Περιγραφή Πρόσθετης Υπηρεσίας IBM Cloud
IBM Analytics for Apache Spark for IBM Cloud
Με την εξαίρεση των όσων προβλέπονται παρακάτω, ισχύουν οι όροι της Περιγραφής Υπηρεσιών του IBM Cloud.

1.

Υπηρεσία Cloud

1.1

IBM Analytics for Apache Spark for IBM Cloud
To IBM Analytics for Apache Spark for IBM Cloud παρέχει ένα πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον Spark
που είναι προσβάσιμο "κατ' απαίτηση" (οn-demand). Με αυτή την υπηρεσία, ο Πελάτης αποκτά
πρόσβαση στην τεχνολογία επόμενης γενιάς Apache Spark. Οι χρήστες μπορούν να ξεκινήσουν με μια
περιορισμένη δυναμικότητα για πειραματικούς σκοπούς, στη συνέχεια να μεταβούν στη φάση της
ανάπτυξης και τέλος στη φάση της παραγωγής, όλα αυτά σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Η υπηρεσία είναι
άμεσα διαθέσιμη για την εκτέλεση δραστηριοτήτων ανάλυσης, χωρίς να απαιτούνται βήματα
προετοιμασίας, έτσι ώστε ο Πελάτης να έχει άμεση πρόσβαση στην τεχνολογία Spark.
Το IBM Analytics for Apache Spark for IBM Cloud εκτελεί εργασίες στην κύρια μνήμη και μπορεί να
δημιουργήσει προσωρινά αρχεία κατά την εκτέλεση διαφόρων σταδίων της επεξεργασίας δεδομένων. Οι
Πελάτες παρέχουν δεδομένα που καθίστανται διαθέσιμα σε κάποια από τις υπηρεσίες αποθήκευσης έξω
από την υπηρεσία Spark (όπως π.χ. το IBM Cloud Object Storage). Ο χώρος αποθήκευσης που
παρέχεται από το Spark είναι εφήμερος και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μόνιμη αποθήκευση
δεδομένων οποιουδήποτε είδους.

2.

Φύλλα Δεδομένων για την Επεξεργασία και Προστασία Δεδομένων
Στο Φύλλο Δεδομένων που ισχύει για αυτή την υπηρεσία και στους όρους του παρόντος άρθρου
παρέχονται οι λεπτομέρειες και οι όροι, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων του Πελάτη, που
διέπουν τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. To (τα) ακόλουθο(-α) Φύλλο(-α) Δεδομένων διέπει(-ουν) αυτή
την υπηρεσία:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=F7C468D0C06D11E4A9BCCF61BB0CEA43

3.

Επίπεδα Παροχής Υπηρεσιών και Τεχνική Υποστήριξη

3.1

Σύμβαση Επιπέδου Παροχής Υπηρεσιών
Αυτή η υπηρεσία διέπεται από τη σύμβαση επιπέδου παροχής υπηρεσιών που καθορίζεται στη βασική
Περιγραφή Υπηρεσιών Cloud της IBM.

3.2

Τεχνική Υποστήριξη
Αυτή η υπηρεσία διέπεται από τους όρους περί υποστήριξης που καθορίζονται στη βασική Περιγραφή
Υπηρεσιών Cloud της IBM.

4.

Πρόσθετοι Όροι

4.1

Δικαιώματα και Τιμολόγηση
Το πλάνο Lite αυτής της υπηρεσίας διατίθεται χωρίς χρέωση.

Σημαντικό: Η παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα. Μπορείτε να βρείτε και να
εκτυπώσετε αντίγραφο της παρούσας Περιγραφής Υπηρεσιών στην αγγλική από την εξής ιστοσελίδα:
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
Η ελληνική μετάφραση παρέχεται μόνο για λόγους διευκόλυνσης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του
αγγλικού κειμένου και της ελληνικής του μετάφρασης, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει. Εάν για οποιονδήποτε λόγο
δεν έχετε πρόσβαση στο αγγλικό κείμενο, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον τοπικό εκπρόσωπο της IBM
προκειμένου να σας το αποστείλουμε άμεσα.
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