Περιγραφή Υπηρεσιών
IBM Business Rules for Bluemix
Με την εξαίρεση των όσων προβλέπονται παρακάτω, ισχύουν οι όροι της Περιγραφής Υπηρεσιών ή των Όρων
Χρήσης του IBM Bluemix, ανάλογα με την περίπτωση.

1.

Περιγραφή Υπηρεσιών Cloud
Το IBM Business Rules for Bluemix παρέχει στους προγραμματιστές τη δυνατότητα να περιορίζουν στο
ελάχιστο τις απαιτούμενες αλλαγές στον κώδικα διαχωρίζοντας την επιχειρησιακή λογική από τη λογική
της εφαρμογής. Η υπηρεσία παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για τη σύνταξη επιχειρησιακών κανόνων και
το απαραίτητο περιβάλλον για την υλοποίηση και εκτέλεση των εφαρμογών επιχειρησιακών κανόνων.

2.

Δικαιώματα και Τιμολόγηση

2.1

Μετρικά Συστήματα Χρέωσης
Η Υπηρεσία Cloud προσφέρεται σύμφωνα με το (τα) ακόλουθο(-α) μετρικό(-ά) σύστημα(τα) χρέωσης:
Χίλιες Κλήσεις API (Thousand API Calls) – Κλήση API είναι η ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Cloud
μέσω μιας διεπαφής προγραμματισμού. Ο Πελάτης θα χρεώνεται για τον αριθμό Κλήσεων API,
στρογγυλοποιημένο στην επόμενα Χιλιάδα, κατά τη διάρκεια της περιόδου τιμολόγησης.
Οι Κλήσεις API που μετρώνται από αυτή την Υπηρεσία Cloud είναι κλήσεις που γίνονται στο μηχανισμό
εκτέλεσης κανόνων για τη λήψη μιας απόφασης.
Εκατομμύριο Αποφάσεις βάσει Κανόνων (Million Rules Decisions) – Μια Απόφαση βάσει Κανόνων
είναι το αποτέλεσμα της κλήσης ενός συνόλου κανόνων από έναν εξυπηρετητή εκτέλεσης κανόνων (rule
execution server). Πρέπει να αποκτηθούν επαρκή δικαιώματα για την κάλυψη του συνολικού αριθμού
Αποφάσεων βάσει Κανόνων, στρογγυλοποιημένων στο επόμενο Εκατομμύριο, τις οποίες εκτελεί ή
επεξεργάζεται η Υπηρεσία Cloud κατά τη διάρκεια της περιόδου τιμολόγησης.
Οι Αποφάσεις βάσει Κανόνων που μετρώνται από αυτή την Υπηρεσία Cloud είναι οι κλήσεις που γίνονται
στον εξυπηρετητή εκτέλεσης κανόνων για τη λήψη μιας απόφασης.

3.

Dedicated
Οι υλοποιήσεις Bluemix Dedicated της Υπηρεσίας Cloud έχουν μια συμφωνημένη δυναμικότητα, η οποία
μετράται σύμφωνα με το αντίστοιχο μετρικό σύστημα χρέωσης. Ο Πελάτης συμφωνεί να περιορίζει τη
χρήση της Υπηρεσίας Cloud στη συγκεκριμένη δυναμικότητα. Εάν ο Πελάτης υπερβαίνει τον εν λόγω
περιορισμό χρήσης, θα πρέπει να αγοράσει πρόσθετη δυναμικότητα για την κάλυψη της επιπλέον
χρήσης.
Η υπηρεσία Business Rules κατανέμει 16 GB της επεξεργαστικής ισχύος της εφαρμογής Bluemix
Dedicated, από την οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν έως δέκα περιπτώσεις χρήσης του 1 GB για την
εκτέλεση των Αποφάσεων βάσει Κανόνων που δικαιούται ο Πελάτης.

4.

Ασπίδα Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Αυτή η Υπηρεσία Cloud περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση της IBM για την Ασπίδα Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Privacy Shield) σε περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει την
"φιλοξενία" της Υπηρεσίας Cloud σε ένα κέντρο πληροφοριακών συστημάτων που βρίσκεται στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η προσφορά διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα της IBM σύμφωνα με την Ασπίδα Προστασίας (IBM Privacy Shield Privacy Policy), η οποία
καθίσταται διαθέσιμη εδώ: http://www.ibm.com/privacy/details/us/en/privacy_shield.html.

5.

Λογισμικό Ενεργοποίησης
Το λογισμικό ενεργοποίησης που παρέχεται με την Υπηρεσία Cloud είναι:
●

IBM Rule Designer

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
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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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