Περιγραφή Πρόσθετης Υπηρεσίας IBM Cloud
IBM Watson Knowledge Catalog Paygo
Με την εξαίρεση των όσων προβλέπονται παρακάτω, ισχύουν οι όροι της Περιγραφής Υπηρεσιών του IBM Cloud.

1.

Περιγραφή Υπηρεσιών Cloud
Αυτή η Υπηρεσία Cloud παρέχει μια βασιζόμενη στο cloud λύση που επιτρέπει στους χρήστες την
καταγραφή σε κατάλογο, διακυβέρνηση και εντοπισμό πληροφοριακών πόρων και είναι σχεδιασμένη για
τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την αναζήτηση δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με
τη διάθεση δεδομένων για κοινή χρήση. Το IBM Watson Knowledge Catalog επιτρέπει την
ευρετηριοποίηση των πόρων που ήδη βρίσκονται σε ένα αποθετήριο πρωτογενών δεδομένων (data lake)
και τη χρήση του αποθετηρίου για τη δημιουργία μιας προβολής πληροφοριών "360 μοιρών" μέσω της
σύνδεσης των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στις εγκαταστάσεις του πελάτη και στο cloud. Η
υπηρεσία περιλαμβάνει επίσης δυνατότητες υπό διαχείριση προετοιμασίας και μεταφοράς δεδομένων
που επιτρέπουν την εκκαθάριση, μετατροπή και μεταφορά δεδομένων από ειδικούς δεδομένων στο
πλαίσιο της υποστήριξης σεναρίων χρήσης για την ανάπτυξη εφαρμογών και την ανάλυση δεδομένων.

2.

Προστασία Περιεχομένου και 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=022E91C059C311E6865BC3F213DB63F7

3.

Δικαιώματα και Τιμολόγηση

3.1

Μετρικά Συστήματα Χρέωσης
Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα μετρικά συστήματα χρέωσης για αυτή την υπηρεσία:
●

Εξουσιοδοτημένος Χρήστης (Authorized User) – Εξουσιοδοτημένος Χρήστης είναι ένα μοναδικό
πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί πρόσβαση στην Υπηρεσία Cloud με οποιονδήποτε τρόπο, είτε
άμεσα είτε έμμεσα (για παράδειγμα: μέσω ενός προγράμματος πολυπλεξίας (multiplexing), μιας
συσκευής ή ενός εξυπηρετητή εφαρμογών (application server)) με οποιοδήποτε μέσο. Ο Πελάτης
θα χρεώνεται για κάθε Εξουσιοδοτημένο Χρήστη στον οποίο έχει χορηγηθεί πρόσβαση στην
Υπηρεσία Cloud κατά τη διάρκεια της περιόδου τιμολόγησης.

●

Περίπτωση Χρήσης (Instance) – Περίπτωση Χρήσης είναι η πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη
παραμετροποίηση της Υπηρεσίας Cloud. Ο Πελάτης θα χρεώνεται για κάθε Περίπτωση Χρήσης της
Υπηρεσίας Cloud που υπάρχει κατά τη διάρκεια κάθε μήνα της περιόδου τιμολόγησης.

●

Μονάδα Δυναμικότητας ανά Ώρα (Capacity Unit-Hour) – Μονάδα Δυναμικότητας είναι μια
ανεξάρτητη μονάδα μέτρησης Δυναμικότητας που σχετίζεται με τη χρήση της Υπηρεσίας Cloud.
Δυναμικότητα είναι η μέγιστη ποσότητα που κάτι μπορεί να δεχθεί ή να περιέχει. Ο Πελάτης θα
χρεώνεται για τον αριθμό ωρών ή τμημάτων ωρών πολλαπλασιασμένο με τον αριθμό Μονάδων
Δυναμικότητας που Απαιτούνται ανά Ώρα για κάθε Είδος Δυναμικότητας, σύμφωνα με τον
διαθέσιμο στο IBM Cloud UI τιμοκατάλογο, που τίθεται σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια της περιόδου
τιμολόγησης.
Για τους σκοπούς αυτής της Υπηρεσίας Cloud, επιβάλλεται μια ελάχιστη χρέωση της 0,96 Μονάδας
Δυναμικότητας ανά Ώρα κάθε φορά που τίθεται σε εφαρμογή ένα Είδος Δυναμικότητας.

Εάν ο Πελάτης, κατά τη διάρκεια της περιόδου τιμολόγησης, χρησιμοποιεί τόσο το IBM Watson
Knowledge Catalog όσο και το IBM Watson Studio, οι ακόλουθες δραστηριότητες χρεώνονται ως χρήση
του IBM Watson Studio:
●

Εργασίες δημιουργίας δειγμάτων και προφίλ για πόρους δεδομένων σε έργα

●

Εργασίες ροών δεδομένων
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Οι ανωτέρω δραστηριότητες θα χρεώνονται ως χρήση του IBM Watson Knowledge Catalog εάν ο
Πελάτης δεν χρησιμοποιεί το IBM Watson Studio κατά τη διάρκεια της περιόδου τιμολόγησης.

3.2

Χρεώσεις για Καθ' Υπέρβαση Χρήση
Το δικαίωμα του Πελάτη να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία Cloud μπορεί να υπόκειται σε συγκεκριμένους
περιορισμούς. Σε περίπτωση υπέρβασης των εν λόγω περιορισμών από τον Πελάτη, ο Πελάτης θα
χρεώνεται για την καθ' υπέρβαση χρήση.

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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