IBM Cloud Additional Service Description
IBM BigInsights for Apache Hadoop
S výjimkou uvedenou níže se uplatní podmínky Popisu služby IBM Cloud Service.

1.

Popis služby Cloud Service
Produkt IBM BigInsights for Apache Hadoop umožňuje aktivovat klastry Apache Spark a Hadoop. Je
založen na platformě IBM Open Platform for Apache Spark and Apache Hadoop (IOP), odpovídající
specifikacím ODPi. Zákazník může využít škálování přidáváním nebo odebíráním uzlů podle potřeby. K
dispozici je integrace se službou úložiště objektů (Object Storage) pro přesouvání dat do úložiště objektů,
tedy mimo klastr tak, aby nedošlo ke ztrátě dat v případě nutnosti klastr smazat. Služba Cloud Service
poskytuje verzi ve formě předběžného náhledu, který je označen jako technický náhled. Tento technický
náhled obsahuje novější verze technologií Hadoop, Spark a dalších komponent typu open source, které
doposud nemusejí být považovány za připravené k nasazení v produktivním prostředí. Používání
technických náhledů se doporučuje pouze pro vytváření prototypů, vývoj a testování, resp. k seznámení
se s připravovanými verzemi těchto komponent. Využívání technických náhledů pro aplikace v
produktivním prostředí se nedoporučuje. Podpora pro verze ve formě technických náhledů bude k
dispozici pouze na úrovních závažnosti 3 a 4.

2.

Ochrana obsahu a údajů
Datové listy mohou být dostupné pouze v angličtině, nikoli v lokálním jazyce. Navzdory jakýmkoli lokálním
zákonným praktikám nebo zvyklostem strany potvrzují, že rozumí angličtině a souhlasí s jejím využitím
jako vhodného jazyka pro akvizici a používání služeb Cloud Service. Datové listy platné pro tuto službu a
podmínky této části upravují podrobnosti a podmínky, včetně odpovědnosti Zákazníka v souvislosti s
využíváním této služby. Na tuto službu se vztahují následující Datové listy.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=5D6D4F40842511E6A66B8253C435768F

3.

Oprávnění a informace o fakturaci

3.1

Metriky poplatků
Na tuto službu se uplatní následující metriky poplatků:
Instance za hodinu - Instance je přístup je specifické konfiguraci služby Cloud Service. Zákazníkovi
bude vyúčtována každá celá nebo částečná hodina za každou Instanci služby Cloud Service existující
během fakturačního období.

3.2

Poplatky za neúplný měsíc
Každá Instance za hodinu je fakturována na měsíční bázi. Nasazení/užívání za neúplný měsíc bude
vyúčtováno poměrným dílem.
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