Όξνη Φξήζεο ηεο IBM – Όξνη γηα Σπγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS
IBM BigInsights on Cloud
Οη ξνη Υξήζεο (Terms of Use - "ToU") απνηεινύληαη από ην παξόλ έγγξαθν "ξνη Υξήζεο ηεο IBM – ξνη γηα
πγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS" ("ξνη γηα πγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS") θαη έλα έγγξαθν κε ηίηιν "ξνη
Υξήζεο ηεο IBM – Γεληθνί ξνη" ("Γεληθνί ξνη"), ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:
http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/.
ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη νπνηαδήπνηε αληίζεζε, νη ξνη γηα πγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS θαηηζρύνπλ ησλ
Γεληθώλ ξσλ. Πξνβαίλνληαο ζηελ παξαγγειία, πξόζβαζε ή ρξήζε ηνπ IBM SaaS, ν Πειάηεο απνδέρεηαη ηνπο
ξνπο Υξήζεο.
Οη ξνη Υξήζεο δηέπνληαη από ηνπο όξνπο ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο Passport Advantage ηεο IBM, ηεο Γηεζλνύο
ύκβαζεο Passport Advantage Express ηεο IBM ή ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο ηεο IBM γηα Δπηιεγκέλεο Πξνζθνξέο
IBM SaaS, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ("ύκβαζε"), νη νπνίνη από θνηλνύ κε ηνπο ξνπο Υξήζεο ζπληζηνύλ ηελ
πιήξε ζπκθσλία.

1.

IBM SaaS
Οη αθόινπζεο πξνζθνξέο IBM SaaS θαιύπηνληαη από ηνπο παξόληεο ξνπο γηα πγθεθξηκέλεο
Πξνζθνξέο SaaS:

2.

●

IBM BigInsights on Cloud Small Data Node

●

IBM BigInsights on Cloud Medium Data Node

●

IBM BigInsights on Cloud Large Data Node

●

IBM BigInsights on Cloud Small Management Node

●

IBM BigInsights on Cloud Medium Management Node

●

IBM BigInsights on Cloud Large Management Node

Μεηξηθά Σπζηήκαηα Φξέωζεο
Σν IBM SaaS πσιείηαη βάζεη ησλ αθόινπζσλ κεηξηθώλ ζπζηεκάησλ ρξέσζεο, όπσο θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν πλαιιαγήο:
α.

3.

Πεξίπησζε Υξήζεο (Instance) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην
IBM SaaS. Πεξίπησζε Υξήζεο είλαη ε πξόζβαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε παξακεηξνπνίεζε ηνπ IBM
SaaS. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα θάζε Πεξίπησζε Υξήζεο ηνπ IBM SaaS πνπ
θαζίζηαηαη δηαζέζηκε γηα πξόζβαζε θαη ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ
θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

Φξεώζεηο θαη Τηκνιόγεζε
Σν πιεξσηέν πνζό γηα ην IBM SaaS θαζνξίδεηαη ζε έλα Έγγξαθν πλαιιαγήο.

3.1

Φξέωζε γηα κε Πιήξε Μήλα
Ζ Υξέσζε γηα κε Πιήξε Μήλα είλαη κηα αλαινγηθή εκεξήζηα ρξέσζε πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ Πειάηε. Ζ
Υξέσζε γηα κε Πιήξε Μήλα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ππνιεηπόκελεο εκέξεο ηνπ κε πιήξνπο κήλα
αξρίδνληαο από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν Πειάηεο ελεκεξώλεηαη από ηελ ΗΒΜ όηη ε πξόζβαζή
ηνπ ζην IBM SaaS είλαη δηαζέζηκε.

4.

Επηινγέο Αλαλέωζεο Πεξηόδνπ Σπλδξνκήο ηνπ IBM SaaS
ηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε ζα θαζνξίδεηαη αλ ην IBM SaaS ζα αλαλεώλεηαη κε ηε ιήμε ηεο
Πεξηόδνπ πλδξνκήο, νξίδνληαο κία από ηηο αθόινπζεο επηινγέο αλαλέσζεο:

4.1

Απηόκαηε Αλαλέωζε
Δάλ ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε νξίδεηαη όηη ε αλαλέσζε ηεο πεξηόδνπ ζπλδξνκήο γίλεηαη
απηόκαηα, ν Πειάηεο κπνξεί λα θαηαξγήζεη ηε ιήγνπζα ζπλδξνκή ηνπ IBM SaaS κε έγγξαθν αίηεκα
πξνο ηνλ εθπξόζσπν πσιήζεσλ ηεο IBM ή ηνλ Δκπνξηθό πλεξγάηε ηεο IBM πνπ εμππεξεηεί ηνλ
Πειάηε, ηνπιάρηζηνλ ελελήληα (90) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε
Γηθαηώκαηνο. Δάλ ε IBM ή ν Δκπνξηθόο πλεξγάηεο ηεο IBM δελ έρεη ιάβεη ηέηνηα δήισζε θαηαγγειίαο
πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ε ιήγνπζα Πεξίνδνο πλδξνκήο αλαλεώλεηαη απηόκαηα είηε γηα πεξίνδν ελόο
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έηνπο είηε γηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηελ ίδηα δηάξθεηα κε ηελ αξρηθή Πεξίνδν πλδξνκήο πνπ θαζνξίδεηαη
ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο.

4.2

Σπλερόκελε Τηκνιόγεζε
ηαλ ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε δειώλεηαη όηη γίλεηαη ζπλερόκελε ηηκνιόγεζε, ν Πειάηεο
ζα εμαθνινπζεί λα έρεη πξόζβαζε ζην IBM SaaS θαη ζα ηηκνινγείηαη γηα ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS ζε
ζπλερή βάζε. Γηα λα δηαθόςεη ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS θαη ηε δηαδηθαζία ζπλερόκελεο ηηκνιόγεζεο, ν
Πειάηεο πξέπεη λα παξάζρεη ζηελ IBM ή ζηνλ Δκπνξηθό πλεξγάηε ηεο IBM έγγξαθε εηδνπνίεζε
ελελήληα (90) εκεξώλ ζηελ νπνία δεηά ηελ αθύξσζε ηνπ IBM SaaS ηνπ. Μεηά ηελ αθύξσζε ηεο
πξόζβαζεο ηνπ Πειάηε ζην IBM SaaS, ν Πειάηεο ζα ηηκνινγεζεί γηα νπνηεζδήπνηε εθθξεκείο ρξεώζεηο
πξόζβαζεο έσο ην κήλα θαηά ηνλ νπνίν ηέζεθε ζε ηζρύ ε αθύξσζε.

4.3

Απαηηείηαη Αλαλέωζε
ηαλ ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε δειώλεηαη όηη ην είδνο αλαλέσζεο είλαη "ιήμε", ε ηζρύο ηνπ
IBM SaaS ζα ηεξκαηηζηεί κε ηε ιήμε ηεο Πεξηόδνπ πλδξνκήο θαη ε πξόζβαζε ηνπ Πειάηε ζην IBM SaaS
ζα θαηαξγεζεί. Γηα λα ζπλερίζεη λα ρξεζηκνπνηεί ην IBM SaaS κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ν Πειάηεο ζα
πξέπεη λα ππνβάιεη κηα παξαγγειία ζηνλ εθπξόζσπν πσιήζεσλ ηεο IBM ή ζε έλαλ Δκπνξηθό
πλεξγάηε ηεο IBM πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη κηα λέα Πεξίνδν πλδξνκήο.

5.

Τερληθή Υπνζηήξημε
Παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ πξνζθνξά IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηόδνπ πλδξνκήο. Ζ
ελ ιόγσ ηερληθή ππνζηήξημε πεξηιακβάλεηαη ζην IBM SaaS θαη δελ δηαηίζεηαη σο ρσξηζηή πξνζθνξά.
Σα αηηήκαηα ππνζηήξημεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη κέζσ ηεο πύιεο ππνζηήξημεο ηνπ Bluemix. Μπνξείηε
λα δεηήζεηε ππνζηήξημε ζρεηηθά κε ηελ πξόζβαζε ζηελ πύιε ηνπ Bluemix ή γηα δεηήκαηα ηηκνιόγεζεο
απνζηέιινληαο έλα email ζηηο αθόινπζεο δηεπζύλζεηο:
id@bluemix.net
billing@bluemix.net
Ώξεο Λεηηνπξγίαο
8:00 π.κ. – 8:00 κ.κ. Ώξεο Αλαηνιηθώλ Ζ.Π.Α. (EST), Γεπηέξα - Παξαζθεπή (εθηόο αξγηώλ ζηηο ΖΠΑ)
Υπνζηήξημε Εθηόο Εξγάζηκνπ Ωξαξίνπ
Τπνζηήξημε Δθηόο Δξγάζηκνπ Ωξαξίνπ (εθηόο ηνπ θαλνληθνύ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο πνπ αλαθέξεηαη
αλσηέξσ) δηαηίζεηαη κόλν γηα δεηήκαηα Κξηζηκόηεηαο 1 ζε εξγάζηκεο εκέξεο, ζαββαηνθύξηαθα θαη αξγίεο.
Γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ κε Βαζκό Κξηζηκόηεηαο 1 είλαη απαξαίηεην ν Πειάηεο λα είλαη δηαζέζηκνο γηα
λα βνεζήζεη ηελ ΗΒΜ ζηε δηάγλσζε ηνπ δεηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 24x7, δηαθνξεηηθά ν
Βαζκόο Κξηζηκόηεηαο ηνπ δεηήκαηνο ζα ππνβηβαζηεί ζε 2.
Παξαδείγκαηα Κξηζηκόηεηαο
Αθνινπζνύλ κεξηθά θνηλά παξαδείγκαηα δεηεκάησλ ππνζηήξημεο θαη ησλ πξνηεηλόκελσλ βαζκώλ
θξηζηκόηεηαο. Σα παξαδείγκαηα απηά απνηεινύλ γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ παξέρνληαη
απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνύο πιεξνθόξεζεο.
Κξηζηκόηεηα

Παξαδείγκαηα

Κξηζηκόηεηα 1

● Γελ είλαη δπλαηή ε πξόζβαζε ησλ πειαηώλ ζαο ζηελ εθαξκνγή ζαο
● Αιινίσζε δεδνκέλσλ

Κξηζηκόηεηα 2

● θάικαηα ζε κηα εθαξκνγή πνπ έρνπλ επηπηώζεηο ζε πνιινύο ρξήζηεο
● Έλαο κεκνλσκέλνο ρξήζηεο δελ κπνξεί λα ζπλδεζεί

Κξηζηκόηεηα 3

● Γεληθά δεηήκαηα
● θάικαηα ή πξνβιήκαηα κε κηα εθαξκνγή πνπ έρνπλ επηπηώζεηο ζε κεκνλσκέλνπο
ρξήζηεο

Κξηζηκόηεηα 4

● Εεηήκαηα δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο κε εθαξκνγέο
● Δξσηήζεηο ηύπνπ "πώο λα"
● Βειηηώζεηο
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6.

Πξόζζεηνη Όξνη γηα Πξνζθνξά IBM SaaS

6.1

Τνπνζεζίεο Αληινύκελωλ Οθειώλ
Καηά πεξίπησζε, νη θόξνη βαζίδνληαη ζηελ ηνπνζεζία ή ζηηο ηνπνζεζίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη από ηνλ
Πειάηε σο αληινύζεο ηα νθέιε ηνπ IBM SaaS. Ζ IBM ζα εθαξκόδεη θόξνπο κε βάζε ηελ επαγγεικαηηθή
δηεύζπλζε πνπ δειώλεηαη θαηά ηελ παξαγγειία ηνπ IBM SaaS σο θύξηα επσθεινύκελε ηνπνζεζία, εθηόο
εάλ ν Πειάηεο παξάζρεη πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηελ IBM. Ο Πειάηεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ έγθαηξε
ελεκέξσζε ησλ ελ ιόγσ πιεξνθνξηώλ θαη ηελ θνηλνπνίεζε νπνησλδήπνηε αιιαγώλ ζηελ ΗΒΜ.

6.2

Δεδνκέλα ηνπ Twitter

6.2.1

Οξηζκνί
Αλαθνξά Αλάιπζεο (Analysis Report) – Πξόθεηηαη γηα ηα απνηειέζκαηα ή ηα δεδνκέλα εμόδνπ πνπ
παξάγνληαη από ηηο εθαξκνγέο ηνπ Πειάηε ζην IBM SaaS θαηά ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο θαη εμαγσγήο
πιεξνθνξηώλ από Πεξηερόκελν ηνπ Twitter. Σα ελ ιόγσ απνηειέζκαηα δελ κπνξεί λα πεξηέρνπλ
Πεξηερόκελν ηνπ Twitter, αιιά κπνξεί λα πεξηέρνπλ πεξηερόκελν πνπ απνηειεί αληίγξαθν ζηνηρείσλ ηνπ
Πεξηερνκέλνπ ηνπ Twitter, όπσο όξνπο αλαδήηεζεο θαη παξαπνκπέο ζε ζέκαηα ησλ Tweets.
Decahose – Πξόθεηηαη γηα έλα ηπραίν δείγκα δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηνπ Twitter Firehose ζε πξαγκαηηθό
ρξόλν ην νπνίν παξέρεηαη από ην Twitter κέζσ κηαο ζύλδεζεο ξνήο.
Firehose – Πξόθεηηαη γηα κηα ξνή δεδνκέλσλ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Twitter πνπ ζα παξέρεη πεξίπνπ ην εθαηό
ηνηο εθαηό (100%) ησλ δεκόζησλ Tweets ηνπ Twitter ζε πξαγκαηηθό ρξόλν.
Tweet ID – Δίλαη έλαο κνλαδηθόο αλαγλσξηζηηθόο αξηζκόο πνπ δεκηνπξγείηαη από ην Twitter γηα θάζε
Tweet.
Tweets – Δίλαη νη δεκόζηεο, ζύληνκεο, άκεζεο (ζε πξαγκαηηθό ρξόλν) ελεκεξώζεηο ηειηθώλ ρξεζηώλ πνπ
δεκνζηεύνληαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Twitter.
Πεξηερόκελν ηνπ Twitter (Twitter Content) – Πξόθεηηαη γηα ηα Tweets θαη ηα Tweet IDs, ηηο δεκόζηεο
πιεξνθνξίεο πξνθίι ηειηθώλ ρξεζηώλ ηνπ Twitter θαη νπνησλδήπνηε παξάγσγσλ έξγσλ ησλ αλσηέξσ.

6.2.2

Πξόζβαζε ζην Πεξηερόκελν ηνπ Twitter θαη ρξήζε ηνπ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Twitter
Σν IBM SaaS παξέρεη ζηνλ Πειάηε ηε δπλαηόηεηα επηινγήο θαη πξόζβαζεο ζε Πεξηερόκελν ηνπ Twitter
γηα ρξήζε απνθιεηζηηθά από ηνλ Πειάηε ζην πεξηβάιινλ ηνπ IBM SaaS. Σν Πεξηερόκελν ηνπ Twitter δελ
αλήθεη ζηελ IBM νύηε ειέγρεηαη από απηή. Σν Πεξηερόκελν ηνπ Twitter κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πιηθά πνπ
είλαη παξάλνκα, αλαθξηβή, παξαπιαλεηηθά, άζεκλα ή θαηά νπνηνλδήπνηε άιιν ηξόπν απνδνθηκαζηέα. Ζ
IBM ή νη πξνκεζεπηέο ηεο δελ έρνπλ θακία ππνρξέσζε λα επηζεσξνύλ, λα θηιηξάξνπλ, λα επαιεζεύνπλ,
λα δηνξζώλνπλ ή λα αθαηξνύλ νπνηνδήπνηε Πεξηερόκελν ηνπ Twitter. Ωζηόζν, ε IBM ή νη πξνκεζεπηέο
ηεο κπνξνύλ θαηά ηελ απνθιεηζηηθή ηνπο δηαθξηηηθή επρέξεηα λα πξνβνύλ ζηηο ελ ιόγσ ελέξγεηεο. Ο
Πειάηεο ζπκθσλεί όηη, θαηόπηλ αηηήκαηνο ηεο IBM, ζα πξνβαίλεη άκεζα ζηε δηαγξαθή ή ηελ ηξνπνπνίεζε
νπνηνπδήπνηε Tweet κπνξεί λα είλαη απνζεθεπκέλν ζην IBM SaaS.

6.2.3

Όγθνο Δεδνκέλωλ ηνπ Twitter
Αλ ν Πειάηεο έρεη απνθηήζεη δηθαηώκαηα επί κηαο παξακεηξνπνίεζεο IBM SaaS πνπ πεξηιακβάλεη
ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) θόκβνπο σο ηκήκα ηνπ IBM SaaS, είλαη δπλαηό λα εθρσξεζεί ζηνλ Πειάηε
δηθαίσκα πξόζβαζεο ζην Decahose.

6.2.4

Πεξηνξηζκνί γηα ην Πεξηερόκελν ηνπ Twitter
Ο Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη:
α.

Να ρξεζηκνπνηεί ην Πεξηερόκελν ηνπ Twitter θαηά ηξόπν πνπ παξαβηάδεη ην εθαξκνζηέν δίθαην,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα.

β.

Να κεηαθνξηώλεη ή αθαηξεί Πεξηερόκελν ηνπ Twitter από ην IBM SaaS. Ωζηόζν, επηηξέπεηαη ε
κεηαθόξησζε ή ε αθαίξεζε Αλαθνξώλ Αλάιπζεο από ην IBM SaaS.

γ.

Να δηαζέηεη ζε ηξίηνπο νπνηνδήπνηε Πεξηερόκελν ηνπ Twitter πεξηιακβάλεηαη ζην IBM SaaS.

δ.

Να ρξεζηκνπνηεί ην Πεξηερόκελν ηνπ Twitter γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπό εθηόο από ηνλ
πεξηνξηζκέλν ζθνπό πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην IBM SaaS.
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6.2.5

ε.

Να ζπγθεληξώλεη, λα δηαηεξεί ζηε ιαλζάλνπζα κλήκε (cache) ή λα απνζεθεύεη δεδνκέλα
ηνπνζεζίαο ή γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο από ην Πεξηερόκελν ηνπ Twitter μερσξηζηά από ην Tweet
κε ην νπνίν ζρεηίδνληαη, νύηε λα ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα ηνπνζεζίαο ή γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο
γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιόγν εθηόο ηνπ πξνζδηνξηζκνύ ηεο ηνπνζεζίαο πνπ επηζεκαίλεηαη ζην
Tweet.

ζη.

Να ζπλδπάδεη ην Πεξηερόκελν ηνπ Twitter κε άιια δεδνκέλα, εθηόο αλ ην Πεξηερόκελν ηνπ Twitter ζα
κπνξεί λα απνδνζεί κε ζαθήλεηα ζην Twitter.

δ.

Να ρξεζηκνπνηεί ην Πεξηερόκελν ηνπ Twitter πνπ παξέρεηαη ζην πιαίζην ηνπ IBM SaaS γηα ηε
δηεμαγσγή αλαιύζεσλ ζε κηθξέο νκάδεο αηόκσλ ή κεκνλσκέλα άηνκα γηα παξάλνκνπο ζθνπνύο ή
ζθνπνύο δηάθξηζεο.

Καηαγγειία από ηελ IBM
Ζ πξόζβαζε θαη ε ρξήζε ηνπ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Twitter από ηνλ Πειάηε ζα ηεξκαηηζηεί κε ηελ θαηαγγειία
ρξήζεο ηνπ IBM SaaS. Παξά ηα όζα πξνβιέπνληαη αλσηέξσ, επηπιένλ ησλ δηθαησκάησλ αλαζηνιήο θαη
θαηαγγειίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ύκβαζε, ε IBM κπνξεί λα ζηακαηήζεη λα παξέρεη πξόζβαζε ζην
Πεξηερόκελν ηνπ Twitter νπνηεδήπνηε ρσξίο πξνεγνύκελε εηδνπνίεζε θαη ρσξίο ππνρξέσζε επηζηξνθήο
ρξεκάησλ, πίζησζεο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο απνδεκίσζεο ζηνλ Πειάηε.

6.2.6

Δήιωζε Απνπνίεζεο Εγγύεζεο θαη Απνδεκίωζεο γηα ην Πεξηερόκελν ηνπ Twitter
ΠΔΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΓΓΤΖΖ ΠΟΤ ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΖ ΤΜΒΑΖ, ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ TWITTER
ΠΑΡΔΥΔΣΑΗ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ "Ω ΔΥΔΗ", "ΟΠΩ ΔΗΝΑΗ ΓΗΑΘΔΗΜΟ" ΜΔ ΟΛΑ ΣΑ ΦΑΛΜΑΣΑ, ΚΑΗ Ζ
ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ ΓΗΝΔΣΑΗ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΜΔ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ. Ζ IBM ΓΔΝ
ΠΡΟΒΑΗΝΔΗ Δ, ΚΑΗ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΠΟΗΔΗΣΑΗ, ΟΠΟΗΔΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΔ ΡΖΣΔ ΚΑΗ ΗΩΠΖΡΔ
ΔΓΓΤΖΔΗ, ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΗΩΠΖΡΩΝ ΔΓΓΤΖΔΩΝ ΠΔΡΗ
ΔΜΠΟΡΔΤΗΜΟΣΖΣΑ, ΠΟΗΟΣΖΣΑ, ΑΠΟΓΟΖ, ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ
ΚΟΠΟ, ΜΖ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ, ΣΗΣΛΩΝ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ, ΚΑΗ ΟΠΟΗΩΝΓΖΠΟΣΔ
ΔΓΓΤΖΔΩΝ ΑΠΟΡΡΔΟΤΝ ΑΠΟ ΤΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΖΘΖ, ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΔΘΗΜΑ Ή ΔΜΠΟΡΗΚΔ
ΠΡΑΚΣΗΚΔ, ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ TWITTER. Ζ IBM ΓΔΝ ΔΓΓΤΑΣΑΗ ΟΣΗ Ζ
ΠΡΟΒΑΖ ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ TWITTER ΘΑ ΔΗΝΑΗ ΑΓΗΑΛΔΗΠΣΖ Ή ΥΩΡΗ ΦΑΛΜΑΣΑ. Ζ
ΠΑΡΟΤΑ ΓΖΛΩΖ ΑΠΟΠΟΗΖΖ ΔΓΓΤΖΖ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΜΖΝ ΗΥΤΔΗ Δ ΟΡΗΜΔΝΔ
ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΔ ΚΑΗ Ο ΠΔΛΑΣΖ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΥΔΗ ΔΚ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΖ ΓΗΑ ΣΑ
ΟΠΟΗΑ ΓΔΝ ΔΊΝΑΗ ΓΤΝΑΣΖ Ζ ΓΖΛΩΖ ΠΑΡΑΗΣΖΖ Ή ΑΠΟΠΟΗΖΖ. ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΣΔΣΟΗΑ
ΔΓΓΤΖΖ ΔΥΔΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΡΗΑΝΣΑ ΖΜΔΡΩΝ (30) ΑΠΟ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ ΣΖ
ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΖ (ΔΚΣΟ ΑΝ ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ).
ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΤΠΟΥΡΔΩΖ ΣΖ IBM ΓΗΑ ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ ΓΔΝ ΗΥΤΔΗ
Δ ΚΑΜΗΑ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΒΑΖ ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ TWITTER
ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ.

6.3

Υπνρξέωζε ηνπ Πειάηε
Ο Πειάηεο είλαη ππεύζπλνο γηα:
α.

ηελ ελεξγό παξαθνινύζεζε θαη αλαθνξά, όπσο νξίδεηαη ζην αλσηέξσ Άξζξν 5 (Σερληθή
Τπνζηήξημε), νπνησλδήπνηε δεηεκάησλ εληνπίζηεθαλ ζρεηηθά κε ην IBM SaaS,

β.

ηελ ηήξεζε ησλ πξνηύπσλ αζθάιεηαο γηα ηελ πιαηθόξκα ινγηζκηθνύ (δειαδή ην BigInsights θαη ην
ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα),

γ.

ηε ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνύ ηείρνπο αζθαιείαο (firewall) ζε εμππεξεηεηέο (servers) πνπ
ζπλδένληαη κε ην Internet κε ηξόπν πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ παξνρή ηεο απαηηνύκελεο πξνζηαζίαο,

δ.

ηελ αληηκεηώπηζε δεηεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηε κε έγθαηξε εγθαηάζηαζε επηδηνξζώζεσλ
(patches) ηνπ BigInsights, ή ηε κε έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο ή άιινπ
ινγηζκηθνύ,

ε.

ηελ αλάπηπμε, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ή ηηο απαηηήζεηο, πξνγξακκάησλ θαη εθαξκνγώλ
ζην ινγηζκηθό BigInsights γηα ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ηελ άληιεζε θαίξησλ πιεξνθνξηώλ από
απηά. Ο Πειάηεο είλαη επίζεο ππεύζπλνο γηα ηελ πνηόηεηα θαη ηελ απόδνζε ησλ ελ ιόγσ
πξνγξακκάησλ ή εθαξκνγώλ πνπ έρεη αλαπηύμεη,

ζη.

ηελ παξνρή πξόζβαζεο ζην IBM SaaS ζηα κέιε ηνπ νξγαληζκνύ ηνπ, κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
δηεύζπλζεο URL, ηνπ νλόκαηνο ρξήζηε θαη ηνπ θσδηθνύ πξόζβαζεο πνπ ε IBM έρεη θαηαζηήζεη
δηαζέζηκα κεηά ηελ παξνρή ηνπ ζπκπιέγκαηνο (cluster) ηνπ IBM SaaS, θαη
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δ.

ηελ εμαζθάιηζε ηεο αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο, ηεο ζπκβαηόηεηαο θαη ηεο απόδνζεο ηεο πιαηθόξκαο
IBM SaaS κεηά ηελ εγθαηάζηαζε επηηξεπόκελνπ ινγηζκηθνύ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε
παθέησλ αλνηρηνύ θώδηθα) θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ BigInsights ή ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο.

Ο Πειάηεο επηηξέπεηαη:
●

λα εγθαηαζηήζεη θαη λα εθηειέζεη ινγηζκηθό ζην IBM SaaS ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ή ππνζηήξημε ηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ πξνεγθαηεζηεκέλνπ ινγηζκηθνύ
BigInsights. Ο Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα εγθαηαζηήζεη ή λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε άιιν
ινγηζκηθό νπνηνπδήπνηε είδνπο ζην IBM SaaS, θαη

●

λα εγθαηαζηήζεη πξόζζεηα παθέηα αλνηρηνύ θώδηθα γηα ρξήζε κε ην IBM SaaS ζηνπο θόκβνπο. Ζ
IBM δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα παξέρεη ππνζηήξημε γηα ηα ελ ιόγσ παθέηα θαη δελ θέξεη επζύλε γηα
ηηο επηπηώζεηο πνπ έρνπλ ηα ελ ιόγσ πξόζζεηα παθέηα ζηελ απόδνζε ηνπ IBM SaaS (δειαδή ζην
BigInsights, ζην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ή ζηελ πιαηθόξκα πιηθνύ εμνπιηζκνύ ζην ζύλνιό ηεο).
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Όξνη Φξήζεο ηεο IBM – Πξνδηαγξαθέο IBM SaaS
Παξάξηεκα Α
Σν IBM BigInsights on Cloud παξέρεη πξνεγθαηεζηεκέλνπο εμππεξεηεηέο (servers) baremetal κε έηνηκν
γηα ρξήζε ινγηζκηθό BigInsights.
Σν ινγηζκηθό BigInsights πνπ είλαη πξνεγθαηεζηεκέλν ζηνπο εμππεξεηεηέο ζα πεξηιακβάλεη ηηο
αθόινπζεο ιεηηνπξγίεο:
●

Πηζηνπνηεκέλα από ηελ IBM βαζηθά ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα Hadoop

●

Κνλζόια δηαρείξηζεο (management console)

●

Δξγαιεία αλάπηπμεο (development tools)

●

Big SQL

●

BigSheets

●

Λεηηνπξγίεο αλάιπζεο θεηκέλνπ (text analytics)

●

Big R

Σν IBM BigInsights on Cloud παξέρεη δηαθνξεηηθέο ζπλζέζεηο θόκβσλ δεδνκέλσλ (data nodes) θαη
θόκβσλ δηαρείξηζεο (management nodes). Γηα θάζε ζύκπιεγκα (cluster) απαηηνύληαη θαη ηα δύν είδε
θόκβσλ.
α.

ηνπο θόκβνπο δεδνκέλσλ ζα βξίζθνληαη ηα δεδνκέλα πξνο αλάιπζε θαη ζα εθηεινύληαη ηα
πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ από ηνλ Πειάηε γηα ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ. Σα δεδνκέλα (κε
ηελ εμαίξεζε νπνησλδήπνηε δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα παξάζρεη, αιιά δελ δεζκεύεηαη λα
παξάζρεη, ε IBM κειινληηθά ζηα πιαίζηα ηνπ IBM SaaS (π.ρ. δεδνκέλα ηνπ Twitter)) θαη ην
επηηξεπόκελν ινγηζκηθό, ηα επηηξεπόκελα πξνγξάκκαηα θαη νη επηηξεπόκελεο εθαξκνγέο (βι. ην
άξζξν κε ηίηιν "Τπνρξεώζεηο ηνπ Πειάηε") ζα παξέρνληαη από ηνλ Πειάηε.

β.

Οη θόκβνη δηαρείξηζεο απνηεινύληαη από ππεξεζίεο (όπσο π.ρ. NameNode, Job Tracker,
Management console, HBase Master θ.ν.θ.), πνπ παξέρνπλ βνήζεηα ζηε δηαρείξηζε θαη
παξαθνινύζεζε ησλ ππεξεζηώλ πνπ εθηεινύληαη ζε όινπο ηνπο θόκβνπο δεδνκέλσλ (όπσο π.ρ.
datanode, Hbase region, task tracker θ.ν.θ.).

Σν IBM BigInsights on Cloud παξέρεηαη βάζεη ηεο ζύλζεζεο θόκβσλ πνπ αληαπνθξίλεηαη θαιύηεξα ζηηο
αλάγθεο ηνπ Πειάηε. Οη δηαζέζηκεο ζπλζέζεηο ησλ θόκβσλ είλαη νη εμήο:
●

Μηθξόο θόκβνο δεδνκέλσλ (small data node) – 2 x 8 ππξήλεο (cores) 2650 v2 Sandy bridge, 64 GB
RAM, 16 TB (δίζθνη ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο), 20 TB (δίζθνη εζσηεξηθήο απνζήθεπζεο)

●

Μηθξόο θόκβνο δηαρείξηζεο (small management node) – 2 x 8 ππξήλεο 2650 v2 Sandy bridge, 64
GB RAM, 16 TB (δίζθνη ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο)

●

Μεζαίνο θόκβνο δεδνκέλσλ (medium data node) – 2 x 8 ππξήλεο 2650 v2 Sandy bridge, 128 GB
RAM, 16 TB (δίζθνη ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο), 28 TB (δίζθνη εζσηεξηθήο απνζήθεπζεο)

●

Μεζαίνο θόκβνο δηαρείξηζεο (medium management node) – 2 x 8 ππξήλεο 2650 v2 Sandy bridge,
128 GB RAM, 16 TB (δίζθνη ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο)

●

Μεγάινο θόκβνο δεδνκέλσλ (large data node) – 2 x 8 ππξήλεο (cores) 2690 v2 Sandy bridge, 192
GB RAM, 16 TB (δίζθνη ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο), 32 TB (δίζθνη εζσηεξηθήο απνζήθεπζεο)

●

Μεγάινο θόκβνο δηαρείξηζεο (large management node) – 2 x 8 ππξήλεο 2690 v2 Sandy bridge, 192
GB RAM, 16 TB (δίζθνη ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο)
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