Περιγραυή Υπηρεσιών
IBM Workload Scheduler for Bluemix
Με ηελ εμαίξεζε ηωλ όζωλ πξνβιέπνληαη παξαθάηω, ηζρύνπλ νη όξνη ηεο Πεξηγξαθήο Υπεξεζηώλ ή ηωλ Όξωλ
Φξήζεο ηνπ IBM Bluemix, αλάινγα κε ηελ πεξίπηωζε.
Ακολοσθεί η Περιγραυή Υπηρεσιών για την Υπηρεσία Cloud:

1.

Περιγραυή Υπηρεσιών Cloud
Τν IBM Workload Scheduler for Bluemix είλαη κηα ππεξεζία πνπ επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα
απηνκαηνπνηνύλ ηόζν εθάπαμ όζν θαη επαλαιακβαλόκελεο ελέξγεηεο. Απηέο νη ελέξγεηεο (θιήζε REST,
εξώηεκα βάζεο δεδνκέλωλ, θ.ά.), πνπ εθηεινύληαη ζε έλα ζύζηεκα ή κηα εθαξκνγή, θαινύληαη εξγαζίεο.
Αμηνπνηώληαο ηηο βηβιηνζήθεο πειαηώλ API ηεο ππεξεζίαο, νη πξνγξακκαηηζηέο κπνξνύλ λα ζρεδηάδνπλ
απιέο ή ζύλζεηεο δηεξγαζίεο εξγαζηώλ, λα νξίδνπλ ζπκβάληα πνπ ζα ελεξγνπνηνύλ ηελ εθηέιεζή ηνπο,
θαη λα παξαθνινπζνύλ ηελ πξόνδν θαη ηελ θαηάζηαζε ηωλ δηεξγαζηώλ θαη ηωλ εξγαζηώλ ηνπο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην IBM Workload Scheduler for Bluemix έρεη ηε δπλαηόηεηα, κέζω ηωλ δηαζέζηκωλ
API, λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο:
α.

Σπλδπαζκόο εξγαζηώλ ζε ξνέο θαη πξνζζήθε ζπγθεθξηκέλωλ ζπλζεθώλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν
ηωλ ξνώλ (νξηζκόο εξγαζηώλ ωο εληνιώλ, θιήζεηο API REST, θ.ιπ.).

β.

Απηνκαηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηωλ εξγαζηώλ βάζεη ελόο ρξνλνδηαγξάκκαηνο (άπαμ, θαζεκεξηλά,
θάζε εβδνκάδα, γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν) ή ζπκβάληωλ απηόκαηεο ελεξγνπνίεζεο
(δεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε ή δηαγξαθή αξρείνπ).

γ.

Παξνπζίαζε εξγαζηώλ θαη ξνώλ ζε κηα ζπλνπηηθή πξνβνιή, επηηξέπνληαο έηζη ηελ
παξαθνινύζεζε θαη ην ρεηξηζκό ηνπο.

Τν IBM Workload Scheduler ππνζηεξίδεη επίζεο νξηζκνύο Cron.

2.

Δικαιώματα και Τιμολόγηση

2.1

Μετρικά Σσστήματα Φρέωσης
Η Υπεξεζία Cloud πξνζθέξεηαη ζύκθωλα κε ην (ηα) αθόινπζν(-α) κεηξηθό(-ά) ζύζηεκα(ηα) ρξέωζεο:
Εργασία (Job) – Εξγαζία είλαη έλα αληηθείκελν ζηελ Υπεξεζία Cloud ην νπνίν δελ κπνξεί λα δηαηξεζεί
πεξαηηέξω θαη αληηπξνζωπεύεη κηα δηεξγαζία πιεξνθνξηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ όιωλ ηωλ ππνδηεξγαζηώλ ηεο. Θα ρξεώλεζηε γηα ηνλ αξηζκό Εξγαζηώλ ηωλ νπνίωλ γίλεηαη επεμεξγαζία ή βξίζθνληαη
ππό ηε δηαρείξηζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ηηκνιόγεζεο.

2.2

Φρέωση για μη Πλήρη Μήνα
Κάζε Εξγαζία ηηκνινγείηαη ζε κεληαία βάζε. Η πινπνίεζε/ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα κε πιήξνπο κήλα ζα
ρξεώλεηαη θαη' αλαινγία.

3.

Πλαίσιο Αρτών Safe Harbor
Η Υπεξεζία Cloud δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ηα Πιαίζηα Αξρώλ Safe Harbor ("Αζθαιήο Ληκέλαο") ΗΠΑ-ΕΕ
θαη ΗΠΑ-Ειβεηίαο.

Σημαντικό: Η παξνύζα Πεξηγξαθή Υπεξεζηώλ ζπληάρζεθε ζηελ αγγιηθή γιώζζα. Μπνξείηε λα βξείηε θαη λα
εθηππώζεηε αληίγξαθν ηεο παξνύζαο Πεξηγξαθήο Υπεξεζηώλ ζηελ αγγιηθή από ηελ εμήο ηζηνζειίδα:
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
Η ειιεληθή κεηάθξαζε παξέρεηαη κόλν γηα ιόγνπο δηεπθόιπλζεο. Σε πεξίπηωζε αζπκθωλίαο κεηαμύ ηνπ
αγγιηθνύ θεηκέλνπ θαη ηεο ειιεληθήο ηνπ κεηάθξαζεο, ην αγγιηθό θείκελν ππεξηζρύεη. Εάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν
δελ έρεηε πξόζβαζε ζην αγγιηθό θείκελν, παξαθαινύκε όπωο επηθνηλωλήζεηε κε ηνλ ηνπηθό εθπξόζωπν ηεο IBM
πξνθεηκέλνπ λα ζαο ην απνζηείινπκε άκεζα.
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