Περιγραφή Πρόσθετης Υπηρεσίας IBM Cloud
IBM Cloud Hyper Protect DBaaS – Experimental
Αυτή η υπηρεσία παρέχεται ως υπηρεσία beta/πειραματική υπηρεσία. Οι όροι για αυτή την υπηρεσία
παρέχονται στην Περιγραφή Υπηρεσιών Cloud της IBM, ανάλογα με την περίπτωση και όπως
τροποποιείται από τις παρακάτω διατάξεις.

1.

Περιγραφή Υπηρεσιών Cloud
Η IBM παρέχει το Hyper Protect DBaaS για τη διαχείριση διαφορετικών ειδών βάσεων δεδομένων (βλ.
τους σχετικούς περιορισμούς) σε μια ασφαλή υπό διαχείριση υπηρεσία βάσης δεδομένων. Η υπηρεσία
εκτελείται στην πλατφόρμα LinuxONE στο IBM Cloud και παρέχει ένα ασφαλές, απομονωμένο
υπολογιστικό περιβάλλον που είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την επεξεργασία φορτίων εργασίας με
ευαίσθητα δεδομένα. Παρέχει μια ευέλικτη και επεκτάσιμη πλατφόρμα που επιτρέπει στους τελικούς
χρήστες να εξυπηρετούν και να διαχειρίζονται με ταχύτητα και ευκολία τη βάση δεδομένων της επιλογής
τους. Το IBM Z και το LinuxONE είναι οι πλατφόρμες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις
αυτές.

2.

Περιορισμοί
Το πειραματική υπηρεσία Hyper Protect DBaaS Experimental παρέχεται για σκοπούς αξιολόγησης
λειτουργίας μόνο και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ανάπτυξης ή παραγωγής ή σε ένα
περιβάλλον παραγωγής.

3.

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=3ECAD0F0115D11E8BE1A0F0F1F3F9A88#

4.

Δικαιώματα και Τιμολόγηση
Η πειραματική υπηρεσία Hyper Protect DBaaS Experimental παρέχεται χωρίς χρέωση.

5.

Λογισμικό Ενεργοποίησης
Για να χρησιμοποιήσετε το RESTful API ή το περιβάλλον γραμμής εντολών, κατεβάστε το εργαλείο
DBaaS Client που περιγράφεται στην τεκμηρίωση του Hyper Protect DBaaS στην ιστοσελίδα
https://console.bluemix.net/docs/services/hypersecure-dbaas/index.html.

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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