IBM Felhasználási Feltételek – SaaS Ajánlatra Vonatkozó Feltételek
IBM Analytics for Apache Spark
A Felhasználási Feltételeket („Felhasználási Feltételek”) a jelen IBM Felhasználási Feltételek – SaaS Ajánlatra
Vonatkozó Feltételek („SaaS Ajánlatra Vonatkozó Feltételek”) és az IBM Felhasználási Feltételek – Általános
Feltételek („Általános Feltételek”) című dokumentum alkotja, amely a következő URL-címen érhető el:
http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/.
Abban az esetben, ha ellentmondás merül fel, a SaaS Ajánlatra Vonatkozó Feltételek elsőbbséget élveznek az
Általános Feltételekkel szemben. Az IBM SaaS megrendelésével, elérésével vagy használatával az Ügyfél
elfogadja a Felhasználási Feltételeket.
A jelen Felhasználási Feltételeket a vonatkozó IBM Nemzetközi Passport Advantage Megállapodás, az IBM
Nemzetközi Passport Advantage Express Megállapodás vagy az IBM Nemzetközi Megállapodás Kijelölt IBM
SaaS Ajánlatokhoz („Megállapodás”) feltételei szabályozzák, és a Felhasználási Feltételekkel együtt ezek alkotják
a teljes megállapodást.
Az IBM Bluemix az Analytics for Apache Spark szolgáltatás használatának műszaki előfeltétele. Az új
felhasználók az online regisztrációs űrlap kitöltésével regisztrálhatnak a hozzáférés érdekében:
https://console.ng.bluemix.net/registration/.

1.

IBM SaaS - Szoftver, mint Szolgáltatás
A jelen SaaS Ajánlatra Vonatkozó Feltételek az alábbi IBM SaaS ajánlatokra vonatkoznak:
●

2.

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

Díjakkal kapcsolatos mérőszámok
Az IBM SaaS értékesítése a következő díjszabási egység alapján történik, a Tranzakciós
Dokumentumban meghatározottak szerint:
a.

3.

Példány – olyan mértékegység, amely alapján az IBM SaaS megvásárolható. A Példány
hozzáférést biztosít az IBM SaaS egy megadott konfigurációjához. Megfelelő jogosultságokat kell
beszerezni az IBM SaaS minden egyes Példányához, amely az Ügyfél Felhasználási Engedélyében
(PoE) vagy a Tranzakciós Dokumentumban meghatározott mérési időszak során hozzáférhető és
használható.

Díjak és számlázás
Az IBM SaaS termékért fizetendő összeg egy Tranzakciós Dokumentumban van meghatározva.

3.1

Részleges Havi Díjak
A Tranzakciós Dokumentumban meghatározottak alapján részleges havi díj állapítható meg előzetesen.

4.

Az IBM SaaS Előfizetési Időszak megújítási lehetőségei
Az Ügyfél Felhasználási Engedélye határozza meg, hogy az IBM SaaS az Előfizetési Időszak végén
megújul-e a következők egyikének megadásával:

4.1

Automatikus Megújítás
Ha az Ügyfél Felhasználási Engedélye szerint az Ügyfél előfizetése automatikusan megújul, az Ügyfél a
lejáró IBM SaaS Előfizetési Időszakot a Felhasználási Engedélyben meghatározott lejárati dátuma előtt
legalább kilencven (90) nappal az Ügyfél IBM üzletkötőjének vagy IBM Üzleti Partnerének benyújtott
írásbeli kérelem formájában mondhatja fel. Ha az IBM vagy az IBM üzleti partnere nem kap ilyen
felmondási értesítést a lejárati dátumig, az előfizetési időszak automatikusan meghosszabbodik további
egy évvel vagy az eredeti Előfizetési Időszakkal megegyező időtartammal, a Felhasználási Engedélyben
meghatározottak szerint.

4.2

Folyamatos számlázás
Ha a Felhasználási Engedély (PoE) szerint az Ügyfél előfizetésének a megújítása folyamatos, az Ügyfél
továbbra is hozzáféréssel rendelkezik az IBM SaaS termékhez, és az IBM SaaS használatáért díjfizetési
kötelezettség terheli a rendszeresen kiállított számlák alapján. Az IBM SaaS használatának
megszüntetéséhez és a folyamatos számlázás leállításához az Ügyfélnek kilencven (90) nappal
korábban írásbeli értesítés formájában kell kérnie az IBM vállalattól vagy az IBM üzleti partnerétől az
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Ügyfél IBM SaaS előfizetésének megszüntetését. Az Ügyfél hozzáférésének visszavonását követően az
Ügyfelet díjfizetési kötelezettség terheli a visszavonás érvénybe lépésének hónapjában még nem
kiegyenlített hozzáférési díjakról kiállított számla alapján.

4.3

Megújítás szükséges
Ha a Felhasználási Engedély (Proof of Entitlement – PoE) szerint az Ügyfél megújítási típusa
„megszűnő”, az IBM SaaS érvényessége az Előfizetési Időszak végén lejár, és az Ügyfél az IBM SaaS
szolgáltatáshoz való hozzáférése megszűnik. Az IBM SaaS a befejezési dátum lejárata utáni
használatához az Ügyfélnek külön meg kell rendelnie egy új előfizetési időszakot IBM üzletkötőjénél vagy
IBM Üzleti Partnerénél.

5.

Technikai Támogatás
Az Előfizetési Időszak alatt technikai támogatás érhető el az IBM SaaS időtartamára a SaaS támogatási
kézikönyvben (http://www.ibm.com/software/support/handbook.html) vagy az IBM által a későbbiekben
megadott URL-címen elérhető egyéb dokumentumban meghatározottak szerint. A Műszaki támogatás az
IBM SaaS termék részét képezi és önálló ajánlatként nem érhető el.

6.

Az IBM SaaS - Szoftver mint szolgáltatás ajánlat további feltételei

6.1

Származtatott előnyökkel járó helyszínek
Adott esetben az Ügyfél által az IBM SaaS termék használatából származó haszon realizálásának
helyeként megjelölt hely(ek) alapján kell adót fizetni. Az IBM a felsorolt üzleti címek alapján alkalmazza
az adókat az IBM SaaS rendelésekor az elsődleges előnyben részesülő helyen, hacsak az Ügyfél külön
információkat nem bocsát az IBM rendelkezésére. Az Ügyfél felelősséggel tartozik azért, hogy az erre
vonatkozó információkat naprakészen tartsa, és tájékoztassa az IBM vállalatot az esetleges
változtatásokról.
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IBM Felhasználási Feltételek – IBM SaaS Specifikáció
„A” Függelék
Az IBM Analytics for Apache Spark egy igény szerint elérhető, felügyelt Spark-környezetet biztosít. A
szolgáltatás révén az Ügyfél hozzáférhet az Apache Spark következő generációs képességeihez. A
felhasználók először kisebb kapacitással kezdhetnek, majd növelhetik azt fejlesztés, később pedig
termelés céljából; mindezt egyetlen környezeten belül. A szolgáltatás azonnal készen áll az elemzési
feladatokra a szokásos hosszú telepítési folyamtok nélkül, így az Ügyfél gyorsan megkezdheti a Spark
használatát.
Az IBM SaaS rögzített mennyiségű Spark-végrehajtók formájában határoz meg egy adott mennyiségű
kapacitást. A Spark-fürt minden Végrehajtó számára kiosztja a számítási erőforrások egy részét, de
legfeljebb 2,5 GB memóriát és 1 fizikai processzormagnak megfelelő (vagy azzal egyenértékű)
feldolgozási teljesítményt. A kapacitás az IBM SaaS további példányainak hozzáadásával növelhető.
Az IBM SaaS ajánlat kizárólag Interaktív hozzáférési módban használható. Az Interaktív módban minden
kérelemnek több feladatból kell állnia, amit nem lehet előre tudni, az egyes feladatokat pedig az
érkezésük sorrendjében hajtja végre. A kérelmek csak akkor lesznek teljesítve, ha az Ügyfél ezt kéri.
Az IBM SaaS a nyílt forráskódú Spark program csak egy adott változatához képes hozzáférni. A
különböző változatokhoz való hozzáféréshez egy új IBM SaaS Példányt kell létrehozni – minden egyes
Apache Spark-változathoz egy külön IBM SaaS Példányt.
Az IBM Analytics for Apache Spark Reserved Enterprise Interactive (Spark 1.4.1) ajánlat legfeljebb 30
Spark-végrehajtót tartalmaz, és biztosítja az Interaktív módú végrehajtást. Az Apache Spark támogatott
változata az 1.4.1-es változat.
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