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

1.

Υπηρεσία Cloud
Το IBM Event Streams for IBM Cloud είναι μια επεκτάσιμη, κατανεμημένη υπηρεσία ανταλλαγής
μηνυμάτων υψηλής διεκπεραιωτικότητας που επιτρέπει την εύκολη και αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ
εφαρμογών και υπηρεσιών. Χρησιμοποιώντας το Event Streams, ο Πελάτης μπορεί να εκτελέσει τις
ακόλουθες εργασίες:

1.1

●

Αποφόρτιση εργασιών σε παρασκηνιακές διεργασίες

●

Σύνδεση δεδομένων ροών με λειτουργίες ανάλυσης για την άντληση χρήσιμων πληροφοριών

●

Τροφοδότηση δεδομένων συμβάντων σε περισσότερες από μία εφαρμογές επιτρέποντας την
αντίδραση σε πραγματικό χρόνο

●

Μεταφορά δεδομένων σε κάποια άλλη υπηρεσία, π.χ. για μακροπρόθεσμη αποθήκευση

Προσφορές
Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει από τις ακόλουθες διαθέσιμες προσφορές.

1.1.1

IBM Event Streams for IBM Cloud Standard
Το IBM Event Streams for IBM Cloud Standard Plan μετρά τα φορτία δεδομένων (payloads) που έχουν
σταλεί στην Υπηρεσία Cloud ή ληφθεί από την Υπηρεσία Cloud, όπου φορτία έως 64kB θεωρούνται ένα
(1) Ψηφιακό Μήνυμα. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ή λαμβάνονται φορτία δεδομένων που είναι
μεγαλύτερα από 64kB, αυτά θα μετρώνται ως περισσότερα από ένα Ψηφιακά Μηνύματα των 64kB (για
παράδειγμα, αν μια εφαρμογή αποστέλλει ένα φορτίο δεδομένων που αποτελείται από 128kB δεδομένα,
το φορτίο θα μετράται ως 2 Ψηφιακά Μηνύματα. Στο πλαίσιο του IBM Event Streams for IBM Cloud
Standard Plan, μια Περίπτωση Χρήσης αποτελεί ένα λογικό τμήμα (partition) του Event Streams. Η
χρέωση για ένα λογικό τμήμα είναι αναλογική προς τον αριθμό ημερών κάθε μήνα κατά τις οποίες
βρίσκεται σε χρήση. Προκειμένου να κάνει χρήση αυτής της υπηρεσίας, ο Πελάτης θα χρειαστεί
τουλάχιστον μία Περίπτωση Χρήσης, η οποία παραμετροποιείται μέσω της διεπαφής του Event Streams.
Το Standard Plan δεν παρέχει μηχανισμούς ελέγχου για τη συμμόρφωση με τον Νόμο περί Φορητότητας
και Ευθύνης της Ασφάλισης Υγείας (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) των ΗΠΑ
του 1996.

1.1.2

IBM Event Streams for IBM Cloud Enterprise
Τα IBM Event Streams for IBM Cloud Enterprise Plans παρέχει τη δυνατότητα αποκλειστικής πρόσβασης
σε ένα σύμπλεγμα (cluster) Kafka του Event Streams και τιμολογείται στη βάση Ωρών Περίπτωσης
Χρήσης (Instance-Hours) για μια συγκεκριμένη παραμετροποίηση της Υπηρεσίας Cloud. Προκειμένου να
κάνει χρήση αυτής της υπηρεσίας, ο Πελάτης θα χρειαστεί τουλάχιστον μία Περίπτωση Χρήσης, η οποία
παραμετροποιείται μέσω της διεπαφής του Event Streams. Το Enterprise Plan παρέχει μηχανισμούς
ελέγχου για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις περί Κανόνων Ασφάλειας και Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα του Νόμου περί Φορητότητας και Ευθύνης της Ασφάλισης Υγείας (Health
Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) των ΗΠΑ του 1996.

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=0EC0878035CB11E5BA64DC388E2CBF1D
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3.

Επίπεδα Παροχής Υπηρεσιών και Τεχνική Υποστήριξη

3.1

Σύμβαση Επιπέδου Παροχής Υπηρεσιών
Αυτή η υπηρεσία διέπεται από τη σύμβαση επιπέδου παροχής υπηρεσιών (SLA) 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.

Χρεώσεις

4.1

Μετρικά Συστήματα Χρέωσης
Τα μετρικά συστήματα χρέωσης για την Υπηρεσία Cloud καθορίζονται στο Έγγραφο Συναλλαγής.
Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα μετρικά συστήματα χρέωσης για αυτή την Υπηρεσία Cloud:
●

Ψηφιακό Μήνυμα (Digital Message) είναι μια ηλεκτρονική επικοινωνία που βρίσκεται υπό τη
διαχείριση ή επεξεργασία των Υπηρεσιών Cloud.

●

Περίπτωση Χρήσης ανά Ώρα (Instance-Hour) είναι η πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη
παραμετροποίηση της Υπηρεσίας Cloud. Ο Πελάτης θα χρεώνεται για κάθε ολόκληρη ώρα ή τμήμα
ώρας κάθε Περίπτωσης Χρήσης της Υπηρεσίας Cloud που βρίσκεται σε λειτουργία κατά τη διάρκεια
της περιόδου τιμολόγησης.

●

Περίπτωση Χρήσης (Instance) είναι κάθε πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη παραμετροποίηση των
Υπηρεσιών Cloud.

Για το IBM Event Streams for IBM Cloud Standard Plan, κάθε Περίπτωση Χρήσης του Event Streams
τιμολογείται σε μηνιαία βάση. Η υλοποίηση/χρήση κατά τη διάρκεια μη πλήρους μήνα θα χρεώνεται κατ'
αναλογία.
Για το IBM Event Streams for IBM Cloud Enterprise Plan, η Περίπτωση Χρήσης του Event Streams που
επιλέγεται για υλοποίηση χρεώνεται βάσει Ωρών Περίπτωση Χρήσης και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν
χρεώσεις για μη πλήρη μήνα.
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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