην
θνηλφ. Γελ κπνξείηε λα επηβάιιεηε φξνπο ζην Παξάγσγν Έξγν (ηξνπνπνίεζε) νη νπνίνη πεξηνξίδνπλ ηνπο φξνπο ηεο Δθαξκνζηέαο Άδεηαο ή ηελ άζθεζε απφ ηνλ ιήπηε ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξέρνληαη ζ’ απηφλ ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Άδεηαο. Πξέπεη λα ηεξείηε άζηθηεο φιεο ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ Δθαξκνζηέα Άδεηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο επζχλεο ζε θάζε αληίγξαθν ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο φπσο πεξηέρνληαη ζην Παξάγσγν Έξγν (ηξνπνπνίεζε)
πνπ δηαλέκεηε ή παξνπζηάδεηε δεκφζηα. ε θάζε δηαλνκή ή δεκφζηα παξνπζίαζε ηνπ Παξάγσγνπ
Έξγνπ (ηξνπνπνίεζεο), δελ επηηξέπεηε λα θάλεηε ρξήζε νπνηνπδήπνηε ηερλνινγηθνχ κέηξνπ επί
ηνπ Παξάγσγνπ Έξγνπ (ηξνπνπνίεζεο) πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο άζθεζεο απφ
ηνλ ιήπηε ηνπ Παξάγσγνπ Έξγνπ (ηξνπνπνίεζεο) ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξέρνληαη ζ’ απηφλ ππφ
ηνπο φξνπο ηεο Δθαξκνζηέαο Άδεηαο. Ζ παξνχζα Ρήηξα 4(β) ηζρχεη γηα ην Παξάγσγν Έξγν (ηξνπνπνίεζε) σο ελζσκαησκέλν ζε πιινγηθφ Έξγν, αιιά δελ απαηηείηαη ην πιινγηθφ Έξγν μερσξηζηά απφ ην ίδην ην Παξάγσγν Έξγν (ηξνπνπνίεζε) λα ππφθεηηαη ζηνπο φξνπο ηεο Δθαξκνζηέαο
Άδεηαο.
γ. Γελ κπνξείηε λα αζθείηε δηθαηψκαηα παξερφκελα ζε αο βάζεη ηεο πξναλαθεξφκελεο Ρήηξαο 3
θαηά ηξφπν πνπ απνζθνπεί θπξίσο ζε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ή ζηνρεχεη ζε ηδησηηθή ρξεκαηηθή
αληακνηβή. Ζ αληαιιαγή ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο κε άιια έξγα πξνζηαηεπκέλα ζχκθσλα κε ην λφκν πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο κέζσ ζπζηήκαηνο ςεθηαθνχ κνηξάζκαηνο/αληαιιαγήο
αξρείσλ ή άιισο δελ ζα ζεσξείηαη φηη απνζθνπεί ή νδεγεί ζε εκπνξηθφ πιενλέθηεκα ή ηδησηηθή
ρξεκαηηθή αληακνηβή, ππφ ηνλ φξν φηη δελ ππάξρεη πιεξσκή ρξεκαηηθήο ακνηβήο ζρεηηθά κε ηελ
αληαιιαγή έξγσλ πξνζηαηεπκέλσλ ζχκθσλα κε ην λφκν πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
δ. Αλ δηαλείκεηε, ή παξνπζηάδεηε ζην θνηλφ ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο ή ην Παξάγσγν Έξγν
(ηξνπνπνίεζε) ή ην πιινγηθφ Έξγν, πξέπεη, εθφζνλ δελ έρεη ππνβιεζεί αίηεκα ζρεηηθφ κε ηε Ρήηξα 4(α), λα θξαηήζεηε άζηθηεο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην δηθαηνχρν πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη
λα παξέρεηε, αλάινγα κε ην κέζνλ ή ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηείηε: (1) ην φλνκα (ή ην ςεπδψλπκν)
ηνπ Πξψηνπ Γεκηνπξγνχ (Αξρηθνχ Γηθαηνχρνπ) ή ηνπ Γηθαηνχρνπ πγγεληθψλ δηθαησκάησλ αλ ππάξρεη θαη/ή (2) αλ ν Πξψηνο Γεκηνπξγφο (Αξρηθφο Γηθαηνχρνο) ή ν Γηθαηνχρνο πγγεληθψλ δηθαησ-
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κάησλ θαη/ή ν Υνξεγψλ ηελ Άδεηα νξίζεη, ζηνπο φξνπο ρξήζεο ή ζε άιιν ζρεηηθφ κέζν, άιινλ ή άιινπο (π.ρ. έλα ηλζηηηνχην, εθδφηε, πεξηνδηθφ) αλαθνξηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηα δηθαηψκαηα
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο φζνλ αθνξά ηνλ Υνξεγνχληα ηελ Άδεηα, ην φλνκα απηνχ ή απηψλ («Γηθαηνχρνη»). Δπίζεο, ηνλ ηίηιν ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο αλ ππάξρεη, θαη (3) ζην βαζκφ πνπ
απηφ είλαη δπλαηφ, ην Καλνληζηηθφ Αλαγλσξηζηηθφ Πφξνπ (Uniform Resource Identifier), αλ ππάξρεη,
ην νπνίν ν Υνξεγψλ ηελ Άδεηα πξνζδηνξίδεη ζπλδεφκελν κε ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο, εθηφο
αλ απηφ ην Καλνληζηηθφ Αλαγλψξηζεο Πφξνπ (Uniform Resource Identifier) δελ αλαθέξεηαη ζηηο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ή ζηηο πιεξνθνξίεο ρνξήγεζεο άδεηαο γηα ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο. Δπίζεο, (4) ππφςε ηεο Ρήηξαο 3(β), ζηελ πεξίπησζε ηνπ Παξάγσγνπ Έξγνπ
(ηξνπνπνίεζεο), κία αλαθνξά πνπ βεβαηψλεη ηε ρξήζε ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο ζην Παξάγσγν Έξγν (π.ρ. «Γαιιηθή κεηάθξαζε ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο ηνπ Πξψηνπ Γεκηνπξγνχ (Αξρηθνχ Γηθαηνχρνπ) ή Γηθαηνχρνπ πγγεληθψλ δηθαησκάησλ» ή «ελάξην βαζηζκέλν ζην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο ηνπ Πξψηνπ Γεκηνπξγνχ (Αξρηθνχ Γηθαηνχρνπ) ή Γηθαηνχρνπ πγγεληθψλ
δηθαησκάησλ»). Απηή ε αλαθνξά πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηε Ρήηξα 4(δ) κπνξεί λα γίλεη κε νπνηνλδήπνηε εχινγν ηξφπν, ππφ ηνλ φξν, φκσο, φηη ζηελ πεξίπησζε Παξάγσγνπ Έξγνπ (ηξνπνπνίεζεο) ή πιινγηθνχ Έξγνπ, θαη’ ειάρηζηε πξνυπφζεζε απηή ε αλαθνξά ζα θαίλεηαη φπνπ εκθαλίδεηαη νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε αλαθνξά δηθαηνχρνπ γηα ζπγγξαθηθφ δηθαίσκα θαη θαηά ηξφπν ηνπιάρηζηνλ ηφζν εκθαλή φπσο απηή ε άιιε αλάινγε αλαθνξά δηθαηνχρνπ γηα ζπγγξαθηθφ δηθαίσκα. Γηα ηελ άξζε θάζε ακθηβνιίαο, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο αλαθνξέο πνπ απαηηνχληαη απφ απηή ηε Ρήηξα γηα ην ζθνπφ ηεο πιεξνθφξεζεο πεξί ην δηθαηνχρν πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ, θαη επηπιένλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ αο ππφ ηνπο φξνπο
απηήο ηεο Άδεηαο, δελ κπνξείηε έκκεζα ή άκεζα λα επηθαιεζηείηε ή ελλνήζεηε ηελ χπαξμε νπνηαζδήπνηε ζρέζεο ή έγθξηζεο απφ ηνλ Πξψην Γεκηνπξγφ (Αξρηθφ Γηθαηνχρν) ή ην Γηθαηνχρν πγγεληθψλ δηθαησκάησλ, ηνλ Υνξεγνχληα ηελ Άδεηα, ή ην Γηθαηνχρν πνπ αθνξά Δζάο ή ηηο ρξήζεηο ηνπ
αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο απφ Δζάο, ρσξίο ηαπηφρξνλα λα ηελ απνδεηθλχεηε κε μερσξηζηή,
έγγξαθε άδεηα ηνπ Πξψηνπ Γεκηνπξγνχ (Αξρηθνχ Γηθαηνχρνπ) ή ηνπ Γηθαηνχρνπ πγγεληθψλ δηθαησκάησλ, ηνπ Υνξεγνχληα ηελ Άδεηα ή ηνπ Γηθαηνχρνπ.
ε. Πξνο άξζε θάζε ακθηβνιίαο, νη πεξηνξηζκνί πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ [4(α), 4(β), 4(γ), 4(δ)]
δελ εθαξκφδνληαη ζ’ απηά ηα κέξε ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ
νξηζκφ «Αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο» απηήο ηεο Άδεηαο απνθιεηζηηθά επεηδή ζπληζηνχλ αληηθείκελν ηνπ δηθαηψκαηνο εηδηθήο θχζεο (sui generis) ηνπ θαηαζθεπαζηή βάζεο δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε
ηνλ Διιεληθφ λφκν πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη’ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 96/9/ΔΟΚ.
ζη. Πξνο άξζε θάζε ακθηβνιίαο, γίλεηαη δεθηφ φηη:
Τποσπεωηικέρ αδειοδοηήζειρ μη δεκηικέρ παπαίηηζηρ ηελ πεξίπησζε ππνρξεσηηθψλ
αδεηνδνηήζεσλ ζηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηή ε παξαίηεζε (γηα παξάδεηγκα, αλαθνξηθά κε
ηελ είζπξαμε ακνηβψλ γηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα) ν Υνξεγψλ ηελ Άδεηα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εηζπξάηηεη ηέηνηεο ακνηβέο είηε γηα εκπνξηθή είηε γηα κε εκπνξηθή ρξήζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αδεηνδφηεζεο.
Φοπείρ ςλλογικήρ Διασείπιζηρ πνεςμαηικών δικαιωμάηων Ο Υνξεγψλ ηελ Άδεηα παξαηηείηαη απφ ην δηθαίσκα λα εηζπξάηηεη (είηε αηνκηθά είηε κέζσ Οξγαληζκνχ πιινγηθήο
Γηαρείξηζεο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Υνξεγψλ ηελ Άδεηα είλαη
κέινο ηέηνηνπ θνξέα) ακνηβέο γηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα αλαθνξηθά κε κε εκπνξηθέο
ρξήζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αδεηνδφηεζεο. Ο Υνξεγψλ ηελ Άδεηα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
εηζπξάηηεη (είηε αηνκηθά είηε κέζσ Οξγαληζκνχ πιινγηθήο Γηαρείξηζεο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Υνξεγψλ ηελ Άδεηα είλαη κέινο ηέηνηνπ θνξέα) ακνηβέο γηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα αλαθνξηθά κε εκπνξηθέο ρξήζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αδεηνδφηεζεο.
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δ. Όιεο νη εμνπζίεο ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο παξακέλνπλ αλαιινίσηεο ζην βαζκφ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ εθαξκνζηέν λφκν θαη δελ είλαη δεθηηθέο παξαίηεζεο.
5. Δηλώζειρ & Εγγςήζειρ
ΤΠΟ ΣΖΝ ΠΡΟΫΠΟΘΔΖ ΣΖ ΜΖ ΤΠΑΡΞΖ ΑΜΟΗΒΑΗΑ ΑΠΟΓΔΚΣΖ, ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΖ, ΓΡΑΠΣΖ
ΤΜΦΩΝΗΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΩΝ ΜΔΡΩΝ, ΚΑΗ ΣΟ ΜΔΓΗΣΟ ΔΠΗΣΡΔΠΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΣΟ ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ, Ο ΥΟΡΖΓΩΝ ΣΖΝ ΑΓΔΗΑ ΠΡΟΦΔΡΔΗ ΣΖΝ ΑΓΔΗΑ Ω ΔΥΔΗ ΚΑΗ ΓΔΝ ΠΡΟΒΑΗΝΔΗ
Δ ΓΖΛΩΔΗ Ζ ΔΓΓΤΖΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΔΡΓΟ, ΑΦΔΗ, ΔΝΝΟΟΤΜΔΝΔ, ΘΔΜΗΚΔ Ζ ΑΛΛΔ, ΣΗ ΟΠΟΗΔ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΚΑΗ ΟΥΗ ΠΔΡΗΟΡΗΣΗΚΑ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΟΗ ΔΓΓΤΖΔΗ ΣΗΣΛΟΤ, ΔΜΠΟΡΔΤΗΜΟΣΖΣΑ, ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟ ΚΟΠΟ, ΜΖ-ΠΑΡΑΒΗΑΖ
Ζ ΑΠΟΤΗΑ ΚΡΤΦΩΝ Ζ ΑΛΛΩΝ ΔΛΑΣΣΩΜΑΣΩΝ, ΑΚΡΗΒΔΗΑ Ζ ΑΠΟΤΗΑ ΛΑΘΩΝ, ΑΝΑΓΝΩΡΗΗΜΩΝ Ζ ΟΥΗ. Δ ΜΔΡΗΚΔ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ Ο ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΔΝΝΟΟΤΜΔΝΩΝ ΔΓΓΤΖΔΩΝ, ΑΤΣΟ Ο ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΜΖΝ ΔΥΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ’ ΔΑ.
6. Πεπιοπιζμόρ εςθύνηρ
ΤΠΟ ΣΖΝ ΠΡΟΫΠΟΘΔΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΖ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΡΤΘΜΗΖ ΑΠΟ ΣΟ ΗΥΤΟΝΣΑ ΝΟΜΟ, Δ ΚΑΜΗΑ ΠΔΡΗΠΣΩΖ Ο ΥΟΡΖΓΩΝ ΣΖΝ ΑΓΔΗΑ ΓΔΝ ΘΑ ΔΤΘΤΝΔΣΑΗ ΔΝΑΝΣΗ Α ΒΑΔΗ
ΟΠΟΗΟΤΓΖΠΟΣΔ ΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΛΟΓΗΜΟΤ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ Δ ΔΗΓΗΚΔ, ΣΤΥΑΗΔ, ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔΝΔ, ΔΠΗΒΑΛΛΟΜΔΝΔ Ω ΠΟΗΝΖ Ζ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΗΜΟ ΕΖΜΗΔ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΑΓΔΗΑ Ζ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ, ΑΚΟΜΖ ΚΑΗ ΑΝ Ο ΥΟΡΖΓΩΝ ΣΖΝ ΑΓΔΗΑ ΔΗΝΑΗ ΔΝΖΜΔΡΩΜΔΝΟ ΓΗΑ ΣΖ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΠΡΟΚΛΖΖ ΑΤΣΩΝ ΣΩΝ ΕΖΜΗΩΝ.
7. Καηαγγελία
α. Απηή ε Άδεηα θαη ηα παξερφκελα κ’ απηήλ δηθαηψκαηα θαηαγγέιινληαη απηφκαηα κε ηελ παξάβαζε εθ κέξνπο αο ησλ φξσλ ηεο Άδεηαο απηήο. Ωζηφζν, ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ γίλεη απνδέθηεο Παξαγψγσλ Έξγσλ (ηξνπνπνηήζεσλ) ή πιινγηθψλ Έξγσλ απφ Δζάο βάζεη
ηεο Άδεηαο απηήο, δελ ζα πθίζηαληαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο θαηαγγειίαο ηεο άδεηάο ηνπο, ππφ ηνλ φξν φηη
απηά ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ζα ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε απηέο ηηο άδεηεο. Οη Ρήηξεο 1,
2, 5, 6, 7 θαη 8 ζα παξακείλνπλ ζε ηζρχ κεηά απφ θάζε θαηαγγειία ηεο Άδεηαο απηήο.
β. Βάζεη ησλ αλσηέξσ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ, ε παξνχζα Άδεηα είλαη δηαξθήο (γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο πξνζηαζίαο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ή ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αδεηνδφηεζεο). Άζρεηα κε ηα αλσηέξσ, ν Υνξεγψλ ηελ Άδεηα δηαηεξεί ην δηθαίσκα
λα παξέρεη ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο ππφ δηαθνξεηηθνχο φξνπο (άδεηαο) ή λα παχζεη ηε δηαλνκή ηνπ αληηθείκελνπ ηεο αδεηνδφηεζεο νπνηεδήπνηε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε, σζηφζν, φηη απηή ε
επηινγή δελ ζα ρξεζηκεχεη ζην λα θαηαγγέιιεη ηελ Άδεηα απηή (ή άιιε άδεηα ε νπνία ρνξεγήζεθε ή
απαηηείηαη λα ρνξεγεζεί βάζεη ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Άδεηαο) θαη ε Άδεηα απηή ζα ζπλερίζεη λα είλαη ζε πιήξε ηζρχ εθηφο εάλ θαηαγγειζεί φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ.
8. Γενικά
α. Κάζε θνξά πνπ δηαλέκεηε ή παξνπζηάδεηε ζην θνηλφ ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο ή έλα πιινγηθφ Έξγν, ν Υνξεγψλ ηελ Άδεηα πξνζθέξεη ζηνλ απνδέθηε κηα άδεηα ζην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο φπσο ε άδεηα ή νπνία ρνξεγήζεθε ζε Δζάο βάζεη
ηεο παξνχζαο Άδεηαο.
β. Κάζε θνξά πνπ δηαλέκεηε ή παξνπζηάδεηε ζην θνηλφ έλα Παξάγσγν Έξγν (ηξνπνπνίεζε), ν Υνξεγψλ ηελ Άδεηα πξνζθέξεη ζηνλ απνδέθηε κηα άδεηα ζην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο κε ηνπο ί-
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δηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο φπσο ε άδεηα ή νπνία ρνξεγήζεθε ζε Δζάο βάζεη ηεο παξνχζαο
Άδεηαο.
γ. Αλ κηα δηάηαμε ηεο παξνχζαο Άδεηαο είλαη αλίζρπξε ή δελ είλαη δπλαηφλ λα επηβιεζεί ζχκθσλα
κε ηνλ ηζρχνληα λφκν, απηφ δελ ζα ζίγεη ηελ ηζρχ ή ηελ δπλαηφηεηα λα επηβιεζνχλ νη ππφινηπνη φξνη
ηεο Άδεηαο απηήο, θαη ρσξίο άιιε ελέξγεηα απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο ζην παξφλ ζπκθσλεηηθφ, ε
δηάηαμε απηή ζα αλαζπληαρζεί ζην ειάρηζην αλαγθαίν κέηξν γηα λα θαηαζηεί ηζρπξή θαη επηβαιιφκελε κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ.
δ. Καλέλαο φξνο ή δηάηαμε ηεο παξνχζαο Άδεηαο δελ ζα ζεσξείηαη φηη έρεη γίλεη αληηθείκελν παξαίηεζεο απφ δηθαίσκα θαη θακία παξαβίαζε δηθαηψκαηνο δελ ζα ζεσξείηαη φηη έρεη γίλεη απνδεθηή, εθηφο αλ απηή ε παξαίηεζε απφ δηθαίσκα ή ε ζπγθαηάζεζε έρνπλ γίλεη γξαπηψο θαη έρνπλ ππνγξαθεί απφ ην ζπκβαιιφκελν κέξνο ην νπνίν ρξεψλεηαη απηήλ ηελ παξαίηεζε ή ζπγθαηάζεζε.
ε. Ζ Άδεηα απηή πεξηέρεη ην θείκελν ηεο ζπλνιηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ
ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο γηα ην νπνίν ρνξεγείηαη άδεηα. Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ή ππνζρέζεηο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο αδεηνδφηεζεο πνπ λα κελ νξίδνληαη ζην παξφλ. Ο
Υνξεγψλ ηελ Άδεηα δελ ζα δεζκεχεηαη απφ πξφζζεηεο ξήηξεο ή φξνπο πνπ κπνξεί λα εκθαληζζνχλ
ζε νπνηαδήπνηε επηθνηλσλία καδί αο. Ζ Άδεηα απηή δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ρσξίο ακνηβαία
γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ Υνξεγνχληνο ηελ Άδεηα θαη Δζάο.
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