Πεξηγξαθή Υπεξεζηώλ
IBM BigInsights on Cloud
ηελ παξνχζα Πεξηγξαθή Τπεξεζηψλ πεξηγξάθεηαη ε Τπεξεζία Cloud πνπ παξέρεηαη απφ ηελ IBM ζηνλ Πειάηε.
Με ηνλ φξν "Πειάηεο" λννχληαη ε εηαηξεία, νη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο ηεο θαη νη απνδέθηεο ηεο Τπεξεζίαο
Cloud. Ζ αληίζηνηρε Πξνζθνξά Σηκήο (Quotation) θαη ε Απφδεημε Γηθαηψκαηνο (Proof of Entitlement - "PoE")
παξέρνληαη σο ρσξηζηά Έγγξαθα πλαιιαγψλ.

1.

Υπεξεζία Cloud
Σν IBM BigInsights on Cloud παξέρεη πξνεγθαηεζηεκέλνπο εμππεξεηεηέο (servers) baremetal κε έηνηκν
γηα ρξήζε ινγηζκηθφ IBM Open Platform θαη πξναηξεηηθέο ελφηεηεο. Ζ βαζηθή πξνζθνξά πεξηιακβάλεη ηα
αθφινπζα ζηνηρεία ππνδνκήο:
●

Δμνπιηζκφ εμππεξεηεηψλ,

●

Τπνδνκή δηθηχσζεο,

●

Σείρνο πξνζηαζίαο ηχπνπ "internet facing"

●

Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα

●

Δμππεξεηεηή LDAP

●

Metadata DB Hadoop Key Management Store

Ζ αξρηηεθηνληθή ηεο Τπεξεζίαο Cloud βαζίδεηαη ζην IBM Open Platform with Apache Hadoop, ην νπνίν
πεξηιακβάλεη:
●

Σν Hadoop, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ MapReduce, YARN θαη HDFS (Hadoop Distributed File
System)

●

Λεηηνπξγία δηαρείξηζεο ζπκπιέγκαηνο (cluster manager) Ambari

●

Avro

●

HBase

●

Hive

●

Knox

●

Oozie

●

Open JDK

●

Pig

●

Parquet (Hadoop)

●

Parquet (κνξθή)

●

Spark

●

Snappy

●

Sqoop

●

Slider

●

Zookeeper

Ζ Τπεξεζία Cloud παξέρεη δηαθνξεηηθέο ζπλζέζεηο θφκβσλ δεδνκέλσλ (data node) θαη θφκβσλ
δηαρείξηζεο (management nodes). Γηα θάζε ζχκπιεγκα (cluster) απαηηνχληαη θαη ηα δχν είδε θφκβσλ.
α.

ηνπο θφκβνπο δεδνκέλσλ ζα βξίζθνληαη ηα δεδνκέλα πξνο αλάιπζε θαη ζα εθηεινχληαη ηα
πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ Πειάηε γηα ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ. Σα δεδνκέλα (κε
ηελ εμαίξεζε νπνησλδήπνηε δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα παξάζρεη, αιιά δελ δεζκεχεηαη λα
παξάζρεη, ε IBM κειινληηθά ζηα πιαίζηα ηεο Τπεξεζίαο Cloud) θαη ην επηηξεπφκελν ινγηζκηθφ, ηα
επηηξεπφκελα πξνγξάκκαηα θαη νη επηηξεπφκελεο εθαξκνγέο (βι. ην άξζξν κε ηίηιν "Τπνρξεψζεηο
ηνπ Πειάηε") ζα παξέρνληαη απφ ηνλ Πειάηε.
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β.

Οη θφκβνη δηαρείξηζεο απνηεινχληαη απφ ππεξεζίεο (φπσο π.ρ. NameNode, Job Tracker,
Management console, HBase Master θ.ν.θ.), πνπ παξέρνπλ βνήζεηα ζηε δηαρείξηζε θαη
παξαθνινχζεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζε φινπο ηνπο θφκβνπο δεδνκέλσλ (φπσο π.ρ.
datanode, Hbase region, task tracker θ.ν.θ.).

Ζ Τπεξεζία Cloud παξέρεηαη βάζεη ηεο ζχλζεζεο θφκβσλ πνπ αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο
ηνπ Πειάηε. Οη δηαζέζηκεο ζπλζέζεηο ησλ θφκβσλ είλαη νη εμήο:
Είδνο Πξνζθνξάο

Small Configuration
(Δηάηαμε Μηθξνύ
Μεγέζνπο)

Medium Configuration
(Δηάηαμε Μεζαίνπ
Μεγέζνπο)

Large Configuration
(Δηάηαμε Μεγάινπ
Μεγέζνπο)

Κόκβνο Δεδνκέλσλ

● 2 x 8 ππξήλεο 2650 v2
Sandy bridge
● 64 GB RAM
● 16 TB (δίζθνη
ιεηηνπξγηθνχ
ζπζηήκαηνο)
● 20 TB (δίζθνη
εζσηεξηθνχ ρψξνπ
απνζήθεπζεο)

● 2 x 8 ππξήλεο 2650 v2
Sandy bridge
● 128 GB RAM
● 16 TB (δίζθνη
ιεηηνπξγηθνχ
ζπζηήκαηνο)
● 28 TB (δίζθνη
εζσηεξηθνχ ρψξνπ
απνζήθεπζεο)

● 2 x 8 ππξήλεο 2690 v2
Sandy bridge
● 192 GB RAM
● 16 TB (δίζθνη
ιεηηνπξγηθνχ
ζπζηήκαηνο)
● 32 TB (δίζθνη
εζσηεξηθνχ ρψξνπ
απνζήθεπζεο)

Κόκβνο Δηαρείξηζεο

● 2 x 8 ππξήλεο 2650 v2
Sandy bridge
● 64 GB RAM
● 16 TB (δίζθνη
ιεηηνπξγηθνχ
ζπζηήκαηνο)

● 2 x 8 ππξήλεο 2650 v2
Sandy bridge
● 128 GB RAM
● 16 TB (δίζθνη
ιεηηνπξγηθνχ
ζπζηήκαηνο)

● 2 x 8 ππξήλεο 2690 v2
Sandy bridge
● 192 GB RAM
● 16 TB (δίζθνη
ιεηηνπξγηθνχ
ζπζηήκαηνο)

1.1

Πξναηξεηηθέο Υπεξεζίεο

1.1.1

IBM BigInsights on Cloud Data Scientist Module
Απηή ε πξναηξεηηθή πξνζθνξά πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο:

1.1.2

●

Big R

●

Machine Learning

●

Text Analytics

●

Big SQL

●

BigSheets

IBM BigInsights on Cloud Anayst Module
Απηή ε πξναηξεηηθή πξνζθνξά πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο:

1.2

●

Big SQL

●

BigSheets

IBM Bluemix
Σν IBM Bluemix, ε πιαηθφξκα cloud αλνηρηψλ πξνηχπσλ ηεο IBM γηα ηε δεκηνπξγία, εθηέιεζε θαη
δηαρείξηζε εθαξκνγψλ (apps) θαη ππεξεζηψλ, απνηειεί ηερληθή πξνυπφζεζε γηα ηε ρξήζε ηεο
πξνζθνξάο IBM BigInsights on Cloud. Έλαο δσξεάλ ινγαξηαζκφο γηα ην Bluemix πεξηιακβάλεηαη ζε
απηή ηελ πξνζθνξά. Ζ Πεξηγξαθή Τπεξεζηψλ ηνπ IBM Bluemix επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα
Πεξηγξαθή Τπεξεζηψλ θαη δηέπεη ηε ρξήζε ηεο πξνζθνξάο Bluemix απφ ηνλ Πειάηε.

2.

Πεξηγξαθή Αζθάιεηαο
Απηή ε Τπεξεζία Cloud ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο βαζηθέο αξρέο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο δεδνκέλσλ ηεο
IBM, νη νπνίεο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα
https://www.ibm.com/cloud/resourcecenter/content/80 θαη κε νπνηνπζδήπνηε πξφζζεηνπο φξνπο
πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν. Σπρφλ αιιαγέο ζηηο βαζηθέο αξρέο αζθάιεηαο δεδνκέλσλ ηεο IBM δελ
ζα ππνβαζκίδνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο Τπεξεζίαο Cloud.
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Ζ IBM δελ έρεη ειέγμεη ε ζπκκφξθσζε απηήο ηεο Τπεξεζίαο Cloud κε ην Νφκν πεξί Φνξεηφηεηαο θαη
Δπζχλεο ηεο Αζθάιηζεο Τγείαο (Health Insurance Portability and Accountability Act, ΖΗΡΑΑ) ησλ ΖΠΑ θαη
δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud γηα ηε κεηάδνζε ή απνζήθεπζε Πξνζσπηθψλ
Πιεξνθνξηψλ Τγείαο.
Ζ θχξηα κέζνδνο θξππηνγξάθεζεο δεδνκέλσλ ρξεζηψλ είλαη ε ρξήζε ηεο ελζσκαησκέλεο
θξππηνγξάθεζεο HDFS πνπ είλαη δηαζέζηκε ζην Hadoop. Ο Πειάηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξέπεη λα θξππηνγξαθνχληαη, θαζψο θαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
απαηηνχκελσλ βεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε θξππηνγξάθεζε ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ.

3.

Τερληθή Υπνζηήξημε
Παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ Τπεξεζία Cloud κέζσ email, online θφξνπκ θαη ελφο ζπζηήκαηνο
online αλαθνξάο πξνβιεκάησλ ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν κέζσ ηεο πχιεο Πειαηψλ ηνπ Bluemix ζηε
δηεχζπλζε https://support.ibmcloud.com. Ζ ηερληθή ππνζηήξημε παξέρεηαη καδί κε ηελ Τπεξεζία Cloud θαη
δελ δηαηίζεηαη σο ρσξηζηή πξνζθνξά.
Πιεξνθνξίεο γηα πξνζερή ρξνληθά δηαζηήκαηα ζπληήξεζεο δεκνζηεχνληαη ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ ζηε
ζειίδα Πιεξνθνξηψλ Καηάζηαζεο Τπεξεζηψλ ηνπ Bluemix
(https://developer.ibm.com/bluemix/support/#status) θαη ελεκεξψλνληαη κε ηηο πην πξφζθαηεο
πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο έσο φηνπ νινθιεξσζνχλ νη εξγαζίεο κε ηελ ππεξεζία.
Οη ζηφρνη ζρεηηθά κε ηνπο Υξφλνπο Απφθξηζεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ έρνπλ σο απνθιεηζηηθφ
ζθνπφ κηα πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ ηεο IBM θαη δελ ζπληζηνχλ εγγχεζε αλαθνξηθά κε ηελ απφδνζε ηεο
ππεξεζίαο.
Κξηζηκόηεηα

Οξηζκόο Κξηζηκόηεηαο

Σηόρνη ζρεηηθά κε ηνπο
Φξόλνπο Απόθξηζεο
θαηά ην Ωξάξην
Υπνζηήξημεο

Κάιπςε
Φξόλσλ
Απόθξηζεο

1

Κξίζηκεο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο/δηαθνπή παξνρήο ππεξεζηώλ:
Γελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο
ηεο επηρείξεζεο ή δελ ιεηηνπξγεί θάπνηα θξίζηκεο
ζεκαζίαο δηεπαθή (interface). Οη πεξηπηψζεηο απηέο
αθνξνχλ ζπλήζσο ην πεξηβάιινλ παξαγσγήο θαη έρνπλ
θξίζηκεο επηπηψζεηο ζηε γεληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο
εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο. ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη ε άκεζε παξνρή κηαο
ιχζεο.

Δληφο 1 ψξαο

24x7

Γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ κε Βαζκφ Κξηζηκφηεηαο 1 είλαη
απαξαίηεην ν Πειάηεο λα είλαη δηαζέζηκνο γηα λα
βνεζήζεη ηελ ΗΒΜ ζηε δηάγλσζε ηνπ δεηήκαηνο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 24x7, δηαθνξεηηθά ν Βαζκφο
Κξηζηκφηεηαο ηνπ δεηήκαηνο ζα ππνβηβαζηεί ζε 2.
2

Σεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο:
Ζ δπλαηφηεηα ρξήζεο ελφο ζηνηρείνπ ή κηαο ιεηηνπξγίαο
ηεο ππεξεζίαο πεξηνξίδεηαη ζνβαξά ή ππάξρεη θίλδπλνο ν
Πειάηεο λα κε κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε επηρεηξεκαηηθέο
πξνζεζκίεο.

Δληφο 2 εξγάζηκσλ σξψλ

Δξγάζηκεο
ψξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

3

Πεξηνξηζκέλεο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο:
Γειψλεη φηη ε ππεξεζία ή ε ιεηηνπξγία κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη δελ ππάξρνπλ θξίζηκεο επηπηψζεηο
ζηε γεληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.

Δληφο 4 εξγάζηκσλ σξψλ

Δξγάζηκεο
ψξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

4

Ειάρηζηεο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο:
Μηα εξψηεζε ή έλα αίηεκα κε ηερληθνχ ραξαθηήξα.

Δληφο 1 εξγάζηκεο εκέξαο

Δξγάζηκεο
ψξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)
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Υπνζηήξημε Εθηόο Εξγάζηκνπ Ωξαξίνπ
Τπνζηήξημε Δθηφο Δξγάζηκνπ Ωξαξίνπ (εθηφο ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο πνπ αλαθέξεηαη
αλσηέξσ) δηαηίζεηαη κφλν γηα δεηήκαηα Κξηζηκφηεηαο 1 ζε εξγάζηκεο εκέξεο, ζαββαηνθχξηαθα θαη αξγίεο.
Γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ κε Βαζκφ Κξηζηκφηεηαο 1 είλαη απαξαίηεην ν Πειάηεο λα είλαη δηαζέζηκνο γηα
λα βνεζήζεη ηελ ΗΒΜ ζηε δηάγλσζε ηνπ δεηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 24x7, δηαθνξεηηθά ν
Βαζκφο Κξηζηκφηεηαο ηνπ δεηήκαηνο ζα ππνβηβαζηεί ζε 2.

4.

Δηθαηώκαηα θαη Τηκνιόγεζε

4.1

Μεηξηθά Σπζηήκαηα Φξέσζεο
Ζ Τπεξεζία Cloud θαζίζηαηαη δηαζέζηκε βάζεη ηνπ κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο ρξέσζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν πλαιιαγήο:
α.

4.2

Πεξίπησζε Φξήζεο (Instance) - κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε
Τπεξεζία Cloud. Πεξίπησζε Υξήζεο είλαη ε πξφζβαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε παξακεηξνπνίεζε ηεο
Τπεξεζίαο Cloud. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα θάζε Πεξίπησζε Υξήζεο ηεο
Τπεξεζίαο Cloud πνπ θαζίζηαηαη δηαζέζηκε γηα πξφζβαζε θαη ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε.

Φξέσζε γηα κε Πιήξε Μήλα
ην Έγγξαθν πλαιιαγήο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη κηα ρξέσζε γηα κε πιήξε κήλα, ε νπνία ζα
ππνινγίδεηαη θαη' αλαινγία.

5.

Πεξίνδνο Ιζρύνο θαη Επηινγέο Αλαλέσζεο
Ζ πεξίνδνο ηζρχνο ηεο Τπεξεζίαο Cloud αξρίδεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ε IBM εηδνπνηεί ηνλ Πειάηε φηη
έρεη πξφζβαζε ζηελ Τπεξεζία Cloud, φπσο ηεθκεξηψλεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο. ηελ Απφδεημε
Γηθαηψκαηνο ζα θαζνξίδεηαη αλ ε Τπεξεζία Cloud αλαλεψλεηαη απηφκαηα, εμαθνινπζεί λα παξέρεηαη
βάζεη ζπλερφκελεο ρξήζεο ή δηαθφπηεηαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο.
ε πεξίπησζε απηφκαηεο αλαλέσζεο, εθηφο εάλ ν Πειάηεο παξάζρεη έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ
90 εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο, ε Τπεξεζία Cloud ζα αλαλεψλεηαη απηφκαηα
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο.
ε πεξίπησζε ζπλερφκελεο ρξήζεο, ε Τπεξεζία Cloud ζα εμαθνινπζεί λα είλαη δηαζέζηκε ζε κεληαία
βάζε έσο φηνπ ν Πειάηεο πξνβεί ζε έγγξαθε δήισζε θαηαγγειίαο 90 εκεξψλ. Ζ Τπεξεζία Cloud ζα
εμαθνινπζεί λα είλαη δηαζέζηκε κέρξη ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ κήλα κεηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν 90
εκεξψλ.

6.

Δεδνκέλα ηνπ Twitter

6.1

Οξηζκνί
Αλαθνξά Αλάιπζεο (Analysis Report) – Πξφθεηηαη γηα ηα απνηειέζκαηα ή ηα δεδνκέλα εμφδνπ πνπ
παξάγνληαη απφ ηηο εθαξκνγέο ηνπ Πειάηε ζηελ Τπεξεζία Cloud θαηά ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο θαη
εμαγσγήο πιεξνθνξηψλ απφ Πεξηερφκελν ηνπ Twitter. Σα ελ ιφγσ απνηειέζκαηα δελ κπνξεί λα
πεξηέρνπλ Πεξηερφκελν ηνπ Twitter, αιιά κπνξεί λα πεξηέρνπλ πεξηερφκελν πνπ απνηειεί αληίγξαθν
ζηνηρείσλ ηνπ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Twitter, φπσο φξνπο αλαδήηεζεο θαη παξαπνκπέο ζε ζέκαηα ησλ
Tweets.
Tweet ID – Δίλαη έλαο κνλαδηθφο αλαγλσξηζηηθφο αξηζκφο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην Twitter γηα θάζε
Tweet.
Tweets – Έλα Tweet είλαη κηα δεκφζηα δεκνζίεπζε κε έλα θχξην κέξνο θεηκέλνπ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο
140 ραξαθηήξεο θαη έρεη δεκηνπξγεζεί απφ νπνηνλδήπνηε ηειηθφ ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο Twitter.
Πεξηερόκελν ηνπ Twitter (Twitter Content) – Πξφθεηηαη γηα ηα Tweets θαη ηα Tweet IDs, ηηο δεκφζηεο
πιεξνθνξίεο πξνθίι ηειηθψλ ρξεζηψλ ηνπ Twitter θαη νπνησλδήπνηε παξάγσγσλ έξγσλ ησλ αλσηέξσ.

6.2

Πξόζβαζε ζην Πεξηερόκελν ηνπ Twitter θαη ρξήζε ηνπ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Twitter
Ζ Τπεξεζία Cloud παξέρεη ζηνλ Πειάηε ηε δπλαηφηεηα επηινγήο θαη πξφζβαζεο ζε Πεξηερφκελν ηνπ
Twitter απνθιεηζηηθά γηα ρξήζε απφ ηνλ Πειάηε ζην πεξηβάιινλ ηεο Τπεξεζίαο Cloud. Σν Πεξηερφκελν
ηνπ Twitter δελ αλήθεη ζηελ IBM νχηε ειέγρεηαη απφ απηή. Σν Πεξηερφκελν ηνπ Twitter κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη πιηθά πνπ είλαη παξάλνκα, αλαθξηβή, παξαπιαλεηηθά, άζεκλα ή θαηά νπνηνλδήπνηε άιιν
ηξφπν απνδνθηκαζηέα. Ζ IBM ή νη πξνκεζεπηέο ηεο δελ έρνπλ θακία ππνρξέσζε λα επηζεσξνχλ, λα
θηιηξάξνπλ, λα επαιεζεχνπλ, λα δηνξζψλνπλ ή λα αθαηξνχλ νπνηνδήπνηε Πεξηερφκελν ηνπ Twitter.
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Ωζηφζν, ε IBM ή νη πξνκεζεπηέο ηεο κπνξνχλ θαηά ηελ απνθιεηζηηθή ηνπο δηαθξηηηθή επρέξεηα λα
πξνβνχλ ζηηο ελ ιφγσ ελέξγεηεο. Ο Πειάηεο ζπκθσλεί φηη, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο IBM, ζα πξνβαίλεη
άκεζα ζηε δηαγξαθή ή ηελ ηξνπνπνίεζε νπνηνπδήπνηε Tweet κπνξεί λα είλαη απνζεθεπκέλν ζηελ
Τπεξεζία Cloud.

6.3

Όγθνο Δεδνκέλσλ ηνπ Twitter
Αλ ν Πειάηεο έρεη απνθηήζεη δηθαηψκαηα επί κηαο παξακεηξνπνίεζεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) θφκβνπο σο ηκήκα ηεο Τπεξεζίαο Cloud, είλαη δπλαηφ λα
εθρσξεζεί ζηνλ Πειάηε δηθαίσκα πξφζβαζεο ζην Πεξηερφκελν ηνπ Twitter.

6.4

Πεξηνξηζκνί γηα ην Πεξηερόκελν ηνπ Twitter
Ο Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη:

6.5

α.

Να ρξεζηκνπνηεί Πεξηερφκελν ηνπ Twitter θαηά ηξφπν πνπ παξαβηάδεη ην εθαξκνζηέν δίθαην,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ή γηα νπνηνπζδήπνηε κε εγθεθξηκέλνπο ή αζέκηηνπο ζθνπνχο.

β.

Να κεηαθνξηψλεη ή λα αθαηξεί Πεξηερφκελν ηνπ Twitter απφ ηελ Τπεξεζία Cloud. Ωζηφζν,
επηηξέπεηαη ε κεηαθφξησζε ή ε αθαίξεζε Αλαθνξψλ Αλάιπζεο απφ ηελ Τπεξεζία Cloud.

γ.

Να δηαζέηεη ζε ηξίηνπο νπνηνδήπνηε Πεξηερφκελν ηνπ Twitter πεξηιακβάλεηαη ζηελ Τπεξεζία Cloud.

δ.

Να ρξεζηκνπνηεί ην Πεξηερφκελν ηνπ Twitter γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπφ εθηφο απφ ηνλ
πεξηνξηζκέλν ζθνπφ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ Τπεξεζία Cloud.

ε.

Να ζπγθεληξψλεη, λα δηαηεξεί ζηε ιαλζάλνπζα κλήκε (cache) ή λα απνζεθεχεη δεδνκέλα
ηνπνζεζίαο ή γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο απφ ην Πεξηερφκελν ηνπ Twitter μερσξηζηά απφ ην Tweet
κε ην νπνίν ζρεηίδνληαη, νχηε λα ρξεζηκνπνηείηε δεδνκέλα ηνπνζεζίαο ή γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο
γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν εθηφο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηνπνζεζίαο πνπ επηζεκαίλεηαη ζην
Tweet.

ζη.

Να ζπλδπάδεηε Πεξηερφκελν ηνπ Twitter κε άιια δεδνκέλα, εθηφο εάλ ην Πεξηερφκελν ηνπ Twitter ζα
κπνξεί λα απνδνζεί κε ζαθήλεηα ζην Twitter.

δ.

Να ρξεζηκνπνηεί ην Πεξηερφκελν ηνπ Twitter πνπ παξέρεηαη ζην πιαίζην ηεο Τπεξεζίαο Cloud γηα
ηε δηεμαγσγή αλαιχζεσλ ζε κηθξέο νκάδεο αηφκσλ ή κεκνλσκέλα άηνκα γηα παξάλνκνπο ζθνπνχο
ή ζθνπνχο δηάθξηζεο.

ε.

Να παξνπζηάδεη ην Πεξηερφκελν ηνπ Twitter ζην νπνίν απνθηά πξφζβαζε ζην πιαίζην ηεο
Τπεξεζίαο Cloud.

ζ.

Να ρξεζηκνπνηεί ην Πεξηερφκελν ηνπ Twitter ή ηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο ζηελ Τπεξεζία Cloud
αλαιχζεηο ηνπ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Twitter ζην πιαίζην ελφο δηαθεκηζηηθνχ δηθηχνπ.

η.

Να ρξεζηκνπνηεί ην Πεξηερφκελν ηνπ Twitter γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αλαιχζεσλ πνπ βαζίδνληαη
ζε κηα εθηεινχκελε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζεηξά κεηξήζεσλ βάζεη ρξφλνπ,
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ίδηεο ή παξφκνηεο κεζφδνπο, κε ζθνπφ ηε ζχγθξηζε ηεο απφδνζεο ελφο
ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ή ηε ζχγθξηζε κε έλα θαζνξηζκέλν ζχλνιν ή
ππνζχλνιν άιισλ ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ.

ηα.

Να ρξεζηκνπνηεί ζπλαζξνηζηηθά κεηξηθά ζηνηρεία ρξεζηψλ ηνπ Twitter, φπσο π.ρ. ν αξηζκφο
ρξεζηψλ ή ινγαξηαζκψλ, πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ πξφζβαζε θαη ρξήζε ηνπ Πεξηερνκέλνπ ηνπ
Twitter ζην πιαίζην ηεο Τπεξεζίαο Cloud γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ.

Καηαγγειία από ηελ IBM
Ζ πξφζβαζε θαη ρξήζε ηνπ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Twitter απφ ηνλ Πειάηε ζα παχζεη κε ηε δηαθνπή ηεο
παξνρήο ηεο Τπεξεζίαο Cloud. Παξά ηα φζα πξνβιέπνληαη αλσηέξσ, επηπιένλ ησλ δηθαησκάησλ
αλαζηνιήο θαη θαηαγγειίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε, ε IBM κπνξεί λα ζηακαηήζεη λα παξέρεη
πξφζβαζε ζην Πεξηερφκελν ηνπ Twitter νπνηεδήπνηε ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε θαη ρσξίο
ππνρξέσζε επηζηξνθήο ρξεκάησλ, πίζησζεο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο απνδεκίσζεο ζηνλ Πειάηε.

6.6

Δήισζε Απνπνίεζεο Εγγύεζεο θαη Απνδεκίσζεο 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
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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 ΔΗΝΑΗ 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.

6.7

Φξήζε από Κπβεξλεηηθέο Οληόηεηεο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ
Σν Πεξηερφκελν ηνπ Twitter απνηειεί "εκπνξηθφ ζηνηρείν" (commercial item), φπσο απηφο ν φξνο νξίδεηαη
ζηελ ελφηεηα 2.101 ηνπ Σίηινπ 48 ηνπ Κψδηθα Οκνζπνλδηαθψλ Καλνληζκψλ (48 C.F.R. 2.101) ησλ
Ζ.Π.Α., απνηεινχκελν απφ "εκπνξηθφ ινγηζκηθφ ππνινγηζηψλ" (commercial computer software) θαη
"ηεθκεξίσζε εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ ππνινγηζηψλ" (commercial computer software documentation), φπσο
απηνί νη φξνη νξίδνληαη ζηελ ελφηεηα 12.212 ηνπ Σίηινπ 48 ηνπ Κψδηθα Οκνζπνλδηαθψλ Καλνληζκψλ (48
C.F.R. 2.101) ησλ Ζ.Π.Α. Οπνηαδήπνηε ρξήζε, ηξνπνπνίεζε, αλαπαξαγσγή, δεκνζίεπζε, αμηνιφγεζε
απφδνζεο, πξνβνιή, απνθάιπςε ή δηαλνκή ηνπ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Twitter απφ νπνηαδήπνηε θπβεξλεηηθή
νληφηεηα απαγνξεχεηαη, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απηφ επηηξέπεηαη ξεηά ζχκθσλα κε ηνπο
παξφληεο Όξνπο Υξήζεο. Δπηπιένλ, νπνηαδήπνηε ρξήζε απφ θπβεξλεηηθέο νληφηεηεο ησλ Ζ.Π.Α. πξέπεη
λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ ελφηεηα 12.212 θαη ηηο ελφηεηεο 227.7202-1 έσο 227.7202-4 ηνπ Σίηινπ 48 ηνπ
Κψδηθα Οκνζπνλδηαθψλ Καλνληζκψλ (48 C.F.R. 12.212, 227.7202-1 - 227.7202-4) ησλ Ζ.Π.Α. Αλ ν
Πειάηεο ρξεζηκνπνηεί ην Πεξηερφκελν ηνπ Twitter ππφ ηελ επίζεκε ηδηφηεηα ηνπ Πειάηε σο ππαιιήινπ ή
εθπξνζψπνπ νπνηαζδήπνηε ηνπηθήο, πνιηηεηαθήο ή νκνζπνλδηαθήο θπβεξλεηηθήο νληφηεηαο ησλ Ζ.Π.Α.
θαη ν Πειάηεο δελ έρεη ηε λφκηκε δπλαηφηεηα λα απνδερηεί ηηο δηαηάμεηο πεξί δηθαηνδνζίαο ή ηφπνπ
εθδίθαζεο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, νη ελ ιφγσ δηαηάμεηο δελ ηζρχνπλ γηα ηελ ελ
ιφγσ νληφηεηα, ζην βαζκφ πνπ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην εθαξκνζηέν δίθαην. Ο
εξγνιάβνο/θαηαζθεπαζηήο είλαη ε Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, California
94103.

7.

Υπνρξεώζεηο ηνπ Πειάηε
Ο Πειάηεο είλαη ππεχζπλνο γηα:
●

ηελ ηήξεζε ηεο αξρηθήο παξερφκελεο απφ ηελ IBM παξακεηξνπνίεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηκεκάησλ
IBM Open Platform θαη ησλ επηιεγκέλσλ ελνηήησλ BigInsights, θαζψο θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε,
παξακεηξνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηκεκάησλ IBM Open Platform πνπ εθηεινχληαη
θάησ απφ ην Ambari θαη ηηο ελφηεηεο ηνπ BigInsights. Παξαδείγκαηα ησλ ελ ιφγσ ιεηηνπξγηθψλ
ηκεκάησλ θαη ινγηζκηθνχ είλαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά: HBase, Hive, Zookeeper, Oozie,
BigSQL, BigSheets, Big R, θ.ν.θ. Ο Πειάηεο έρεη ηελ επειημία λα επηιέμεη ηα ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα
πξνο εθηέιεζε θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε δηαθνπή ή έλαξμε
ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ ιεηηνπξγηθψλ ηκεκάησλ.

●

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξφζβαζεο ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ ζηελ Τπεξεζία Cloud, κε ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο δηεχζπλζεο URL, ηνπ νλφκαηνο ρξήζηε θαη ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο πνπ ε IBM
έρεη θαηαζηήζεη δηαζέζηκα κεηά ηελ παξνρή ηνπ ζπκπιέγκαηνο (cluster) ηεο Τπεξεζίαο Cloud,
θαζψο θαη κε ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε δηθαησκάησλ πξφζβαζεο (κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ
θαηαρσξήζεσλ ζηνλ θαηάινγν LDAP),

●

ηελ αλάπηπμε, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ή ηηο απαηηήζεηο, πξνγξακκάησλ θαη εθαξκνγψλ
ζηελ ππεξεζία γηα ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ηελ άληιεζε θαίξησλ πιεξνθνξηψλ απφ απηά. Ο
Πειάηεο είλαη επίζεο ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απφδνζε ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ ή
εθαξκνγψλ πνπ έρεη αλαπηχμεη,

●

ηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε νπνηνπδήπνηε επηηξεπφκελνπ ινγηζκηθνχ θαη δεδνκέλσλ πνπ
πξνζηίζεληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Πειάηε ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε ζην ζχκπιεγκα. Ζ IBM κπνξεί
λα παξέρεη βνήζεηα, αιιά δελ ζα κεξηκλά γηα ηε ζπληήξεζε, κεηαθνξά ή αθαίξεζε επηηξεπφκελνπ
ινγηζκηθνχ θαη δεδνέλσλ πνπ πξνζηέζεθαλ απφ ηνλ Πειάηε θαη γεκίδνπλ έλα ινγηθφ ηκήκα
(partition) ή επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο,
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●

ηε ρξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο θξππηνγξάθεζεο δεδνκέλσλ ηνπ Hadoop πνπ είλαη δηαζέζηκε ζην SaaS
γηα ηελ θξππηνγξάθεζε δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο,

●

ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν ησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ αθφινπζε ηζηνζειίδα, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλεηαη
γηα ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο, είηε πξφθεηηαη γηα δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο πνπ
πξνθαινχλ αλαζηάησζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο είηε φρη:
https://developer.ibm.com/bluemix/support/#status;

●

ηελ εθεδξηθή απνζήθεπζε (back up) φισλ ησλ δεδνκέλσλ, κεηαδεδνκέλσλ, αξρείσλ ξπζκίζεσλ θαη
παξακέηξσλ πεξηβάιινληνο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
επηρεηξεζηαθή ζπλέρεηα,

●

ηελ επαλαθνξά δεδνκέλσλ, κεηαδεδνκέλσλ, αξρείσλ ξπζκίζεσλ θαη παξακέηξσλ πεξηβάιινληνο
απφ νπνηνδήπνηε εθεδξηθφ αληίγξαθν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επηρεηξεζηαθή ζπλέρεηα, ζε
πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε είδνπο δπζιεηηνπξγίαο ή βιάβεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηπηψζεσλ δπζιεηηνπξγίαο ή βιάβεο ζην
θέληξν πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ζηνλ εμππεξεηεηή (server), ζην ζθιεξφ δίζθν ή ζην
ινγηζκηθφ, θαη

●

ηελ εμαζθάιηζε ηεο αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο, ηεο ζπκβαηφηεηαο θαη ηεο απφδνζεο ηεο πιαηθφξκαο
ηεο Τπεξεζίαο Cloud κεηά ηελ εγθαηάζηαζε επηηξεπφκελνπ ινγηζκηθνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
νπνησλδήπνηε παθέησλ αλνηρηνχ θψδηθα), ή ηελ αλαβάζκηζε ιεηηνπξγηθψλ ηκεκάησλ IBM Open
Platform ή ινγηζκηθνχ BigInsights.

Ο Πειάηεο επηηξέπεηαη:

7.1

●

λα εγθαηαζηήζεηε θαη λα εθηειέζεηε ινγηζκηθφ ζηελ Τπεξεζία Cloud ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ή ππνζηήξημε ηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ πξνεγθαηεζηεκέλνπ
ινγηζκηθνχ IBM Open Platform ή BigInsights. Ο Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα εγθαηαζηήζεη ή λα
ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε άιιν ινγηζκηθφ νπνηνπδήπνηε είδνπο ζηελ Τπεξεζία Cloud, θαη

●

λα εγθαηαζηήζεηε πξφζζεηα παθέηα αλνηρηνχ θψδηθα γηα ρξήζε κε ηελ Τπεξεζία Cloud ζηνπο
θφκβνπο. Ζ IBM δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα παξέρεη ππνζηήξημε γηα ηα ελ ιφγσ παθέηα θαη δελ θέξεη
επζχλε γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ ηα ελ ιφγσ πξφζζεηα παθέηα ζηελ απφδνζε ηεο Τπεξεζίαο
Cloud. Δάλ ε IBM δηαπηζηψζεη φηη ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν απφ ηνλ Πειάηε ινγηζκηθφ πνπ ζέηεη ζε
θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ή δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο αζθάιεηαο ηεο ππνδνκήο, ηνπ
εμππεξεηεηή ή ηνπ πεξηβάιινληνο, ην ελ ιφγσ ινγηζκηθφ κπνξεί λα απελεξγνπνηεζεί ή λα αθαηξεζεί
απφ ηελ ΗΒΜ.

Επηρεηξεζηαθέο Υπνρξεώζεηο ηεο IBM
ην πιαίζην ηεο Τπεξεζίαο Cloud, ε IBM:
●

ζα κεξηκλά γηα ηελ παξνρή θαη ηε δηαρείξηζε ησλ εμππεξεηεηψλ (servers) θαη ηεο ππνδνκήο
απνζήθεπζεο θαη δηθηχσζεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο (cluster),

●

ζα παξέρεη κηα αξρηθή παξακεηξνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηκεκάησλ IBM Open Platform θαη ησλ
επηιεγκέλσλ ελνηήησλ BigInsights,

●

ζα κεξηκλά γηα ηελ παξνρή θαη ηε δηαρείξηζε ελφο "internet facing" θαη εζσηεξηθνχ ηείρνπο
πξνζηαζίαο (firewall) γηα ζθνπνχο πξνζηαζίαο θαη απνκφλσζεο,

●

Θα παξαθνινπζεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα αθφινπζα ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα ζηελ Τπεξεζία Cloud:
(1)

Λεηηνπξγηθά ηκήκαηα δηθηχσζεο

(2)

Δμππεξεηεηέο θαη αληίζηνηρε ηνπηθή ππνδνκή απνζήθεπζεο

(3)

Λεηηνπξγηθφ χζηεκα

(4)

Απνζήθε Γηαρείξηζεο Κιεηδηψλ (Key Management Store) Hadoop

(5)

Δμππεξεηεηή LDAP ζην ζχκπιεγκα Hadoop

(6)

Nagios

(7)

Ganglia

(8)

Λεηηνπξγία δηαρείξηζεο ζπκπιέγκαηνο (cluster manager) Ambari

θαη
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●

ζα παξέρεη επηδηνξζψζεηο ζπληήξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηάιιεισλ επηδηνξζψζεσλ
αζθάιεηαο γηα ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, ην IBM Open Platform θαη ηηο επηιεγκέλεο ελφηεηεο
BigInsights (αιιά φρη γηα ινγηζκηθφ ή ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα πνπ πξνζηέζεθαλ ρσξηζηά απφ ηνλ
Πειάηε).

Οη ηαθηηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο
("κε δηαηαξαθηηθή ζπληήξεζε") θαη νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη θάπνηα δηαθνπή ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αθνινπζνχκελε απφ ηελ εθθίλεζή ηνπ ("δηαηαξαθηηθή ζπληήξεζε") ζα
εθηεινχληαη ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ψξεο πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα
https://developer.ibm.com/bluemix/support/#status. Σπρφλ αιιαγέο ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ψξεο
ζπληήξεζεο ζα δεκνζηεχνληαη κε εθ ησλ πξνηέξσλ εηδνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 24 σξψλ. Ο Πειάηεο ζα
εηδνπνηείηαη γηα ηηο φπνηεο πξφζζεηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνπέο ιεηηνπξγίεο ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο
πξνηνχ πξαγκαηνπνηεζνχλ.
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Πεξηγξαθή Υπεξεζηώλ Cloud ηεο IBM
IBM Bluemix
1.

Πεξηγξαθή Υπεξεζηώλ Cloud
Σν IBM Bluemix είλαη έλα πεξηβάιινλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ πνπ παξέρεη ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ επειημία
ελφο PaaS (platform-as-a-service). Δπηηξέπεη ζε πξνγξακκαηηζηέο λα ζπληάζζνπλ θαη λα θαηαζθεπάδνπλ
πην γξήγνξα επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο γηα ην Cloud παξέρνληαο πξφζβαζε ζην ραξηνθπιάθην
ινγηζκηθνχ ηεο IBM σο ζπλζέζηκε ππεξεζία.

1.1

Bluemix UI
Αθνχ απνδερζεί ηελ παξαγγειία ζαο, ε IBM ζα ζαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην πεξηβάιινλ
ηεο Τπεξεζίαο Cloud θαη ζηελ πχιε ηεο Τπεξεζίαο Cloud, ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ πεξηβαιιφλησλ API
θαη γξακκήο εληνιψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ εθαξκνγψλ, θαη αμηνπνίεζεο ησλ API ηεο IBM
γηα ηελ θαηαζθεπή εθαξκνγψλ. Σν online πεξηβάιινλ ρξήζηε Bluemix, ηα API θαη ην πεξηβάιινλ γξακκήο
εληνιψλ αλαθέξνληαη απφ θνηλνχ σο ην "Bluemix UI" θαη κπνξεί λα εκθαλίδνληαη κφλν ζηελ αγγιηθή
γιψζζα. Θα ζαο παξέρεηαη έλαο θαηάινγνο πξφζζεησλ ππεξεζηψλ ηηο νπνίεο κπνξείηε λα πξνζζέζεηε
ζην ινγαξηαζκφ ζαο κέζσ ηνπ Bluemix UI.
Μέζσ ηνπ Bluemix UI, κπνξείηε λα εμνπζηνδνηήζεηε άιινπο ρξήζηεο λα ζπλεξγάδνληαη καδί ζαο ζε
εθαξκνγέο ζαο. Ζ ελ ιφγσ εμνπζηνδφηεζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβνχλ νη ελ ιφγσ
ρξήζηεο ζηελ πινπνίεζε εθαξκνγψλ, ζηελ επηινγή πξφζζεησλ ππεξεζηψλ ή θαηά άιινλ ηξφπν ζε
ελέξγεηεο πνπ επηθέξνπλ δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ινγαξηαζκφ ζαο. Δζείο είζηε ππεχζπλνη γηα
νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο ησλ ρξεζηψλ πνπ έρεηε εμνπζηνδνηήζεη, θαζψο θαη γηα φιεο ηηο ζρεηηθέο
ρξεψζεηο.

1.2

Υπεξεζίεο Bluemix
Οη πξφζζεηεο ππεξεζίεο ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο Τπεξεζηψλ Cloud θαη ηεο παξνχζαο
Πεξηγξαθήο Τπεξεζηψλ. Μηα ππεξεζία κπνξεί λα παξέρεη ηε δηθή ηεο Πεξηγξαθή Τπεξεζηψλ, ε νπνία
δηαηίζεηαη κέζσ ηνπ Bluemix UI, ζηελ νπνία κπνξεί λα πξνβιέπνληαη πξφζζεηνη ή δηαθνξεηηθνί φξνη πνπ
αληηθαζηζηνχλ ηηο φπνηεο αληηθαηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Πεξηγξαθήο Τπεξεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα,
ζε κηα Πεξηγξαθή Τπεξεζηψλ κπνξεί λα πξνβιέπνληαη δηαθνξεηηθέο δεζκεχζεηο γηα ηα επίπεδα παξνρήο
ππεξεζηψλ, κνλαδηθέο δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ή πιεξνθνξίεο γηα ην ινγηζκηθφ
ελεξγνπνίεζεο. Οξηζκέλεο ππεξεζίεο κε-IBM ζα ππφθεηληαη ζηνπο δηθνχο ηνπο φξνπο άδεηαο ρξήζεο θαη
κπνξεί λα κελ ππφθεηληαη ζηε χκβαζε Τπεξεζηψλ Cloud. Ζ πινπνίεζε θαη ρξήζε πξφζζεησλ
ππεξεζηψλ ζπληζηά ζπκθσλία κε ηνπο φξνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζην Bluemix UI.
Ζ ηεθκεξίσζε γηα ην Bluemix θαη ηηο πξφζζεηεο ππεξεζίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη νδεγίεο ή/θαη
πεξηνξηζκνχο ρξήζεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο απφδνζεο, ηεο ηαρχηεηαο απφθξηζεο θαη ηεο
αθεξαηφηεηαο ηεο πιαηθφξκαο Bluemix. πκθσλείηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην Bluemix θαη ηηο πξφζζεηεο
ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηηο ελ ιφγσ νδεγίεο θαη θαηαλνείηε φηη ε ιεηηνπξγία εθαξκνγψλ πνπ παξαβηάδνπλ
ηηο ελ ιφγσ νδεγίεο κπνξεί λα ηεξκαηηζηεί απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ή απφ δηαρεηξηζηέο ζπζηήκαηνο ηεο
πιαηθφξκαο Bluemix.
Ζ Τπεξεζία Cloud ηνπ Bluemix θαη νη κεκνλσκέλεο ππεξεζίεο πνπ δηαηίζεληαη κέζσ ηεο πιαηθφξκαο
πξνζθέξνληαη ζε κεληαία βάζε. Ζ IBM ζα ζαο παξέρεη εηδνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 30 εκεξψλ ζην δηθηπαθφ
ηφπν ηνπ Bluemix γηα νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηε χκβαζε Τπεξεζηψλ Cloud, ζηελ παξνχζα Πεξηγξαθή
Τπεξεζηψλ, ζηελ Πεξηγξαθή Τπεξεζηψλ γηα κηα πξφζζεηε ππεξεζία ή γηα ηελ απφζπξζε κηαο
πξφζζεηεο ππεξεζίαο. Ζ ζπλερφκελε ρξήζε ηνπ Bluemix ή ηεο πξφζζεηεο ππεξεζίαο εθ κέξνπο ζαο
κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμε ηζρχνο ηεο ελ ιφγσ αιιαγήο ζπληζηά εθ κέξνπο ζαο απνδνρή ησλ
αλαζεσξεκέλσλ ηηκψλ ή φξσλ.

1.3

Οη Εθαξκνγέο ζαο
Γελ επηηξέπεηαη λα πξνβαίλεηε ζηε κεηαπψιεζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ Τπεξεζία Cloud ή ζε
νπνηεζδήπνηε πξφζζεηεο ππεξεζίεο ζε νπνηνδήπνηε ηξίην κέξνο. Όκσο, επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηε
ηελ Τπεξεζία Cloud θαη νπνηεζδήπνηε πξφζζεηεο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεηε θαη λα
θαηαζηήζεηε δηαζέζηκεο ηηο εθαξκνγέο ζαο πνπ βαζίδνληαη ζε απηέο ηηο ππεξεζίεο ζηνπο ρξήζηεο ζαο. Ζ
IBM κπνξεί λα θάλεη ρξήζε "cookies" θαη ηερλνινγηψλ παξαθνινχζεζεο γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ
ζπγθεληξψλνληαο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ρξήζεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο
ρξεζηψλ ή/θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ρξήζηεο ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη
ζηελ ηζηνζειίδα http://www-01.ibm.com/software/info/product-privacy/index.html. Δζείο είζηε ππεχζπλνη
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γηα ηε ζχλαςε ησλ θαηάιιεισλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο ρξήζηεο ζαο θαη γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπο ρξήζε ησλ
εθαξκνγψλ ζαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ παξέρεηαη απφ ηηο ελ ιφγσ εθαξκνγέο.
ην βαζκφ πνπ απηφ δελ απνηειεί κέξνο κηαο έγθπξεο αμίσζεο απνδεκίσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν
"Δπζχλε θαη Απνδεκίσζε" ηεο χκβαζεο Τπεξεζηψλ Cloud, είζηε απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα
νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ησλ ρξεζηψλ ζαο γηα δεκίεο ή απψιεηεο πνπ πθίζηαληαη εμαηηίαο ηεο εθ κέξνπο
ηνπο ρξήζεο ησλ εθαξκνγψλ ζαο.

1.4

Σπκκόξθσζε κε Νόκνπο
Δίζηε ππεχζπλνη λα ζπκκνξθψλεζηε κε φινπο ηνπο λφκνπο, θαλνληζκνχο θαη ζπκβαηηθνχο φξνπο πνπ
δηέπνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηείηε, ηηο εθαξκνγέο πνπ αλαπηχζζεηε ή ηα δεδνκέλα ζηα νπνία
απνθηάηε πξφζβαζε ή ηα νπνία δηαλέκεηε. ην βαζκφ πνπ ε IBM απαηηεί δηθαηψκαηα γηα ηελ επεμεξγαζία
πεξηερνκέλνπ ή δεδνκέλσλ πνπ δεηνχληαη απφ εζάο ή ηνπο ρξήζηεο ζαο, είζηε ππεχζπλνη λα απνθηήζεηε
ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα πξηλ ηελ παξνρή ηνπ ελ ιφγσ πεξηερνκέλνπ ή ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ. Γηα ηηο
εθαξκνγέο ζαο φπνπ επηηξέπεηε ζηνπο ρξήζηεο ζαο λα ζπλδένληαη ζηελ εθαξκνγή ζαο ρξεζηκνπνηψληαο
ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ρξήζηε (user credentials) ηνπ Facebook, ηνπ Google ή άιιεο ππεξεζίαο ηξίηνπ
πξνκεζεπηή, ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ άδεηα ηνπ ρξήζηε ζαο λα ιακβάλεη θαη λα
επεμεξγάδεηαη ε IBM ηε δηεχζπλζε email, ηελ ηαπηφηεηα ινγαξηαζκνχ, ην εκθαληδφκελν φλνκα, ηνλ αξηζκφ
ηειεθψλνπ, ηε δηεχζπλζε URL ηεο θσηνγξαθίαο πξνθίι θαη άιιεο πιεξνθνξίεο ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε
πνπ παξέρνληαη απφ ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία ηξίηνπ πξνκεζεπηή. Καηαλνείηε φηη ε IBM κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεί δηεζλείο αλζξψπηλνπο πφξνπο (κε κφληκνπο θαηνίθνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηνπηθά θαη
πξνζσπηθφ ζε δηάθνξεο ηνπνζεζίεο αλά ηνλ θφζκν) γηα ηελ εμ απνζηάζεσο ππνζηήξημε ηεο παξάδνζεο
ησλ ππεξεζηψλ Bluemix θαη ησλ πξφζζεησλ ππεξεζηψλ. πκθσλείηε λα κελ παξέρεηε νπνηνδήπνηε
πεξηερφκελν ή δεδνκέλα πνπ ειέγρνληαη σο ακπληηθφ είδνο βάζεη ησλ Καλνληζκψλ Γηεζλνχο Γηαθίλεζεο
Όπισλ (International Traffic in Arms Regulations - ITAR) ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ή βάζεη ησλ λφκσλ ή
θαλνληζκψλ νπνηαζδήπνηε άιιεο ρψξαο ή γηα ηα νπνία απαηηείηαη άδεηα εμαγσγήο ή ηζρχεη θαηά άιινλ
ηξφπν πεξηνξηζκφο εμαγσγήο ζε νπνηνδήπνηε πξνζσπηθφ βάζεη ησλ ηζρπφλησλ λφκσλ πεξί ειέγρνπ
εμαγσγψλ.

2.

Πεξηγξαθή Αζθάιεηαο
Σν IBM Bluemix εθαξκφδεη κεραληζκνχο ειέγρνπ αζθάιεηαο πνιιαπιψλ επηπέδσλ ζην δίθηπν, ζηελ
ππνδνκή πιεξνθνξηθήο θαη ζηηο εθαξκνγέο.

2.1

Δήισζε Καιώλ Πξαθηηθώλ Αζθάιεηαο
Ζ αζθάιεηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ζπζηεκάησλ θαη πιεξνθνξηψλ κέζσ
ηεο πξφιεςεο, ηνπ εληνπηζκνχ θαη ηεο αληαπφθξηζεο ζε ελέξγεηεο κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο απφ
άηνκα εληφο θαη εθηφο ηεο επηρείξεζήο ζαο. Ζ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε κπνξεί λα έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ ηξνπνπνίεζε, θαηαζηξνθή ή ππνθινπή πιεξνθνξηψλ ή ηελ θαηάρξεζε ησλ
ζπζηεκάησλ ζαο γηα ηελ εμαπφιπζε επηζέζεσλ ζε άιινπο. Καλέλα ζχζηεκα ή πξντφλ πιεξνθνξηθήο δελ
κπνξεί λα είλαη 100% αζθαιέο θαη θαλέλα κεκνλσκέλν πξντφλ ή κέηξν αζθάιεηαο δελ κπνξεί λα είλαη
πιήξσο απνηειεζκαηηθφ ζηελ απνηξνπή ελεξγεηψλ κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο. Σα ζπζηήκαηα θαη
ηα πξντφληα ηεο IBM έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε λα απνηεινχλ κέξνο κηαο ζχλζεηεο πξνζέγγηζεο ηεο
αζθάιεηαο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη αλαγθαζηηθά πξφζζεηεο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη κπνξεί λα
απαηηεί ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία άιισλ ζπζηεκάησλ, πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Ζ IBM ΓΔΝ
ΔΓΓΤΑΣΑΗ ΟΣΗ ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΖ ΓΔΝ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΔΠΖΡΔΑΣΟΤΝ ΑΠΟ
ΚΑΚΟΒΟΤΛΔ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΟΠΟΗΟΤΓΖΠΟΣΔ ΜΔΡΟΤ.

2.2

Πνιηηηθέο Αζθάιεηαο
Ζ IBM δηαηεξεί πνιηηηθέο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη αζθάιεηαο νη νπνίεο
δεκνζηεχνληαη θαη θνηλνπνηνχληαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο IBM. Ζ IBM απαηηεί ηελ παξαθνινχζεζε
εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη αζθάιεηαο
απφ ηα άηνκα, παγθνζκίσο, πνπ παξέρνπλ ππνζηήξημε ζε θέληξα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM
θαη έρεη ζπγθξνηήζεη κηα νκάδα αζθάιεηαο πνπ αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ.
Οη πνιηηηθέο θαη ηα πξφηππα αζθάιεηαο ηεο IBM επαλεμεηάδνληαη θαη αμηνινγνχληαη ζε εηήζηα βάζε.
Σπρφλ πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο ζηελ IBM αληηκεησπίδνληαη ζχκθσλα κε κηα δηαδηθαζία απφθξηζεο ζε
πεξηζηαηηθά.

2.3

Αθεξαηόηεηα θαη Δηαζεζηκόηεηα Υπεξεζηώλ
Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο πφξνπο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο (OSR) θαη ζην ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ
ππφθεηληαη ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο αιιαγψλ ηεο IBM. Οπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζε θαλφλεο ηνπ ηείρνπο
πξνζηαζίαο (firewall) ππφθεηληαη ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο αιιαγψλ θαη εμεηάδνληαη ρσξηζηά απφ ην
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πξνζσπηθφ αζθάιεηαο ηεο IBM πξηλ ηεζνχλ ζε εθαξκνγή. Οη πφξνη ησλ θέληξσλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ ηεο IBM παξαθνινπζνχληαη 24x7 απφ πξνζσπηθφ ηεο IBM. Γηεμάγνληαη ηαθηηθνί έιεγρνη γηα
ηξσηά ζεκεία απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο δηαρεηξηζηέο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη επίιπζε δπλεηηθψλ
πεξηπηψζεσλ έθζεζεο ζπζηεκάησλ ζε θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα. Έρνπλ ηεζεί ζε
εθαξκνγή ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ επηβιαβνχο θψδηθα (αληηκεηψπηζε ηψλ (antivirus), έιεγρνο γηα ηξσηά
ζεκεία θαη απνηξνπή παξαβηάζεσλ) ζε φια ηα θέληξα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM.

2.4

Φπζηθή Αζθάιεηα θαη Κέληξα Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ
Ζ ππνδνκή Cloud ηνπ Bluemix θηινμελείηαη θαη βξίζθεηαη ππφ ηε δηαρείξηζε ησλ θέληξσλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ ηνπ IBM Softlayer. Βαζίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο παξνρήο θπζηθήο αζθάιεηαο ηνπ Softlayer.

2.5

Αζθάιεηα Δηθηύνπ θαη Υπνδνκήο
Σν Bluemix ρξεζηκνπνηεί ηείρε πξνζηαζίαο (firewalls) γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν ηνπ
Bluemix. Υξεζηκνπνηεί ζπζθεπέο πξνζηαζίαο απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
απνθιεηζηηθά γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ εληνπηζκφ πξνζπαζεηψλ κε εμνπζηνδνηεκέλεο
πξφζβαζεο. Διέγρεη ζε ηαθηηθή βάζε ηα ηείρε πξνζηαζίαο ψζηε λα βεβαηψλεηαη φηη έρνπλ
παξακεηξνπνηεζεί ζσζηά. Έρεη εθαξκφζεη δηαδηθαζίεο δνθηκήο δηείζδπζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηξσηψλ
ζεκείσλ θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο ειέγρνπ γηα ηξσηά ζεκεία ζε
εθαξκνγέο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηξσηψλ ζεκείσλ ζε εθαξκνγέο θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Ζ νκάδα
επηρεηξήζεσλ ηνπ Bluemix ειέγρεη αλ νη επηδηνξζψζεηο (patches) γηα ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα
εθαξκφδνληαη κε ηελ θαηάιιειε ζπρλφηεηα, αλάινγα κε ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηελ επηηαθηηθφηεηα ησλ
επηδηνξζψζεσλ.

2.6

Ταπηνπνίεζε Φξεζηώλ θαη Έιεγρνο Πξόζβαζεο
Όινη νη ρξήζηεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ηνπ Bluemix πξέπεη ππνρξεσηηθά λα
απνθηήζνπλ κηα δηαδηθηπαθή ηαπηφηεηα (IBM Web Identity) πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο
πιαηθφξκεο θαη ππεξεζίεο ηνπ Bluemix. Σν Bluemix πξαγκαηνπνηεί ειέγρνπο εμνπζηνδφηεζεο κε βάζε
ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ε πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε κφλν ζηηο
εθαξκνγέο γηα ηηο νπνίεο δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε εμνπζηνδφηεζε. Σν Bluemix ρξεζηκνπνηεί αλνηρηά
πξφηππα φπσο ην OpenID θαη ην OAuth γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εληαίαο ζχλδεζεο (SSO) ησλ ππεπζχλσλ
αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ Bluemix.

2.7

Έιεγρνο Αξρείσλ Καηαγξαθήο
Σν Bluemix πξαγκαηνπνηεί πεξηνδηθνχο ειέγρνπο ησλ αξρείσλ θαηαγξαθήο ηεο πξφζβαζεο (access logs)
ψζηε λα ππάξρεη κηα ζαθήο εηθφλα ησλ ρξεζηψλ πνπ ζπλδέζεθαλ ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα, ησλ
απνηπρεκέλσλ δηαδηθαζηψλ ηαπηνπνίεζεο θ.ν.θ. πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ πεξηπηψζεηο κε
εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο ή επηζέζεηο απφ ην δίθηπν.

2.8

Ταπηόηεηεο
To Bluemix επηβιέπεη ηελ πξφζβαζε ζε πξνλνκηνχρεο ηαπηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έγθξηζεο
θαη επαλαπηζηνπνίεζεο δηθαησκάησλ πξφζβαζεο αλά ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ιίγσλ κελψλ.

2.9

Απνκόλσζε Εθαξκνγώλ
Σν Bluemix βαζίδεηαη ζε ηερλνινγία Cloud Foundry. Κάζε εθαξκνγή πνπ δεκηνπξγείηαη ζην Bluemix
εθηειείηαη ζηε δηθή ηεο ζέζε ππνδνρήο (application container). Απηέο νη ζέζεηο ππνδνρήο ππφθεηληαη ζε
πεξηνξηζκνχο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηεο κνλάδαο CPU, ηεο κλήκεο θαη ηνπ δίζθνπ.

2.10

Αζθάιεηα Δεδνκέλσλ
Σν Bluemix δελ εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πειάηε ή ηελ απνηξνπή ηεο απψιεηαο
δεδνκέλσλ.

3.

Σηόρνο γηα ην Επίπεδν Παξνρήο Υπεξεζηώλ
Ζ IBM παξέρεη ηνλ αθφινπζν ζηφρν γηα ην επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ (service level objective - "SLO")
γηα ηελ Τπεξεζία Cloud, αξρίδνληαο απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε IBM θαζηζηά ηελ Τπεξεζία
Cloud δηαζέζηκε ζε εζάο.
Ο ζηφρνο ηεο IBM γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ είλαη 99,9%, φπνπ ε δηαζεζηκφηεηα κεηξάηαη κε
βάζε ηα εμήο:
α.

Σε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο (deployment) κηαο εθαξκνγήο είηε κέζσ ηεο πχιεο είηε κέζσ ηεο
γξακκήο εληνιψλ
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β.

Σε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζε κηα ππεξεζία εθαξκνγήο

γ.

Σε δηαζεζηκφηεηα κηαο κεκνλσκέλεο πεξίπησζεο ρξήζεο κηαο ππεξεζίαο

Πξνο ην παξφλ δελ παξέρνληαη πηζηψζεηο επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ή ζρεηηθέο αλαθνξέο.

4.

Δηθαηώκαηα θαη Τηκνιόγεζε

4.1

Φξεώζεηο θαη Τηκνιόγεζε

4.1.1

Pay As You Go
Γελ ππάξρεη ρξέσζε γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ πιαηθφξκα Bluemix. Δλδέρεηαη λα ηζρχνπλ ρξεψζεηο γηα
πξφζζεηεο ππεξεζίεο πνπ δηαηίζεληαη κέζσ ηνπ Bluemix. ηελ πεξίπησζε απηή, ην αληίζηνηρν κεηξηθφ
ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο (ε κνλάδα κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ ππεξεζία) ζα πεξηγξάθεηαη
ζηελ Πεξηγξαθή Τπεξεζηψλ ηεο ππεξεζίαο. Ζ ππεξεζία κπνξεί λα νξίδεη έλα "Γσξεάλ Δπίπεδν" (Free
Tier), πνπ είλαη έλα επίπεδν ρξήζεο ή κηα παξακεηξνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ νπνία δελ
επηβάιιεηαη ρξέσζε. Γηα ηε ρξήζε πέξαλ απφ ην ελ ιφγσ επίπεδν ή γηα ηε ρξήζε άιιεο
παξακεηξνπνίεζεο ζα ηζρχνπλ νη ρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη γηα ηελ ππεξεζία.
Οξηζκέλεο ππεξεζίεο ρξεψλνληαη ζχκθσλα κε έλα κεηξηθφ ζχζηεκα κεληαίαο ρξήζεο ην νπνίν βαζίδεη ηε
ρξέσζε ζε κηα κνλάδα ππεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα έλαλ νιφθιεξν κήλα. Ζ ρξήζε ή εθαξκνγή
ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο γηα πεξίνδν κηθξφηεξε ηνπ ελφο κελφο ζα ρξεψλεηαη αλαινγηθά κε βάζε ηνλ
αξηζκφ εκεξψλ ηνπ κήλα. Γηα φια ηα άιια κεηξηθά ζπζηήκαηα, θάζε ηκεκαηηθή ρξήζε ζηξνγγπινπνηείηαη
ζε κηα πιήξε κνλάδα κέηξεζεο.

4.1.2

Σπλδξνκή
Δπηπιένλ ηεο επηινγήο "Pay As You Go", ην Bluemix πξνζθέξεη κηα πλδξνκή κέζσ ηεο νπνίαο
κπνξείηε, σο αληάιιαγκα γηα έλα δεζκεπηηθφ επίπεδν ρξήζεο ζηελ πιαηθφξκα Bluemix θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο επηιεγκέλεο Πεξηφδνπ πλδξνκήο, λα ιάβεηε κηα έθπησζε ζηηο ρξεψζεηο ρξήζεο πνπ ζαο
επηβάιινληαη γηα ηηο επηιεγκέλεο ππεξεζίεο Bluemix. Οη ρξεψζεηο ρξήζεο γηα ππεξεζίεο Bluemix
επηπιένλ ηνπ δεζκεπηηθνχ επηπέδνπ ρξήζεο ζα ηηκνινγνχληαη, εθ ησλ πζηέξσλ, σο ρξεψζεηο ππέξβαζεο
πλδξνκήο.
Γηα ηελ παξνρή επειημίαο ζηε ρξήζε, νη Πεξίνδνη πλδξνκήο ρσξίδνληαη ζε θχθινπο 12-κελεο δηάξθεηαο
(ή εάλ απνκέλνπλ ιηγφηεξνη απφ 12 κήλεο ηεο Πεξηφδνπ πλδξνκήο, νη ππφινηπνη κήλεο ζεσξνχληαη σο
έλαο θχθινο). Οη πηζηψζεηο ρξήζεο πνπ έρνπλ πξνπιεξσζεί ή αληηζηνηρνχλ ζε έλαλ θχθιν κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ελ ιφγσ θχθινπ. Σπρφλ ρξεψζεηο ππέξβαζεο
ζπλδξνκήο δελ ζα ηηκνινγνχληαη έσο φηη θαηαλαισζνχλ φιεο νη πηζηψζεηο ρξήζεο πνπ έρνπλ
πξνπιεξσζεί ή αληηζηνηρνχλ ζηνλ ελ ιφγσ θχθιν. Οη πηζηψζεηο ρξήζεο πνπ έρνπλ κείλεη
αρξεζηκνπνίεηεο ζην ηέινο ελφο θχθινπ παχνπλ λα ηζρχνπλ.
Γελ είλαη δπλαηή ε αθχξσζε ζπλδξνκψλ γηα ην Bluemix θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηνπο θαη νη
ζπλδξνκέο ζα αλαλεψλνληαη απηφκαηα ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηνπο βάζεη ηνπ ίδηνπ δεζκεπηηθνχ
επηπέδνπ ρξήζεο θαη γηα κηα πεξηφδνπ πλδξνκήο ηεο ίδηαο δηάξθεηαο. Πξνθεηκέλνπ λα εκπνδίζεηε ηελ
απηφκαηε αλαλέσζε, ζα πξέπεη λα παξάζρεηε ζηελ IBM έγγξαθε εηδνπνίεζε αθχξσζεο ελελήληα εκέξεο
πξηλ ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο Πεξηφδνπ πλδξνκήο.

4.2

Πεξίνδνο Δνθηκήο
Ο ινγαξηαζκφο ζαο κπνξεί λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα Πεξίνδν Γνθηκήο 30 εκεξψλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε IBM δελ ρξεψλεη ηηο παξερφκελεο απφ ηελ ΗΒΜ ππεξεζίεο. Δάλ δηαζέηεηε
εμνπζηνδφηεζε δηαρεηξηζηή γηα έλα ινγαξηαζκφ, κπνξείηε νπνηεδήπνηε λα αλαβαζκίζεηε ην ινγαξηαζκφ
απφ ινγαξηαζκφ πεξηβάιινληνο δηελέξγεηαο δνθηκψλ ζε ινγαξηαζκφ πεξηβάιινληνο παξαγσγήο. Αλ έλαο
ινγαξηαζκφο δελ αλαβαζκηζηεί πξηλ ηε ιήμε ηεο Πεξηφδνπ Γνθηκήο, ν ινγαξηαζκφο ζα είλαη
απελεξγνπνηεκέλνο έσο φηνπ αλαβαζκηζηεί. Οη φπνηεο Γεζκεχζεηο γηα ηα Δπίπεδα Παξνρήο Τπεξεζηψλ
δελ ζα ηζρχνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ Γνθηκήο. Όινη νη ππφινηπνη φξνη ηζρχνπλ θαλνληθά.

5.

Τερληθή Υπνζηήξημε
Γηαηίζεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ην IBM Bluemix κε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο:

5.1

Δσξεάλ Υπνζηήξημε (Free Support)
ε φινπο ηνπο πειάηεο ηνπ Bluemix παξέρεηαη Γσξεάλ Τπνζηήξημε. Έλαο ρξήζηεο πνπ θαηαλαιψλεη
πφξνπο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ πιαηθφξκα κπνξεί λα απεπζπλζεί ζην DeveloperWorks Forum
(https://developer.ibm.com/bluemix) θαη λα ππνβάιεη κηα εξψηεζε γηα νπνηνδήπνηε ζέκα αληηκεησπίδεη κε
ην πξντφλ Bluemix. Γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζην θφξνπκ δελ παξέρεηαη ζχκβαζε επηπέδνπ
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παξνρήο ππεξεζηψλ (SLA) γηα ηελ απφθξηζε ή δέζκεπζε επηδηφξζσζεο. Ζ Γσξεάλ Τπνζηήξημε δελ
πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζην χζηεκα Έθδνζεο Γειηίσλ Τπνζηήξημεο (Support Ticket
System) ηεο IBM. Όιεο νη εξσηήζεηο θαη φια ηα δεηήκαηα δηεθπεξαηψλνληαη κέζσ ηνπ θφξνπκ.
Αλ δελ έρεηε αγνξάζεη ππνζηήξημε θαη εληνπίζεηε έλα δήηεκα ην νπνίν θξίλεηε σο ειάηησκα, κπνξείηε λα
ην αλαθέξεηε κέζσ e-mail ζηε δηεχζπλζε support@bluemix.net. Σα δεηήκαηα απηά εμεηάδνληαη φηαλ
ππνβιεζνχλ, αιιά ε απφθξηζε ζε απηά ηα δεηήκαηα δελ είλαη δεδνκέλε.

5.2

Τππηθή Υπνζηήξημε (Standard Support)
Ζ Σππηθή Τπνζηήξημε ηηκνινγείηαη σο ζηαζεξφ πνζνζηφ ησλ ρξεψζεσλ ρξήζεο ζαο γηα ην Bluemix
(εμαηξνπκέλεο νπνηαζδήπνηε έθπησζεο πνπ δηαηίζεηαη κέζσ κηαο πξνζθνξάο πλδξνκήο) κε κηα
ειάρηζηε κεληαία ρξέσζε, φπσο πεξηγξάθεηαη πην αλαιπηηθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Bluemix.
Οη Πειάηεο έρνπλ πξφζβαζε ζηε Σππηθή Τπνζηήξημε κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο.
●

Ωο ρξήζηεο Γνθηκαζηηθήο Πεξηφδνπ 30 εκεξψλ

●

Οπνηεδήπνηε κεηά ηε Γνθηκαζηηθή Πεξίνδν 30 εκεξψλ, κε ηελ παξαγγειία Σππηθήο Τπνζηήξημεο
γηα ην ινγαξηαζκφ ζαο, επηθνηλσλψληαο κε ηνλ Δθπξφζσπν Πσιήζεσλ ηεο IBM πνπ ζαο
εμππεξεηεί. Οη ζπλδξνκέο ππνζηήξημεο αλαλεψλνληαη απηφκαηα θαηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο
ηνπο γηα πεξίνδν ίδηαο δηάξθεηαο. Πξνθεηκέλνπ λα εκπνδίζεηε ηελ απηφκαηε αλαλέσζε, ζα πξέπεη
λα παξάζρεηε ζηελ IBM έγγξαθε εηδνπνίεζε αθχξσζεο ελελήληα εκέξεο πξηλ ην ηέινο ηεο
ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ζπλδξνκήο ππνζηήξημεο.

Οη πειάηεο πνπ ιακβάλνπλ Σππηθή Τπνζηήξημε κπνξνχλ λα αλνίγνπλ δειηία ζην χζηεκα Έθδνζεο
Γειηίσλ Τπνζηήξημεο (Support Ticketing System) ηεο IBM. Ζ εμεηδηθεπκέλε καο νκάδα ππνζηήξημεο ζα
δηεθπεξαηψλεη ηα δειηία ζχκθσλα κε ηνλ αξρηθφ βαζκφ θξηζηκφηεηαο πνπ απνδφζεθε απφ ηνλ Πειάηε, κε
ηελ επηθχιαμε ηεο επηβεβαίσζεο απφ ηελ IBM ηνπ πξαγκαηηθνχ βαζκνχ θξηζηκφηεηαο.
Όια ηα δειηία πνπ εθδίδνληαη γηα πειάηεο πνπ δηθαηνχληαη Σππηθή Τπνζηήξημε εμεηάδνληαη κε ζθνπφ ηνλ
εληνπηζκφ ηεο βαζηθήο αηηίαο ηνπ πξνβιήκαηνο. Όηαλ απαηηνχληαη δηαγλσζηηθά δεδνκέλα γηα ηελ
απνκφλσζε ελφο πξνβιήκαηνο, ζα δεηείηαη ε έγθξηζή ζαο γηα ηελ πξφζβαζε ηεο IBM ζε αξρεία
θαηαγξαθήο (logs) θαη άιια δεδνκέλα απφ ηελ εθαξκνγή ζαο πνπ κπνξνχλ λα βνεζνχλ ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί ε βαζηθή αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ κε
παξνρή πξφζβαζεο ζηα ελ ιφγσ δεδνκέλα κπνξεί λα επηθέξεη θαζπζηέξεζε ζηελ επίιπζε ηνπ
πξνβιήκαηνο. Αθνχ νινθιεξσζεί ε αλάιπζε ηεο βαζηθήο αηηίαο, ε νκάδα ζα πξνβαίλεη ζε κία απφ ηηο
αθφινπζεο ελέξγεηεο:
α.

Ζ βαζηθή αηηία είλαη κηα Γεληθψο Γηαζέζηκε Τπεξεζία ηεο IBM
Αλ εθδνζεί έλα δειηίν θαη δηαπηζησζεί θαηά ηελ αλάιπζε ηεο βαζηθήο αηηίαο φηη πξφθεηηαη γηα
ειάηησκα ζε κηα παξερφκελε απφ ηελ IBM Γεληθψο Γηαζέζηκε (Generally Available) ππεξεζία, ε
δηεθπεξαίσζε ηνπ δειηίνπ ζα γίλεη κε ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζην βαζκφ θξηζηκφηεηαο
πνπ νξίζηεθε απφ ηνλ Πειάηε θαη επηβεβαηψζεθε απφ ηελ IBM.

β.

Ζ βαζηθή αηηία είλαη κηα Τπεξεζία Beta ηεο IBM
Ζ IBM ζα δηαζέηεη ππεξεζίεο πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη σο δνθηκαζηηθέο ππεξεζίεο ("Τπεξεζίεο
Beta"). Έηζη νη νκάδεο αλάπηπμεο θαη κάξθεηηλγθ ηεο IBM ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγνχλ
ηελ ππεξεζία ζηελ αγνξά θαη λα θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο αλαπξνζαξκνγέο πξηλ θαηαζηήζνπλ ηελ
ππεξεζία Γεληθψο Γηαζέζηκε. Δάλ εθδνζεί δειηίν θαη δηαπηζησζεί θαηά ηελ αλάιπζε ηεο βαζηθήο
αηηίαο φηη πξφθεηηαη γηα ειάηησκα ζε παξερφκελε απφ ηελ IBM Τπεξεζία Beta, ηφηε ε IBM δελ είλαη
ππνρξεσκέλε λα παξάζρεη επηδηφξζσζε. Δπηπιένλ, ε δηεθπεξαίσζε ηνπ δειηίνπ ζα γίλεη κε βαζκφ
θξηζηκφηεηαο 3 ή 4, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.

γ.

Ζ βαζηθή αηηία είλαη κηα Πεηξακαηηθή Τπεξεζία
Ζ IBM ζα δηαζέηεη ππεξεζίεο πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη σο Πεηξακαηηθέο ("Experimental"). Απηέο νη
ππεξεζίεο ελδέρεηαη λα κελ έρνπλ ζηαζεξφ ραξαθηήξα, λα αιιάδνπλ ηαθηηθά θαη λα δηαθφπηνληαη
θαηφπηλ ζχληνκεο εηδνπνίεζεο. Οη ππεξεζίεο πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη σο Πεηξακαηηθέο ζα
ππνζηεξίδνληαη κφλν κέζσ ηνπ Bluemix Forum.

δ.

Ζ βαζηθή αηηία είλαη κηα Τπεξεζία Σξίηνπ
Οη ππεξεζίεο ηξίησλ παξέρνληαη απφ πξνκεζεπηέο εθηφο IBM. Μπνξεί λα παξέρνληαη απφ
κεκνλσκέλνπο πξνκεζεπηέο ινγηζκηθνχ, ζπλεξγάηεο ή ISV. Δάλ εθδνζεί δειηίν θαη δηαπηζησζεί
θαηά ηελ αλάιπζε ηεο βαζηθήο αηηίαο φηη πξφθεηηαη γηα ειάηησκα ζε Τπεξεζία Σξίηνπ, ηφηε ε IBM
δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα παξάζρεη επηδηφξζσζε.

i126-6793-05 (07/2015)

ειίδα 13 απφ 17

ε.

Ζ βαζηθή αηηία είλαη κηα Τπεξεζία Αλνηρηνχ Κψδηθα ή κηα Τπεξεζία Κνηλφηεηαο
Οη Τπεξεζίεο Αλνηρηνχ Κψδηθα (Open Source Services) ή Κνηλφηεηαο (Community Services)
παξέρνληαη απφ θνηλφηεηεο αλνηρηνχ θψδηθα εθηφο IBM. Δάλ εθδνζεί δειηίν θαη δηαπηζησζεί θαηά
ηελ αλάιπζε ηεο βαζηθήο αηηίαο φηη πξφθεηηαη γηα ειάηησκα ζε Τπεξεζία Κνηλφηεηαο, ηφηε ε IBM δελ
είλαη ππνρξεσκέλε λα παξάζρεη επηδηφξζσζε. Δπηπιένλ, ε IBM ζα θιείζεη ην δειηίν θαη ζα
παξαπέκςεη ηνλ πειάηε ζηελ θνηλφηεηα ή ζην θφξνπκ γηα ππνζηήξημε.

5.2.1

Λεπηνκέξεηεο Τερληθήο Υπνζηήξημεο
Σν σξάξην παξνρήο ηεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο νξίδεηαη ζην Δγρεηξίδην Τπνζηήξημεο SaaS (SaaS Support
Handbook) ζην δηθηπαθφ ηφπν Client Success Portal ζηε δηεχζπλζε
https://cloudoe.support.ibmcloud.com/ics/support/mylogin.asp?splash=1.
Τπνζηήξημε Δθηφο Δξγάζηκνπ Ωξαξίνπ (εθηφο ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο πνπ αλαθέξεηαη
αλσηέξσ) δηαηίζεηαη κφλν γηα δεηήκαηα Κξηζηκφηεηαο 1.
Γηα ηε ιήςε βνήζεηαο:
●

Παηήζηε ηε δηαζχλδεζε Support θάησ απφ Accounts φηαλ έρεηε ζπλδεζεί ζην Bluemix:
●

●

Δηθηπαθή πύιε ππνζηήξημεο: https://support.ibmcloud.com

Γηα ππάξρνληα δειηία, ζηείιηε έλα email ζηε δηεχζπλζε support@bluemix.net (ζπκπεξηιάβεηε ην
θείκελν "5377#δειηίν" ζηε γξακκή ηνπ ζέκαηνο, φπνπ "δειηίν" είλαη ν αξηζκφο ηνπ δειηίνπ
ππνζηήξημεο).

Ο Πειάηεο νξίδεη ην βαζκφ θξηζηκφηεηαο ηνπ δεηήκαηνο αλάινγα κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ αλάγθεο, κε
ηελ επηθχιαμε ηεο επηβεβαίσζεο ηεο αθξίβεηαο απηνχ ηνπ βαζκνχ θξηζηκφηεηαο απφ ηελ IBM.
Κξηζηκόηεηα

Οξηζκόο Κξηζηκόηεηαο

Σηόρνη ζρεηηθά κε
ηνπο Φξόλνπο
Απόθξηζεο

Κάιπςε Φξόλσλ
Απόθξηζεο

1

Κξίζηκεο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο/δηαθνπή παξνρήο ππεξεζηώλ:
Γελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θξίζηκεο
ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο ή δελ ιεηηνπξγεί
θάπνηα θξίζηκεο ζεκαζίαο δηεπαθή (interface). Οη
πεξηπηψζεηο απηέο αθνξνχλ ζπλήζσο ην
πεξηβάιινλ παξαγσγήο θαη έρνπλ θξίζηκεο
επηπηψζεηο ζηε γεληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο
εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη ε άκεζε
παξνρή κηαο ιχζεο.

Δληφο 1 ψξαο

24x7

Γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ κε Βαζκφ
Κξηζηκφηεηαο 1 είλαη απαξαίηεην ν πειάηεο λα
είλαη δηαζέζηκνο γηα λα βνεζήζεη ηελ ΗΒΜ ζηε
δηάγλσζε ηνπ δεηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ 24x7, δηαθνξεηηθά ν βαζκφο
θξηζηκφηεηαο ηνπ δεηήκαηνο ζα ππνβηβαζηεί ζε 2.
2

Σεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο:
Ζ δπλαηφηεηα ρξήζεο κηαο επηρεηξεζηαθήο
ππεξεζίαο ή ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο
πεξηνξίδεηαη ζνβαξά ή ππάξρεη θίλδπλνο λα κε
κπνξείηε λα αληαπνθξηζείηε ζε ζεκαληηθέο
επηρεηξεκαηηθέο πξνζεζκίεο.

Δληφο 2 εξγάζηκσλ
σξψλ

Δξγάζηκεο ψξεο
ΓεπηέξαΠαξαζθεπή, φπσο
νξίδνληαη αλσηέξσ

3

Πεξηνξηζκέλεο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο:
Γειψλεη φηη ε ππεξεζία ή ε ιεηηνπξγία κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη δελ ππάξρνπλ θξίζηκεο
επηπηψζεηο ζηε γεληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.

Δληφο 4 εξγάζηκσλ
σξψλ

Δξγάζηκεο ψξεο
ΓεπηέξαΠαξαζθεπή, φπσο
νξίδνληαη αλσηέξσ
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5.3

Κξηζηκόηεηα

Οξηζκόο Κξηζηκόηεηαο

Σηόρνη ζρεηηθά κε
ηνπο Φξόλνπο
Απόθξηζεο

Κάιπςε Φξόλσλ
Απόθξηζεο

4

Ειάρηζηεο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο:
Μηα εξψηεζε ή έλα αίηεκα κε ηερληθνχ ραξαθηήξα

Δληφο 1 εξγάζηκεο
εκέξαο

Δξγάζηκεο ψξεο
ΓεπηέξαΠαξαζθεπή, φπσο
νξίδνληαη αλσηέξσ

Υπνζηήξημε Επηπέδνπ Premium (Premium Support)
Αλ έρεηε αγνξάζεη Σππηθή Τπνζηήξημε αιιά ρξεηάδεζηε πην ζηνρεπκέλε ππνζηήξημε, κπνξείηε λα
αγνξάζεηε Τπνζηήξημε Δπηπέδνπ Premium. Ζ Τπνζηήξημε Δπηπέδνπ Premium πεξηιακβάλεη ηε δηάζεζε
ελφο Καζνξηζκέλνπ Μεραληθνχ Τπνζηήξημεο (Named Support Engineer) ν νπνίνο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ
εηαηξεία ζαο, κε θαζεζηψο πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο, γηα λα βνεζήζεη ηελ νκάδα ζαο ζηελ
αλάπηπμε θαη ηελ πινπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ ζαο ζην πεξηβάιινλ ηνπ Bluemix. Αλ ελδηαθέξεζηε γηα απηή
ηελ επηινγή, κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηνλ εθπξφζσπν πσιήζεσλ κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάδεζηε, λα
επηθνηλσλήζεηε καδί καο κέζσ e-mail ζηε δηεχζπλζε sales@bluemix.net, ή λα καο θαιέζεηε ζηνλ αξηζκφ
1-844-BLUEMIX ή 1-267-238-3490.

5.4

Εμεηδηθεπκέλεο Σπκβνπιεπηηθέο Υπεξεζίεο
Οη Δμεηδηθεπκέλεο πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο (Expert Consulting Services - "Τπεξεζίεο ECS") κπνξνχλ
λα επηηαρχλνπλ ηελ εθ κέξνπο ζαο πηνζέηεζε ηεο πιαηθφξκαο Bluemix. Ζ IBM δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ
παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ κε θάζε πειάηε ρσξηζηά, κε ηε ζχληαμε ζχκβαζεο ζηελ νπνία
ζπκθσλνχληαη ην εχξνο, ε δηάξθεηα θαη ε πεξηγξαθή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.

6.

Πιαίζην Αξρώλ Safe Harbor
Ζ Τπεξεζία Cloud δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηα Πιαίζηα Αξρψλ Safe Harbor ("Αζθαιήο Ληκέλαο") ΖΠΑ-ΔΔ
θαη ΖΠΑ-Διβεηίαο.

7.

Λνγηζκηθό Ελεξγνπνίεζεο
Οη ππεξεζίεο Bluemix θαη νη πξφζζεηεο ππεξεζίεο κπνξεί λα παξέρνπλ ινγηζκηθφ ελεξγνπνίεζεο πνπ
πξννξίδεηαη γηα ηελ απφθηεζε πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο. Δθηφο εάλ πξνβιέπνληαη άιινη φξνη ζηελ
Πεξηγξαθή Τπεξεζηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο, επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηε ην ινγηζκηθφ
ελεξγνπνίεζεο κφλν ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εθ κέξνπο ζαο ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud κε ηνλ ηξφπν πνπ
πεξηγξάθεηαη ζηελ ηεθκεξίσζε, γηα ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο Τπεξεζίαο Cloud. ην βαζκφ
πνπ ην ινγηζκηθφ ελεξγνπνίεζεο πεξηιακβάλεη δείγκαηα θψδηθα, δηαζέηεηε ην πξφζζεην δηθαίσκα λα
δεκηνπξγήζεηε παξάγσγα έξγα ησλ δεηγκάησλ θψδηθα θαη λα ηα ρξεζηκνπνηείηε κε ηξφπν πνπ λα είλαη
ζπκβαηφ κε ηελ παξνχζα άδεηα. Σν ινγηζκηθφ ελεξγνπνίεζεο παξέρεηαη ζχκθσλα κε ην ηφρν γηα ην
Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηψλ, εάλ ππάξρεη, σο ηκήκα ηεο Τπεξεζίαο Cloud, αιιά άιισο παξέρεηαη "Ω
ΔΥΔΗ".

8.

Τνπνζεζίεο Αληινύκελσλ Οθειώλ
Καηά πεξίπησζε, νη θφξνη βαζίδνληαη ζηελ ηνπνζεζία ή ζηηο ηνπνζεζίεο πνπ πξνζδηνξίδεηε σο
αληινχζεο ηα νθέιε ησλ Τπεξεζηψλ Cloud. Ζ IBM ζα εθαξκφδεη θφξνπο κε βάζε ηελ επαγγεικαηηθή
δηεχζπλζε πνπ δειψλεηαη θαηά ηελ παξαγγειία κηαο Τπεξεζίαο Cloud σο θχξηα επσθεινχκελε
ηνπνζεζία, εθηφο εάλ παξάζρεηε πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηελ IBM. Δζείο είζηε ππεχζπλνη γηα ηελ
έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ θνηλνπνίεζε νπνησλδήπνηε αιιαγψλ ζηελ ΗΒΜ.

9.

Υπεξεζίεο Beta / Πεηξακαηηθέο Υπεξεζίεο
Οξηζκέλεο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην Bluemix κπνξεί λα παξέρνληαη σο Τπεξεζίεο
Beta ή Πεηξακαηηθέο Τπεξεζίεο ("Beta/Experimental Services"). Οη Τπεξεζίεο απηέο πξνζδηνξίδνληαη σο
Τπεξεζίεο Beta ή Πεηξακαηηθέο Τπεξεζίεο ζην πεξηβάιινλ ρξήζηε ηνπ Bluemix (Bluemix UI). Δθηφο εάλ
γηα κηα Τπεξεζία Beta ή Πεηξακαηηθή Τπεξεζία ηζρχνπλ δηαθνξεηηθνί φξνη, νη Τπεξεζίεο απηέο ππφθεηληαη
ζηνπο αθφινπζνπο φξνπο:
α.

Ζ Τπεξεζία Beta/Πεηξακαηηθή Τπεξεζία είλαη κηα Τπεξεζία Cloud πνπ βξίζθεηαη ππφ αλάπηπμε θαη
δνθηκή απφ ηελ IBM. Δίζηε εμνπζηνδνηεκέλνη λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ Τπεξεζία Beta/Πεηξακαηηθή
Τπεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαζνξηζκέλεο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ γηα ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο
ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο ππεξεζίαο θαη ηεο παξνρήο ζρνιίσλ ζηελ ΗΒΜ ή ζηνλ ηξίην πξνκεζεπηή
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ηεο ππεξεζίαο. Ζ IBM κπνξεί λα παξέρεη πξφζζεηεο ππνζηεξηθηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη πιεξνθνξίεο
πνπ αθνξνχλ ζηελ εθ κέξνπο ζαο πξφζβαζε θαη ρξήζε κηαο Τπεξεζίαο Beta ή Πεηξακαηηθή
Τπεξεζία.
β.

Οη Τπεξεζίεο Beta/Πεηξακαηηθέο Τπεξεζίεο ελδέρεηαη λα κε ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο θαλνληθέο
πξαθηηθέο αζθάιεηαο ηνπ Bluemix θαη δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα Πιαίζηα Αξρψλ Safe Harbor
("Αζθαιήο Ληκέλαο") ΖΠΑ-ΔΔ θαη ΖΠΑ-Διβεηίαο θαη δελ έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε λα
ζπκκνξθψλνληαη κε νπνηνλδήπνηε ζπγθεθξηκέλν θπβεξλεηηθφ θαλνληζκφ ή ζπγθεθξηκέλα κέηξα
αζθαιείαο. πκθσλείηε λα κελ εηζάγεηε πεξηερφκελν πνπ κπνξεί λα ππφθεηηαη ζε νπνηνλδήπνηε
ηέηνην θαλνληζκφ ή γηα ην νπνίν απαηηνχληαη πξφζζεηα κέηξα αζθάιεηαο.

γ.

Ζ Τπεξεζία Beta/Πεηξακαηηθή Τπεξεζία κπνξεί λα κελ παξέρεη ην επίπεδν απφδνζεο ή
ζπκβαηφηεηαο πνπ παξέρνπλ νη γεληθψο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο πνπ δηαηίζεληαη απφ ηελ IBM ζηελ
αγνξά θαη ε ππεξεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιεηηνπξγηψλ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ θαη
αζθάιεηάο ηεο, δελ έρεη δνθηκαζηεί πιήξσο. Οη Τπεξεζίεο Beta/Πεηξακαηηθέο Τπεξεζίεο δελ έρνπλ
ζρεδηαζηεί γηα ρξήζε ζε πεξηβάιινλ παξαγσγήο ή γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο θαη νπνηαδήπνηε ηέηνηα
ρξήζε γίλεηαη κε δηθή ζαο επζχλε. Ζ IBM δελ εγγπάηαη φηη ζα θαηαζηήζεη κηα Τπεξεζία Beta ή
Πεηξακαηηθή Τπεξεζία ή νπνηαδήπνηε παξφκνηα ππεξεζία δηαζέζηκε ή, φηαλ ηελ θαηαζηήζεη
δηαζέζηκε, φηη ζα είλαη παξφκνηα κε ηελ Τπεξεζία Beta/Πεηξακαηηθή Τπεξεζία. ε πεξίπησζε πνπ
πξνζθέξεη κηα γεληθψο δηαζέζηκε ππεξεζία, ε IBM δελ έρεη θακία ππνρξέσζε λα παξέρεη
δπλαηφηεηεο ή ππεξεζίεο κεηάβαζεο ζηελ ελ ιφγσ ππεξεζία.

δ.

Γεληθψο ηζρχεη φηη δελ ππάξρνπλ ρξεψζεηο γηα ηε ρξήζε κηαο Τπεξεζίαο Beta/Πεηξακαηηθήο
Τπεξεζίαο, εθηφο εάλ άιισο θαζνξηζηεί απφ ηελ IBM ή έλαλ ηξίην πάξνρν ππεξεζηψλ. Αλ
νπνηαδήπνηε αξρή επηβάιεη έλαλ ηεισλεηαθφ δαζκφ, έλα ηέινο, έλαλ θφξν (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο παξαθξάηεζεο θφξνπ), κηα επηβάξπλζε ή κηα ρξέσζε γηα ηελ εηζαγσγή ή εμαγσγή, ηε
κεηαβίβαζε, ηελ πξφζβαζε ή ηε ρξήζε κηαο Τπεξεζίαο Τπεξεζίαο Beta/Πεηξακαηηθήο Τπεξεζίαο ή
κηαο ππεξεζίαο ηξίηνπ, ηφηε ππνρξενχζζε λα θαηαβάιεηε ην ελ ιφγσ επηβιεζέλ πνζφ.

ε.

Δπηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηε κηα Τπεξεζία Beta ή Πεηξακαηηθή Τπεξεζία γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν
πνπ θαζνξίζηεθε απφ ηελ IBM ή έσο φηνπ ε IBM απνζχξεη ή δηαθφςεη ηελ Τπεξεζία
Beta/Πεηξακαηηθή Τπεξεζία. Μπνξείηε λα δηαθφςεηε ηε ρξήζε κηαο Τπεξεζίαο Beta/Πεηξακαηηθήο
Τπεξεζίαο νπνηεδήπνηε παξέρνληαο ζρεηηθή εηδνπνίεζε ζηελ ΗΒΜ. Δζείο είζηε ππεχζπλνη γηα ηελ
αθαίξεζε νπνηνπδήπνηε ηδηφθηεηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ επηζπκείηε λα δηαηεξήζεηε πξηλ ηε ιήμε ή
δηαθνπή κηαο Τπεξεζίαο Beta/Πεηξακαηηθήο Τπεξεζίαο. Ζ IBM κπνξεί νπνηεδήπνηε λα πξνβεί
ζηελ αλαζηνιή, αλάθιεζε ή πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο κηαο Τπεξεζίαο Beta ή ζηελ άξλεζε
ζπκκεηνρήο ζε κηα Τπεξεζία Beta/Πεηξακαηηθήο Τπεξεζίαο. Μεηά ηε ιήμε ή αθχξσζε ηεο
Τπεξεζίαο Beta ελδέρεηαη λα θαηαζηξαθεί ην πεξηερφκελν ηεο Τπεξεζίαο Beta/Πεηξακαηηθήο
Τπεξεζίαο, εθηφο εάλ δηαηίζεηαη ε δπλαηφηεηα κεηάβαζεο ζηηο αληίζηνηρεο γεληθψο δηαζέζηκεο
Τπεξεζίεο Cloud.

ζη.

Ζ IBM κπνξεί θαηά ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα λα πξνβεί ζηελ αιιαγή ησλ φξσλ πνπ δηέπνπλ κηα
Τπεξεζία Beta/Πεηξακαηηθή Τπεξεζία, ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο πιεξνθνξηθήο ή
ζηελ απφζπξζε ιεηηνπξγηψλ κηαο Τπεξεζίαο Beta/Πεηξακαηηθήο Τπεξεζίαο, ελ φισ ή ελ κέξεη,
παξέρνληαο ζρεηηθή εηδνπνίεζε. Ζ ζπλερφκελε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο ζπληζηά εθ κέξνπο ζαο
απνδνρή ηεο ελ ιφγσ αιιαγήο. Αλ δελ απνδερζείηε κηα αιιαγή, ζα είζηε ππεχζπλνη γηα ηελ εθ
κέξνπο ζαο δηαθνπή ηεο ρξήζεο κεηά ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο.

δ.

Δάλ δελ ππάξρνπλ ρξεψζεηο, ε ζπλνιηθή επζχλε ηεο IBM γηα φιεο ηηο αμηψζεηο, ζσξεπηηθά, πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ εθ κέξνπο ζαο ρξήζε κηαο Τπεξεζίαο Beta/Πεηξακαηηθήο Τπεξεζίαο πνπ
απνθηάηαη βάζεη ηνπ παξφληνο δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ νπνησλδήπνηε πξαγκαηηθψλ άκεζσλ
δεκηψλ έσο ην πνζφ ησλ $1.000,00 δνιαξίσλ ΖΠΑ (ή ην ηζφπνζν ζε ηνπηθφ λφκηζκα). Οη
Τπεξεζίεο Beta/Πεηξακαηηθέο Τπεξεζίεο παξέρνληαη ρσξίο εγγπήζεηο θαλελφο είδνπο.

ε.

πκθσλείηε φηη ε IBM κπνξεί λα θάλεη ρξήζε φισλ ησλ ζρνιίσλ θαη πξνηάζεσλ πνπ παξέρεηε. Ζ
IBM κπνξεί λα θάλεη ρξήζε "cookies" θαη ηερλνινγηψλ παξαθνινχζεζεο γηα ηε ζπιινγή
πιεξνθνξηψλ απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνθχςεη ε ηαπηφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ
(personally identifiable information) ζπγθεληξψλνληαο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ρξήζεο
κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ρξεζηψλ ή/θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο
ρξήζηεο ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζηελ ηζηνζειίδα http://www01.ibm.com/software/info/product-privacy/index.html. Όπνπ απαηηείηαη απφ ην εθαξκνζηέν δίθαην,
ζα έρεηε ελεκεξψζεη ηνπο ρξήζηεο θαη ζα έρεηε ιάβεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
αλσηέξσ ελεξγεηψλ απφ ηελ IBM.
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Σεκαληηθό: Ζ παξνχζα Πεξηγξαθή Τπεξεζηψλ ζπληάρζεθε ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Μπνξείηε λα βξείηε θαη λα
εθηππψζεηε αληίγξαθν ηεο παξνχζαο Πεξηγξαθήο Τπεξεζηψλ ζηελ αγγιηθή απφ ηελ εμήο ηζηνζειίδα:
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
Ζ ειιεληθή κεηάθξαζε παξέρεηαη κφλν γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ
αγγιηθνχ θεηκέλνπ θαη ηεο ειιεληθήο ηνπ κεηάθξαζεο, ην αγγιηθφ θείκελν ππεξηζρχεη. Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν
δελ έρεηε πξφζβαζε ζην αγγιηθφ θείκελν, παξαθαινχκε φπσο επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ηνπηθφ εθπξφζσπν ηεο IBM
πξνθεηκέλνπ λα ζαο ην απνζηείινπκε άκεζα.
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