Όροι Χρήσης της IBM – Όροι για Συγκεκριμένες Προσφορές SaaS
IBM Analytics for Apache Spark
Οι Όροι Χρήσης (Terms of Use - "ToU") αποτελούνται από το παρόν έγγραφο "Όροι Χρήσης της IBM – Όροι για
Συγκεκριμένες Προσφορές SaaS" ("Όροι για Συγκεκριμένες Προσφορές SaaS") και ένα έγγραφο με τίτλο "Όροι
Χρήσης της IBM – Γενικοί Όροι" ("Γενικοί Όροι"), το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:
http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/.
Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε αντίθεση, οι Όροι για Συγκεκριμένες Προσφορές SaaS κατισχύουν των
Γενικών Όρων. Προβαίνοντας στην παραγγελία, πρόσβαση ή χρήση του IBM SaaS, ο Πελάτης αποδέχεται τους
Όρους Χρήσης.
Οι Όροι Χρήσης διέπονται από τους όρους της Διεθνούς Σύμβασης Passport Advantage της IBM, της Διεθνούς
Σύμβασης Passport Advantage Express της IBM ή της Διεθνούς Σύμβασης της IBM για Επιλεγμένες Προσφορές
IBM SaaS, ανάλογα με την περίπτωση ("Σύμβαση"), οι οποίοι από κοινού με τους Όρους Χρήσης συνιστούν την
πλήρη συμφωνία.
Η υπηρεσία IBM Bluemix αποτελεί τεχνικό προαπαιτούμενο για τη χρήση της υπηρεσίας Analytics for Apache
Spark. Οι νέοι χρήστες μπορούν να υποβάλουν αίτηση πρόσβασης χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα
εγγραφής: https://console.ng.bluemix.net/registration/.

1.

IBM SaaS
Οι ακόλουθες προσφορές IBM SaaS καλύπτονται από τους παρόντες Όρους για Συγκεκριμένες
Προσφορές SaaS:
●

2.

IBM Analytics for Apache Spark Reserved Enterprise Interactive (Spark 1.4.1)

Μετρικά Συστήματα Χρέωσης
Το IBM SaaS πωλείται βάσει του ακόλουθου μετρικού συστήματος χρέωσης, όπως καθορίζεται στο
Έγγραφο Συναλλαγής:
α.

3.

Περίπτωση Χρήσης (Instance) – μια μονάδα μέτρησης βάσει της οποίας μπορεί να αποκτηθεί το
IBM SaaS. Περίπτωση Χρήσης είναι η πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη παραμετροποίηση του IBM
SaaS. Πρέπει να αποκτηθούν επαρκή δικαιώματα για κάθε Περίπτωση Χρήσης του IBM SaaS που
καθίσταται διαθέσιμη για πρόσβαση και χρήση κατά τη διάρκεια της περιόδου μέτρησης που
καθορίζεται στην Απόδειξη Δικαιώματος ή στο Έγγραφο Συναλλαγής του Πελάτη.

Χρεώσεις και Τιμολόγηση
Το πληρωτέο ποσό για το IBM SaaS καθορίζεται σε ένα Έγγραφο Συναλλαγής.

3.1

Χρέωση για μη Πλήρη Μήνα
Στο Έγγραφο Συναλλαγής μπορεί να καθορίζεται μια χρέωση για μη πλήρη μήνα, η οποία θα
υπολογίζεται κατ' αναλογία.

4.

Επιλογές Ανανέωσης Περιόδου Συνδρομής του IBM SaaS
Στην Απόδειξη Δικαιώματος του Πελάτη θα καθορίζεται αν το IBM SaaS θα ανανεώνεται με τη λήξη της
Περιόδου Συνδρομής, ορίζοντας μία από τις ακόλουθες επιλογές ανανέωσης:

4.1

Αυτόματη Ανανέωση
Εάν στην Απόδειξη Δικαιώματος του Πελάτη ορίζεται ότι η ανανέωση της περιόδου συνδρομής γίνεται
αυτόματα, ο Πελάτης μπορεί να καταργήσει τη λήγουσα συνδρομή του IBM SaaS με έγγραφο αίτημα
προς τον εκπρόσωπο πωλήσεων της IBM ή τον Εμπορικό Συνεργάτη της IBM που εξυπηρετεί τον
Πελάτη, τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης που καθορίζεται στην Απόδειξη
Δικαιώματος. Εάν η IBM ή ο Εμπορικός Συνεργάτης της IBM δεν έχει λάβει τέτοια δήλωση καταγγελίας
πριν την ημερομηνία λήξης, η λήγουσα Περίοδος Συνδρομής ανανεώνεται αυτόματα είτε για περίοδο ενός
έτους είτε για χρονική περίοδο με την ίδια διάρκεια με την αρχική Περίοδο Συνδρομής που καθορίζεται
στην Απόδειξη Δικαιώματος.

4.2

Συνεχόμενη Τιμολόγηση
Όταν στην Απόδειξη Δικαιώματος του Πελάτη δηλώνεται ότι γίνεται συνεχόμενη τιμολόγηση, ο Πελάτης
θα εξακολουθεί να έχει πρόσβαση στο IBM SaaS και θα τιμολογείται για τη χρήση του IBM SaaS σε
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συνεχή βάση. Για να διακόψει τη χρήση του IBM SaaS και τη διαδικασία συνεχόμενης τιμολόγησης, ο
Πελάτης πρέπει να παράσχει στην IBM ή στον Εμπορικό Συνεργάτη της IBM έγγραφη ειδοποίηση
ενενήντα (90) ημερών στην οποία ζητά την ακύρωση του IBM SaaS του. Μετά την ακύρωση της
πρόσβασης του Πελάτη, ο Πελάτης θα τιμολογηθεί για οποιεσδήποτε εκκρεμείς χρεώσεις πρόσβασης
έως το μήνα κατά τον οποίο τέθηκε σε ισχύ η ακύρωση.

4.3

Απαιτείται Ανανέωση
Όταν στην Απόδειξη Δικαιώματος του Πελάτη δηλώνεται ότι το είδος ανανέωσης είναι "λήξη", η ισχύς του
IBM SaaS θα παύσει με τη λήξη της Περιόδου Συνδρομής και η πρόσβαση του Πελάτη στο IBM SaaS θα
καταργηθεί. Για να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το IBM SaaS μετά την ημερομηνία λήξης, ο Πελάτης θα
πρέπει να υποβάλει μια παραγγελία στον εκπρόσωπο πωλήσεων της IBM ή σε έναν Εμπορικό
Συνεργάτη της IBM προκειμένου να αγοράσει μια νέα Περίοδο Συνδρομής.

5.

Τεχνική Υποστήριξη
Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Συνδρομής παρέχεται τεχνική υποστήριξη για αυτό το IBM SaaS, όπως
καθορίζεται στο Εγχειρίδιο Υποστήριξης του ΙΒΜ SaaS (ΙΒΜ Software as a Service [SaaS] Support
Handbook), το οποίο διατίθεται στην ιστοσελίδα http://www.ibm.com/software/support/handbook.html ή σε
μεταγενέστερη παρεχόμενη από την IBM διεύθυνση στο διαδίκτυο. Η τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνεται
στο IBM SaaS και δεν διατίθεται ως χωριστή προσφορά.

6.

Πρόσθετοι Όροι για Προσφορά IBM SaaS

6.1

Τοποθεσίες Αντλούμενων Οφελών
Κατά περίπτωση, οι φόροι βασίζονται στην τοποθεσία ή στις τοποθεσίες που προσδιορίζονται από τον
Πελάτη ως αντλούσες τα οφέλη του IBM SaaS. Η IBM θα εφαρμόζει φόρους με βάση την επαγγελματική
διεύθυνση που δηλώνεται κατά την παραγγελία του IBM SaaS ως κύρια επωφελούμενη τοποθεσία, εκτός
εάν ο Πελάτης παράσχει πρόσθετες πληροφορίες στην IBM. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη
ενημέρωση των εν λόγω πληροφοριών και την κοινοποίηση οποιωνδήποτε αλλαγών στην ΙΒΜ.
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Όροι Χρήσης της IBM – Προδιαγραφές IBM SaaS
Παράρτημα Α
To IBM Analytics for Apache Spark παρέχει ένα ελεγχόμενο περιβάλλον Spark που είναι προσβάσιμο
"κατ' απαίτηση" (οn-demand). Με αυτή την υπηρεσία, ο Πελάτης αποκτά πρόσβαση στην τεχνολογία
επόμενης γενιάς Apache Spark. Οι χρήστες μπορούν να ξεκινήσουν με μια περιορισμένη δυναμικότητα
για πειραματικούς σκοπούς, στη συνέχεια να αυξήσουν τη δυναμικότητα για την ανάπτυξη εφαρμογών και
τέλος να μεταβούν στη φάση της παραγωγής, όλα αυτά σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Η υπηρεσία είναι
άμεσα διαθέσιμη για την εκτέλεση δραστηριοτήτων ανάλυσης, χωρίς να απαιτούνται βήματα
προετοιμασίας, έτσι ώστε ο Πελάτης να έχει άμεση πρόσβαση στην τεχνολογία Spark.
Το IBM SaaS ορίζει μια συγκεκριμένη ποσότητα δυναμικότητας η οποία αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο
αριθμό Spark Executors. Σε κάθε Executor κατανέμεται ένα τμήμα των υπολογιστικών πόρων από το
σύμπλεγμα Spark, με 2,5 GB μνήμη και 1 φυσικό πυρήνα CPU (ή ισοδύναμο επεξεργαστή) ως μέγιστες
προδιαγραφές. Η δυναμικότητα μπορεί να αυξηθεί με την προσθήκη επιπλέον περιπτώσεων χρήσης του
IBM SaaS.
Για την προσφορά IBM SaaS ισχύει ο περιορισμός ότι λειτουργεί μόνο με διαδραστική (interactive)
πρόσβαση. Κατά τη λειτουργία με διαδραστική πρόσβαση θεωρείται δεδομένο ότι κάθε αίτημα
αποτελείται από διαφορετικές εργασίες, οι οποίες μπορεί να μην είναι εκ των προτέρων γνωστές, όπου
κάθε μεμονωμένη εργασία εκτελείται μόλις ληφθεί από το IBM SaaS. Η διεκπεραίωση αιτημάτων γίνεται
μόνο όταν ζητηθεί από τον Πελάτη.
Το IBM SaaS μπορεί να αποκτά πρόσβαση μόνο σε μία συγκεκριμένη έκδοση του προγράμματος
ανοιχτού κώδικα Spark. Για να είναι δυνατή η πρόσβαση σε διαφορετικές εκδόσεις, θα πρέπει να
δημιουργηθούν νέες Περιπτώσεις Χρήσης του IBM SaaS: μία Περίπτωση Χρήσης ανά έκδοση του
Apache Spark.
Η προσφορά IBM Analytics for Apache Spark Reserved Enterprise Interactive (Spark 1.4.1) περιλαμβάνει
έως 30 Spark Executors και παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης με διαδραστική πρόσβαση (Interactive
mode). Η υποστηριζόμενη έκδοση του Apache Spark είναι η έκδοση 1.4.1.
Σημαντικό: Οι παρόντες Όροι Χρήσης συντάχθηκαν στην αγγλική γλώσσα. Μπορείτε να βρείτε και να
εκτυπώσετε αντίγραφο των παρόντων Όρων Χρήσης στην αγγλική από την εξής ιστοσελίδα:
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
Η ελληνική μετάφραση παρέχεται μόνο για λόγους διευκόλυνσης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του
αγγλικού κειμένου και της ελληνικής του μετάφρασης, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει. Εάν για οποιονδήποτε λόγο
δεν έχετε πρόσβαση στο αγγλικό κείμενο, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον τοπικό εκπρόσωπο της IBM
προκειμένου να σας το αποστείλουμε άμεσα.
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