Paslaugos aprašas
„IBM Db2 Hosted“
Šiame Paslaugos apraše apibūdinta „Cloud Service“, kurią IBM pateikia Klientui. Klientas reiškia susitariančiąją
šalį, jos įgaliotuosius vartotojus ir „Cloud Service“ gavėjus. Atitinkamas Pasiūlymas ir Teisių suteikimo
dokumentas (TSD) pateikiami kaip atskiri Operacijų dokumentai.
„IBM Cloud“, IBM atvirųjų standartų debesies technologijų platforma, skirta programoms ir paslaugoms kurti,
vykdyti ir valdyti, yra „Cloud Service“ būtinoji techninė sąlyga. Nauji vartotojai gali registruotis gauti prie jos prieigą
naudodami internetinę registracijos formą: https://console.ng.bluemix.net/registration.

1.

„Cloud Service“
„IBM Db2 Hosted“ siūloma geriausiai Kliento poreikius atitinkanti konfigūracija. Galimos mazgų
konfigūracijos aprašytos toliau.

1.1

„IBM Db2 Hosted Standard Small“
Virtualusis privatusis serveris su 2 x 2,0 GHz „Xeon“ šerdimis, 8 GB RAM, pirmasis diskas 100 GB (SAN),
antrasis diskas 500 GB (SAN), 1 Gbps viešojo ir privačiojo tinklų aukštynkrypčiai saitai, naši saugykla 100
GB, esant 500 IOPS, „Db2 Workgroup Server Edition“ (įskaitant „Native Encryption“).

1.2

„IBM Db2 Hosted Standard Medium“
Virtualusis privatusis serveris su 4 x 2,0 GHz „Xeon“ šerdimis, 16 GB RAM, pirmasis diskas 100 GB
(SAN), antrasis diskas 1 TB (SAN), 1 Gbps viešojo ir privačiojo tinklų aukštynkrypčiai saitai, naši saugykla
100 GB, esant 1 200 IOPS, „Db2 Workgroup Server Edition“ (įskaitant „Native Encryption“).

1.3

„IBM Db2 Hosted Standard Large“
Virtualusis privatusis serveris su 8 x 2,0 GHz „Xeon“ šerdimis, 32 GB RAM, pirmasis diskas 100 GB
(SAN), antrasis diskas 2 TB (SAN), 1 Gbps viešojo ir privačiojo tinklų aukštynkrypčiai saitai, naši saugykla
100 GB, esant 1 600 IOPS, „Db2 Workgroup Server Edition“ (įskaitant „Native Encryption“).

1.4

„IBM Db2 Hosted Standard XLarge“
Serveris be operacinės sistemos su 12 x 2,4 GHz „Xeon“ šerdžių, 128 GB RAM, disko valdiklis – 2 x 800
GB SSD – konfigūruotas su RAID (800 GB), 6 x 1,2 TB SSD – konfigūruotas su RAID 10 (3,5 TB), 10
Gbps pertekliniai viešojo ir privačiojo tinklų aukštynkrypčiai saitai, „Db2 Workgroup Server Edition“
(įskaitant „Native Encryption“).

1.5

„IBM Db2 Hosted Advanced Small“
Virtualusis privatusis serveris su 2 x 2,0 GHz „Xeon“ šerdimis, 8 GB RAM, pirmasis diskas 100 GB (SAN),
antrasis diskas 500 GB (SAN), 1 Gbps viešojo ir privačiojo tinklų aukštynkrypčiai saitai, naši saugykla 100
GB, esant 500 IOPS, „Db2 Advanced Enterprise Server Edition“.

1.6

„IBM Db2 Hosted Advanced Medium“
Virtualusis privatusis serveris su 4 x 2,0 GHz „Xeon“ šerdimis, 16 GB RAM, pirmasis diskas 100 GB
(SAN), antrasis diskas 1 TB (SAN), 1 Gbps viešojo ir privačiojo tinklų aukštynkrypčiai saitai, naši saugykla
100 GB, esant 1 200 IOPS, „Db2 Advanced Enterprise Server Edition“.

1.7

„IBM Db2 Hosted Advanced Large“
Virtualusis privatusis serveris su 8 x 2,0 GHz „Xeon“ šerdimis, 32 GB RAM, pirmasis diskas 100 GB
(SAN), antrasis diskas 2 TB (SAN), 1 Gbps viešojo ir privačiojo tinklų aukštynkrypčiai saitai, naši saugykla
100 GB, esant 1 600 IOPS, „Db2 Advanced Enterprise Server Edition“.

1.8

„IBM Db2 Hosted Advanced XLarge“
Serveris be operacinės sistemos su 12 x 2,4 GHz „Xeon“ šerdžių, 128 GB RAM, disko valdiklis – 2 x 800
GB SSD – konfigūruotas su RAID 1 (800 GB), 6 x 1,2 TB SSD – konfigūruotas su RAID 10 (3,5 TB), 10
Gbps pertekliniai viešojo ir privačiojo tinklų aukštynkrypčiai saitai, „Db2 Advanced Server Edition“.
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1.9

„IBM Db2 Hosted Advanced 2XLarge“
Serveris be operacinės sistemos su 32 x 2,0 GHz „Xeon“ šerdimis, 1 TB RAM, disko valdikliu – RAID, 16
x 1,2 TB SSD su RAID 10 (9,5 TB), 2 x 800 GB SSD – konfigūruotas su RAID 1 (800 GB), 10 Gbps
pertekliniais viešojo ir privačiojo tinklų aukštynkrypčiais saitais, „Db2 Advanced Enterprise Server Edition“.

1.10

„IBM Db2 Hosted Standard Small for AWS“
„M4.large“ skirtasis, EBS optimizuotas serveris su 2 x 2,4 GHz „Xeon“ branduoliais, 8 GB RAM, 600 GB
bendrosios paskirties EBS tomo saugykla su 450 Mbps skirtuoju pralaidumu, „Db2 Workgroup Server
Edition“ (įskaitant „Native Encryption“).

1.11

„IBM Db2 Hosted Standard Medium for AWS“
„M4.xlarge“ skirtasis, EBS optimizuotas serveris su 4 x 2,4 GHz „Xeon“ branduoliais, 16 GB RAM, 1 100
GB bendrosios paskirties EBS tomo saugykla su 750 Mbps skirtuoju pralaidumu, „Db2 Workgroup Server
Edition“ (įskaitant „Native Encryption“).

1.12

„IBM Db2 Hosted Standard Large for AWS“
„M4.2xlarge“ skirtasis, EBS optimizuotas serveris su 8 x 2,4 GHz „Xeon“ branduoliais, 32 GB RAM, 2 100
GB bendrosios paskirties EBS tomo saugykla su 1 000 Mbps skirtuoju pralaidumu, „Db2 Workgroup
Server Edition“ (įskaitant „Native Encryption“).

1.13

„IBM Db2 Hosted Standard XLarge for AWS“
„R3.4xlarge“ skirtasis, EBS optimizuotas serveris su 16 x „Xeon E5-2670 v2“ branduolių, 122 GB RAM, 5
TB bendrosios paskirties EBS tomo saugykla, 15 000 IOPS, „Db2 Workgroup Server Edition“ (įskaitant
„Native Encryption“).

1.14

„IBM Db2 Hosted Advanced Small for AWS“
„M4.large“ skirtasis, EBS optimizuotas serveris su 2 x 2,4 GHz „Xeon“ branduoliais, 8 GB RAM, 600 GB
bendrosios paskirties EBS tomo saugykla su 450 Mbps skirtuoju pralaidumu, „Db2 Advanced Enterprise
Server Edition“.

1.15

„IBM Db2 Hosted Advanced Medium for AWS“
„M4.xlarge“ skirtasis, EBS optimizuotas serveris su 4 x 2,4 GHz „Xeon“ branduoliais, 16 GB RAM, 1 100
GB bendrosios paskirties EBS tomo saugykla su 750 Mbps skirtuoju pralaidumu, „Db2 Advanced
Enterprise Server Edition“.

1.16

„IBM Db2 Hosted Advanced Large for AWS“
„M4.2xlarge“ skirtasis, EBS optimizuotas serveris su 8 x 2,4 GHz „Xeon“ branduoliais, 32 GB RAM, 2 100
GB bendrosios paskirties EBS tomo saugykla su 1 000 Mbps skirtuoju pralaidumu, „Db2 Advanced
Enterprise Server Edition“.

1.17

„IBM Db2 Hosted Advanced XLarge for AWS“
„R3.4xlarge“ skirtasis, EBS optimizuotas serveris su 16 x „Xeon E5-2670 v2“ branduolių, 122 GB RAM, 5
TB bendrosios paskirties EBS tomo saugykla, 15 000 IOPS, „Db2 Advanced Enterprise Server Edition“.

1.18

„IBM Db2 Hosted Advanced 2XLarge for AWS“
„R3.8xlarge“ skirtasis, serveris su 32 x „Xeon E5-2670 v2“ branduoliais, 244 GB RAM, 10 TB bendrosios
paskirties EBS tomo saugykla, 30 000 IOPS, „Db2 Advanced Enterprise Server Edition“.

1.19

„IBM Db2 Hosted Standard Small BYOL“
Virtualusis privatusis serveris su 2 x 2,0 GHz „Xeon“ šerdimis, 8 GB RAM, pirmasis diskas 100 GB (SAN),
antrasis diskas 500 GB (SAN), 1 Gbps viešojo ir privačiojo tinklų aukštynkrypčiai saitai, naši saugykla 100
GB, esant 500 IOPS, „Workgroup Server Edition“ (įskaitant „Native Encryption“).

1.20

„IBM Db2 Hosted Standard Medium BYOL“
Virtualusis privatusis serveris su 4 x 2,0 GHz „Xeon“ šerdimis, 16 GB RAM, pirmasis diskas 100 GB
(SAN), antrasis diskas 1 TB (SAN), 1 Gbps viešojo ir privačiojo tinklų aukštynkrypčiai saitai, naši saugykla
100 GB, esant 1 200 IOPS, „Workgroup Server Edition“ (įskaitant „Native Encryption“).

i126-6949-07 (05/2018)

2 psl. iš 8

1.21

„IBM Db2 Hosted Standard Large BYOL“
Virtualusis privatusis serveris su 8 x 2,0 GHz „Xeon“ šerdimis, 32 GB RAM, pirmasis diskas 100 GB
(SAN), antrasis diskas 2 TB (SAN), 1 Gbps viešojo ir privačiojo tinklų aukštynkrypčiai saitai, naši saugykla
100 GB, esant 1 600 IOPS, „Workgroup Server Edition“ (įskaitant „Native Encryption“).

1.22

„IBM Db2 Hosted Standard XLarge BYOL“
Serveris be operacinės sistemos su 12 x 2,4 GHz „Xeon“ šerdžių, 128 GB RAM, disko valdiklis – 2 x 800
GB SSD – konfigūruotas su RAID 1 (800 GB), 6 x 1,2 TB SSD – konfigūruotas su RAID 10 (3,5 TB), 10
Gbps pertekliniai viešojo ir privačiojo tinklų aukštynkrypčiai saitai, „Db2 Workgroup Server Edition“
(įskaitant „Native Encryption“).

1.23

„IBM Db2 Hosted Advanced Small BYOL“
Virtualusis privatusis serveris su 2 x 2,0 GHz „Xeon“ šerdimis, 8 GB RAM, pirmasis diskas 100 GB (SAN),
antrasis diskas 500 GB (SAN), 1 Gbps viešojo ir privačiojo tinklų aukštynkrypčiai saitai, naši saugykla 100
GB, esant 500 IOPS, „Db2 Advanced Enterprise Server Edition“.

1.24

„IBM Db2 Hosted Advanced Medium BYOL“
Virtualusis privatusis serveris su 4 x 2,0 GHz „Xeon“ šerdimis, 16 GB RAM, pirmasis diskas 100 GB
(SAN), antrasis diskas 1 TB (SAN), 1 Gbps viešojo ir privačiojo tinklų aukštynkrypčiai saitai, naši saugykla
100 GB, esant 1 200 IOPS, „Db2 Advanced Enterprise Server Edition“.

1.25

„IBM Db2 Hosted Advanced Large BYOL“
Virtualusis privatusis serveris su 8 x 2,0 GHz „Xeon“ šerdimis, 32 GB RAM, pirmasis diskas 100 GB
(SAN), antrasis diskas 2 TB (SAN), 1 Gbps viešojo ir privačiojo tinklų aukštynkrypčiai saitai, naši saugykla
100 GB, esant 1 600 IOPS, „Db2 Advanced Enterprise Server Edition“.

1.26

„IBM Db2 Hosted Advanced XLarge BYOL“
Serveris be operacinės sistemos su 12 x 2,4 GHz „Xeon“ šerdžių, 128 GB RAM, disko valdiklis – 2 x 800
GB SSD – konfigūruotas su RAID 1 (800 GB), 6 x 1,2 TB SSD – konfigūruotas su RAID 10 (3,5 TB), 10
Gbps pertekliniai viešojo ir privačiojo tinklų aukštynkrypčiai saitai, „Db2 Advanced Server Edition“.

1.27

„IBM Db2 Hosted Advanced 2XLarge BYOL“
Serveris be operacinės sistemos su 32 x 2,0 GHz „Xeon“ šerdimis, 1 TB RAM, disko valdikliu – RAID, 16
x 1,2 TB SSD su RAID 10 (9,5 TB), 2 x 800 GB SSD – konfigūruotas su RAID 1 (800 GB), 10 Gbps
pertekliniais viešojo ir privačiojo tinklų aukštynkrypčiais saitais, „Db2 Advanced Enterprise Server Edition“.

1.28

Nustatymo paslaugos

1.28.1 „IBM Db2 Hosted Jump Start Remotely Delivered Set-up“
Ši nustatymo paslauga suteikia iki 50 val. nuotolinio konsultavimo laiko, skirto paleidimo veiklai, įskaitant
(1) pagalbą su naudojimo atvejais, (2) mokymą apie ataskaitų, ataskaitų sričių ir kitų sistemų įrankių
geriausias praktikas, (3) pagalbą ir patarimus dėl parengimo, vykdymo ir tikrinimo atliekant pradinį
duomenų įkėlimą ir (4) kitas dominančias administravimo ir konfigūravimo temas (bendrai vadinama
„Paleidimo veikla“). Paslaugos įsigyjamos pagal Įsipareigojimą, o jų galiojimo laikas baigiasi praėjus 90
dienų nuo šio pasiūlymo teisių įsigijimo dienos arba nuo dienos, kai IBM įspėja Klientą, kad galima
pasiekti „Cloud Service“, kas yra vėliau, nesvarbu, ar išnaudotos visos valandos.
1.28.2 „IBM Db2 Hosted Accelerator Remotely Delivered Set-up“
Ši nustatymo paslauga suteikia iki 50 val. nuotolinio konsultavimo laiko, skirto Veikloms atlikti, įskaitant
(1) pagalbą su naudojimo atvejais, įskaitant duomenų perkėlimo naudojimo atvejus, palaikant vienkartinį
tam tikru laiku atliekamą duomenų perkėlimą, (2) mokymą apie ataskaitų, ataskaitų sričių ir kitų sistemų
įrankių geriausias praktikas, (3) pagalbą ir patarimus dėl parengimo, vykdymo ir tikrinimo atliekant pradinį
duomenų įkėlimą (įskaitant šaltinio ir paskirties aplinkų sąranką bei duomenų perkėlimą, kaip apibrėžta
duomenų perkėlimo naudojimo atveju) ir (4) kitas dominančias administravimo ir konfigūravimo temas
(bendrai vadinama „Veiklomis“). Ši nuotoliniu būdu nustatoma paslauga įsigyjama pagal Įsipareigojimą, o
jos galiojimo laikas baigiasi praėjus 12 mėnesių nuo teisių įsigijimo datos arba paskutinę pradinio „Cloud
Service“ prenumeratos termino dieną, atsižvelgiant į tai, kuris terminas yra anksčiau, nesvarbu, ar
išnaudotos visos valandos.
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2.

Turinio ir duomenų apsauga
Duomenų apdorojimo ir Apsaugos duomenų lape (Duomenų lape) pateikiama „Cloud Service“ informacija
apie įgalinto apdoroti Turinio tipą, įtrauktus apdorojimo veiksmus, duomenų apsaugos funkcijas ir Turinio
saugojimo bei grąžinimo specifiką. Visa informacija arba paaiškinimai ir sąlygos, įskaitant Kliento
įsipareigojimus dėl „Cloud Service“ naudojimo ir duomenų apsaugos funkcijų, jei tokių yra, yra nustatyti
šiame skyriuje. Kliento „Cloud Service“ naudojimui, remiantis Kliento pasirinktomis parinktimis, gali būti
taikomas daugiau nei vienas Duomenų lapas. Duomenų lapai pasiekiami tik anglų, o ne vietos kalba.
Nepaisant vietos įstatymų ar papročių, šalys sutaria, kad supranta anglų kalbą ir tai yra tinkama kalba
„Cloud Service“ įsigyti ir naudoti. Toliau pateiktas (-i) Duomenų lapas (-ai) taikomas (-i) „Cloud Service“ ir
pasiekiamoms parinktims.Klientas pripažįsta, kad i) IBM gali retkarčiais modifikuoti Duomenų lapą (-us)
savo nuožiūra ir ii) tokios modifikacijos anuliuos ankstesnes versijas. Bet kokio Duomenų lapo (-ų)
modifikavimo tikslas yra i) patobulinti arba išaiškinti esamus įsipareigojimus, ii) palaikyti atitiktį šiuo metu
taikomiems standartams ir teisės aktams arba iii) pateikti papildomus įsipareigojimus. Joks Duomenų lapo
(-ų) pakeitimas reikšmingai nesumažins „Cloud Service“ duomenų saugos.
Taikomo (-ų) Duomenų lapo (-ų) saitas (-ai):
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=39A24CE0FF4D11E49652B1059D0E4EB0
Klientas yra įsipareigojęs imtis reikiamų veiksmų, kad užsakytų, įgalintų arba naudotų pasiekiamas „Cloud
Service“ duomenų apsaugos priemones, ir prisiima atsakomybę už „Cloud Service“ naudojimą, jei Klientui
nepavyksta imtis tokių veiksmų, įskaitant visų su Turiniu susijusių duomenų apsaugos ar teisinių
reikalavimų laikymąsi.
IBM Duomenų apdorojimo priedas (DPA) ir DPA įrodymas (-ai), pateiktas (-i) http://ibm.com/dpa, yra
taikomas (-i) ir minimas (-i) kaip Sutarties dalis, jei Turinyje esantiems asmens duomenims taikomas
Europos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES/2016/679) (BDAR) ir tik tokia apimtimi. Šiai
„Cloud Service“ taikomas Duomenų lapas (-ai) bus kaip DPA įrodymas (-ai). Jei taikomas DPA, IBM
įsipareigojimas pateikti įspėjimą dėl Papildomų procesorių ir Kliento teisių į objektą pakeitimų bus
taikomas, kaip nustatyta DPA.

2.1

Turinio ir duomenų apsaugos funkcijos ir įsipareigojimai

2.1.1

„Cloud Service“ valdymas
Klientas yra atsakingas už taikomųjų programų, įskaitant turimą tarpinę programinę įrangą,
administravimo, veikimo, priežiūros ir saugumo valdymą.

2.1.2

Paslaugos vientisumas ir prieinamumas
IBM persiųs Klientui visus pranešimus apie įsibrovimus į tinklą, kuriuos aptiko šioje „Cloud Service“.
Klientas yra atsakingas už kiekvieno tokio pranešimo poveikio išaiškinimą.
Klientas bus informuotas apie techninės įrangos gedimus. Už OS arba programinės įrangos gedimų
stebėjimą ir reagavimą į juos atsako Klientas, jei reikia pasitelkdamas IBM palaikymo tarnybą.

2.1.3

Veiklos registravimas
Klientas yra atsakingas už „OS/System“ ir „Database/Applications“ veiklos registravimą, kai to reikia.

2.1.4

Šifravimas
„Db2“ vietinis šifravimas yra įtrauktas į visas „Cloud Service“ „Db2“ konfigūracijas. „Db2“ vietinio šifravimo
metu užšifruojama Kliento „Db2“ duomenų bazė ir, remiantis šifravimo viešojo rakto metodu standartu Nr.
12 (PKCS#12), suteikiamos saugaus vietinio rakto valdymo funkcijos. Klientas yra atsakingas už
šifravimą, įskaitant jo sąranką ir techninę priežiūrą.

2.1.5

Verslo tęstinumas ir avarinis atkūrimas
Klientas yra atsakingas už šios „Cloud Service“ verslo tęstinumo, avarinio atkūrimo valdymą, duomenų
atsarginės kopijos kūrimo strategiją bei procedūras.

3.

Techninė pagalba
„Cloud Service“ techninis palaikymas teikiamas internetiniuose forumuose ir internetinėje pranešimo apie
problemą sistemoje, kuri pasiekiama Klientų portale https://support.ibmcloud.com. IBM pateiks „IBM
Software as a Service Support Handbook“ (IBM Programinės įrangos kaip paslaugos palaikymo vadovą),
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kuriame nurodyta techninio palaikymo centro kontaktinė informacija, kita informacija ir procesai. Techninis
palaikymas įtrauktas į „Cloud Service“ ir kaip atskiras pasiūlymas neteikiamas.

4.

Teisių suteikimo ir sąskaitų išrašymo informacija

4.1

Mokesčio apskaičiavimas
„Cloud Service“ pateikiama pagal mokesčių apskaitos metriką, nurodomą Operacijų dokumente:

4.2

●

Įsipareigojimas yra matavimo vienetas, pagal kurį galima gauti paslaugas. Įsipareigojimas apima
specialistų ir (arba) mokymo paslaugas, susijusias su „Cloud Service“. Reikia įsigyti teises, kurių
pakaktų kiekvienam Įsipareigojimui padengti.

●

Egzempliorius yra matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima įsigyti „Cloud Service“. Egzempliorius
yra prieiga prie konkrečios „Cloud Service“ konfigūracijos. Reikia įsigyti pakankamas teises, skirtas
kiekvienam „Cloud Service“ Egzemplioriui pasiekti ir naudoti matavimo laikotarpiu, nurodytu Kliento
TSD arba Operacijų dokumente.

Nustatymo išlaidos
Vienkartinio nustatymo mokesčio sąskaita išrašomos pagal Operacijų dokumente nurodytą tarifą už
kiekvieną užsakytą paslaugą.

4.3

Sąskaitų išrašymo dažnumas
Atsižvelgiant į atsiskaitymo dažnumą, IBM išrašys Klientui sąskaitą už mokesčius, kurią reikia apmokėti
atsiskaitymo dažnumo periodo pradžioje, išskyrus permoką ir naudojimo tipo mokesčius, už kuriuos
sąskaita bus išrašoma įsiskolinus.

5.

Terminas ir pratęsimo galimybės
„Cloud Service“ naudojimo terminas prasideda nuo dienos, kai IBM praneša Klientui, kad jis turi prieigą
prie „Cloud Service“, kaip aprašyta TSD. TSD bus nurodyta, ar „Cloud Service“ bus atnaujinama
automatiškai, naudojama nepertraukiamo naudojimo pagrindu ar nutraukiama laikotarpio pabaigoje.
Taikant automatinį atnaujinimą, jei Klientas mažiausiai prieš 90 dienų iki termino galiojimo pabaigos
nepateikė prašymo raštu nebeatnaujinti, „Cloud Service“ bus automatiškai atnaujinta TSD nurodytam
laikotarpiui.
Naudojant nuolat, „Cloud Service“ pasiekiamumas pratęsiamas kiekvieną mėnesį, kol Klientas prieš 90
dienų iki nutraukimo raštu pateiks prašymą nutraukti. Praėjus 90 dienų laikotarpiui, „Cloud Service“ bus
pasiekiama iki kalendorinio mėnesio pabaigos.

6.

Papildomos sąlygos

6.1

Bendrosios nuostatos
Klientas sutinka, kad spaudoje ar rinkodaros informacijoje IBM gali Klientą viešai vadinti „Cloud Service“
prenumeratoriumi.
Klientas negali naudoti „Cloud Service“ atskirai ar kartu su kitomis paslaugomis ar produktais bet kuriai iš
šių didelės rizikos veiklų palaikyti: branduolinių objektų, masinio vežimo sistemų, oro eismo kontrolės
sistemų, automobilių kontrolės sistemų, ginkluotės sistemų, orlaivių navigacijos ar ryšių kūrimo,
konstravimo, valdymo arba techninės priežiūros arba bet kurios kitos veiklos, kur „Cloud Service“
gedimas gali kelti mirties arba rimto sužalojimo esminį pavojų.

6.2

Kliento įsipareigojimai
Klientas įsipareigoja laiku įdiegti „Db2“, operacinės sistemos ir kitos programinės įrangos pataisas, kad
išvengtų gedimų, saugos problemų ir nuolat užtikrintų naujų funkcijų naudojimą.
Klientas gali:
●

Įdiegti ir vykdyti „Cloud Service“ tik tokią programinę įrangą, kuri tiesiogiai susijusi su duomenų
naudojimu arba jų naudojimo palaikymu iš anksto įdiegtoje „Db2“ programinėje įrangoje. „Cloud
Service“ draudžiama diegti arba naudoti bet kokią kitą programinę įrangą.
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●

6.3

Diegti papildomus atvirojo kodo paketus, skirtus naudoti mazguose su „Cloud Service“. IBM
neįsipareigoja palaikyti šių paketų ir neatsako už šių papildomų paketų įtaką „Cloud Service“ (t. y.
„Db2“, operacinės sistemos arba bendrai techninės įrangos platformos) našumui.

„IBM Db2 Hosted Standard“ konfigūracijoms draudžiami komponentai
Jei „Cloud Service“ pasiūlymo Kliento teisės pažymėtos kaip „Standard“, Klientas negali naudoti jokių
toliau nurodytų komponentų ir funkcijų:

6.4

●

„column-organized tables“

●

„pureScale clustering technology“

●

„Database Partitioning“

●

„Row Compression“

●

„Adaptive Compression“

●

„Materialized Query Tables“

●

„Multi-Dimensional Clustering“

●

„Query Parallelism“

●

„Connection Concentrator“

●

„Access Plan Reuse“

●

„Scan Sharing“

●

„Workload Management“

●

„Governor“

●

„Continuous Data Ingest“

●

„Multi-temperature Storage“

●

„Intelligent Mining“

●

„Unstructured Text Analysis“

●

„Cubing Services“

●

Prieigos prie susietų duomenų „Db2 for i“ arba „Db2 for z“ duomenų serveriuose

●

Prieigą prie susietų duomenų ne IBM duomenų serverių

●

SQL replikavimo su „Db2 for i“ arba „Db2 for z“ duomenų serveriais

●

SQL replikavimo su ne IBM duomenų serveriais

●

„Q Replication“

●

„Change Data Capture“ (CDC)

●

„Db2 Connect“ komponentai

„Db2 Hosted for AWS“ taikomos sąlygos
Jeigu Kliento „Cloud Service“ teisė apibrėžta kaip „skirta AWS“ („for AWS“), taikomos toliau nurodytos
sąlygos:
„Cloud Service“ taikomosios programos sluoksnis, Kliento duomenys ir turinys laikomi trečiosios šalies
debesų kompiuterijos paslaugų infrastruktūroje, o IBM netvarko platformos. „Cloud Service“ infrastruktūrą,
tam tikrus „Cloud Service“ platformos aspektus ir susijusias paslaugas, įskaitant duomenų centrą,
serverius, saugyklą ir tinklą, taikomosios programos duomenų atsarginę kopiją, užkardą ir grėsmių
aptikimą bei taikomųjų programų diegimo, stebėjimo ir veikimo API (bendrai vadinama „Trečiosios šalies
debesų platformos paslaugos), laiko ir tvarko trečiosios šalies teikėjas. Atitinkamai, nepaisant jokių šios
Paslaugos aprašo arba pagrindinių paslaugų sutarties, pagal kurią teikiama ši „Cloud Services“ (pvz., IBM
„Cloud Services“ sutarties) (Pagrindinė sutartis), sąlygų:
a.

IBM įsipareigojimai dėl duomenų saugos ir duomenų apsaugos, nurodyti Pagrindinėje sutartyje,
anksčiau pateiktame „Cloud Service“ 2 skyriaus saugos praktikų apraše (Saugos aprašas) ir
nurodytuose IBM duomenų saugos ir privatumo principuose, netaikomi Trečiosios šalies debesų
platformos paslaugoms arba „Cloud Service“, kiek tai susiję su Trečiosios šalies debesų platformos
paslaugoms. „Cloud Service“ negali būti naudojama jokiai Saugomai informacijai apie sveikatos
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būklę ar Europos Sąjungoje gyvenančių žmonių asmeniniams duomenims perduoti, saugoti arba
apdoroti.

6.5

b.

Jeigu Trečiosios šalies debesų platformos paslaugų teikėjas praneša IBM, kad jis atšaukė ar
nutraukė paslaugas arba IBM ar Kliento prieigą prie tokių paslaugų, IBM gali nutraukti „Cloud
Service“ iškart po tokio trečiosios šalies teikėjo nutraukimo įsigaliojimo datos, apie nutraukimą
įspėjusi Klientą.

c.

IBM neteikia jokių aiškiai nurodytų ar nenurodytų garantijų ir IBM neįsipareigoja Klientui dėl
Trečiosios šalies debesų platformos paslaugų arba „Cloud Service“, kiek tai susiję su Trečiosios
šalies debesų platformos paslaugomis.

d.

Klientas sutinka atlyginti žalą, ginti ir apsaugoti IBM nuo bet kokių pretenzijų, žalos, nuostolių,
atsakomybės, sąnaudų ir išlaidų (įskaitant pagrįstas teisines išlaidas), atsiradusių dėl ar susijusių su
Trečiosios šalies debesų platformos paslaugų teikėjo pretenzijomis IBM dėl šių priežasčių:
(a) Kliento „Cloud Service“ naudojimo; (b) jei Klientas nesilaikytų šio Paslaugos aprašo, Pagrindinės
sutarties sąlygų arba pažeistų taikomus įstatymus; (c) Kliento turinio arba Kliento turinio ir kitos
taikomosios programos, turinio ar procesų derinio, įskaitant bet kokią pretenziją dėl trečiosios šalies
teisių tariamo pažeidimo arba neteisėto pasisavinimo Kliento turinyje arba naudojant, kuriant,
projektuojant, gaminant, reklamuojant ar pristatant Kliento Turinį arba (d) IBM ir Kliento ginčo.

„Db2 Hosted BYOL Parts“ taikomos sąlygos
Norėdami pasinaudoti „Bring your own licenses“ (BYOL) pasiūlymais, Klientai turi būti anksčiau įsigiję
atitinkamas susijusios IBM programos licencijos teises, nurodytas tolesnėje lentelėje. Kliento „BYOL
SaaS“ teisės negali viršyti Kliento susijusios IBM programos teisių, toliau nurodytais santykiais.
BYOL pasiūlymas neapima susijusios IBM programos prenumeratos ir palaikymo. Klientas pareiškia, kad
yra įsigijęs taikomas susijusios IBM programos (1) licencijos teises ir (2) Prenumeratą bei Palaikymą.
BYOL pasiūlymo prenumeratos laikotarpiu Klientas turi išlaikyti dabartinę IBM programos teisių,
naudojamų kartu su BYOL pasiūlymo teisėmis, prenumeratą ir palaikymą. Tuo atveju, jei Kliento licencija
naudoti susijusią IBM programą arba susijusios IBM programos prenumerata ir palaikymas nutraukiami,
nebegalios ir Kliento teisė naudoti BYOL įgijimo pasiūlymą.
Tolesnėje lentelėje nurodytas susijusios IBM programos teisių santykis, būtinas norint naudoti BYOL
pasiūlymą laikantis nurodytos atitinkamos teisės. Klientui gavus BYOL pasiūlymą ir jo naudojimo
laikotarpiu, Kliento teisės į susijusią IBM programą ir taikomos BYOL pasiūlymo naudojimui, yra
sulaikomos ir Klientas nebegali naudoti šių teisių diegdamas susietą IBM programą (taikomos visos
nurodytos išimtys).
BYOL pasiūlymas

Susijusi IBM
programa
„IBM Db2 Workgroup
Server Edition“

a.
b.
c.
d.

„IBM Db2 Advanced
Enterprise Server
Edition“

a.

„IBM Db2 Advanced
Workgroup Server
Edition“

c.

b.

d.
e.
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Santykis n/m*

„IBM Db2 Hosted Standard Small
BYOL“
„IBM Db2 Hosted Standard Medium
BYOL“
„IBM Db2 Hosted Standard Large
BYOL“
„IBM Db2 Hosted Standard XLarge
BYOL“

a.
b.
c.
d.

Santykis: 140 PVV / 1 Egzempliorius
Santykis: 280 PVV / 1 Egzempliorius
Santykis: 560 PVV / 1 Egzempliorius
Santykis: 840 PVV / 1 Egzempliorius

„IBM Db2 Hosted Advanced Small
BYOL“
„IBM Db2 Hosted Advanced Medium
BYOL“
„IBM Db2 Hosted Advanced Large
BYOL“
„IBM Db2 Hosted Advanced XLarge
BYOL“
„IBM Db2 Hosted Advanced 2XLarge
BYOL“

a.
b.
c.
d.
e.

Santykis: 140 PVV / 1 Egzempliorius
Santykis: 280 PVV / 1 Egzempliorius
Santykis: 560 PVV / 1 Egzempliorius
Santykis: 840 PVV / 1 Egzempliorius
Santykis: 2 240 PVV / 1 Egzempliorius
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BYOL pasiūlymas

Susijusi IBM
programa
„IBM Db2 Adavanced a.
CEO“
b.
„IBM Db2 Developer
Edition“
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

„IBM Db2 Hosted Standard Small
BYOL“
„IBM Db2 Hosted Standard Medium
BYOL“
„IBM Db2 Hosted Standard Large
BYOL“
„IBM Db2 Hosted Standard XLarge
BYOL“
„IBM Db2 Hosted Advanced Small
BYOL“
„IBM Db2 Hosted Advanced Medium
BYOL“
„IBM Db2 Hosted Advanced Large
BYOL“
„IBM Db2 Hosted Advanced XLarge
BYOL“
„IBM Db2 Hosted Standard 2XLarge
BYOL“

Santykis n/m*
a.

Santykis: 1 ir N Įgaliotieji vartotojai / 1
egzempliorius **/***

* „Santykis n/m“ reiškia, kad kiekvienam susietos IBM programos nurodytos metrikos teisių skaičiui (n)
Klientas gali taikyti tas teises nurodytam BYOL pasiūlymo metrikos teisių skaičiui (m).
** „Db2 Advanced CEO Offering“ ir „Db2 Developer Edition“ išimtys: nepaisant anksčiau nurodytų sąlygų,
kai Klientas taiko „Db2 Advanced CEO Offering“ arba „Db2 Developer Edition“ Įgaliotojo vartotojo teises į
BYOL pasiūlymą, Kliento Įgaliotojo vartotojo teisių suma (neatsižvelgiant į kiekį) gali būti taikoma 1 (iš
viso) Egzemplioriaus teisei į BYOL pasiūlymą laikantis šių papildomų sąlygų: (1) Klientas gali toliau
naudoti visas Įgaliotojo vartotojo teises į susietos IBM programos diegimą su BYOL pasiūlymo Kliento
naudojimu; jei (2) BYOL pasiūlymą gali pasiekti ir naudoti tik tie Įgaliotieji vartotojai, kurių teises į susietą
IBM programą turi Klientas.
*** „Db2 Developer Edition“ išimtis: be anksčiau nurodytų apribojimų, kai Klientas taiko „Db2 Developer
Edition“ teises į BYOL pasiūlymą, Klientas gali naudoti BYOL pasiūlymą tik Ne gamybos aplinkoje. „Ne
gamybos“ reiškia, kad BYOL pasiūlymą galima naudoti tik kaip Kliento vidinės kūrimo ir tikrinimo aplinkos
dalį vidiniams ne gamybos veiksmams atlikti, įskaitant, bet neapsiribojant, tikrinimą, veikimo reguliavimą,
trikčių diagnozavimą, vidinį kontrolinį testą, parengimą, kokybės užtikrinimo veiksmus ir (arba) viduje
naudojamų BYOL pasiūlymo priedų ar plėtinių kūrimą naudojant paskelbtas taikomųjų programų
programavimo sąsajas. Klientas neturi teisės naudoti jokios „Cloud Service“ dalies bet kokiais kitais
tikslais, jei nėra įsigijęs atitinkamų gamybos teisių.
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