Dodatkowy Opis Usługi Przetwarzania w Chmurze IBM
IBM BigInsights for Apache Hadoop
O ile w dalszej części niniejszego dokumentu nie określono inaczej, zastosowanie mają warunki Opisu Usługi dla
platformy IBM Cloud.

1.

Opis Usługi Przetwarzania w Chmurze
Usługa IBM BigInsights for Apache Hadoop umożliwia szybkie wdrażanie klastrów Apache Spark i
Hadoop. Jej działanie opiera się na platformie IBM Open Platform dla środowisk Apache Spark i Apache
Hadoop (IOP), zgodnej ze standardami ODPi. Klient może skalować środowisko zgodnie z potrzebami
przez dodawanie lub usuwanie węzłów. Dostępna jest integracja z usługą Object Storage, która
umożliwia przenoszenie danych do składnicy obiektów, poza klaster, tak aby dane nie zaginęły w
przypadku usuwania klastra. Usługa Przetwarzania w Chmurze stanowi wstępną wersję do oceny,
określoną jako wersja do technicznej oceny wstępnej. Wersja do technicznej oceny wstępnej zawiera
nowsze wersje środowisk Hadoop i Spark oraz innych komponentów Open Source, które mogą być
uznawane za niegotowe do pracy produkcyjnej. Zaleca się używanie wersji do technicznej oceny
wstępnej jedynie w celu prototypowania, programowania i testowania oraz w celu zapoznania się z
nowymi wersjami tych komponentów. Użycie wersji do technicznej oceny wstępnej w aplikacjach
produkcyjnych nie jest zalecane. Wsparcie do wersji do technicznej oceny wstępnej będzie dostępne
jedynie na poziomach istotności 3 i 4.

2.

Ochrona Zawartości i danych
Specyfikacja Techniczna może być dostępna tylko w języku angielskim, bez tłumaczenia na język
miejscowy. Strony uzgadniają, bez względu na praktykę prawa miejscowego oraz zwyczaje lokalne, że
znają język angielski i że jest to właściwy język w odniesieniu do nabywania Usług Przetwarzania w
Chmurze oraz korzystania z nich. Warunki i szczegółowe zasady korzystania z tej usługi, w tym
obowiązki Klienta, reguluje dotycząca jej Specyfikacja Techniczna oraz postanowienia niniejszego
paragrafu. Do niniejszej usługi mają zastosowanie następujące Specyfikacje Techniczne:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=5D6D4F40842511E6A66B8253C435768F

3.

Informacje o uprawnieniach i rozliczaniu

3.1

Opłaty rozliczeniowe
Przy sprzedaży niniejszej usługi wysokość opłat rozliczeniowych jest ustalana na podstawie następującej
miary:
Godzina Instancji – Instancja oznacza dostęp do konkretnej konfiguracji Usługi Przetwarzania w
Chmurze. Opłata jest naliczana za każdą rozpoczętą godzinę dla każdej Instancji Usługi Przetwarzania w
Chmurze występującej w okresie fakturowania.

3.2

Opłaty za niepełne miesiące
Każda Godzina Instancji jest rozliczana w okresach miesięcznych, a użycie lub wdrożenie usługi w
niepełnym miesiącu będzie podlegać opłacie naliczonej proporcjonalnie.
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