Dodatni opis storitve IBM Cloud
IBM BigInsights for Apache Hadoop
Razen kot je določeno spodaj, veljajo določila opisa storitve IBM Cloud.

1.

Opis storitve v oblaku
IBM BigInsights for Apache Hadoop omogoča optimizacijo gruč Spark in Hadoop. Temelji na platformi
IBM Open Platform for Apache Spark and Apache Hadoop (IOP), združljivi s standardom ODPi. Naročnik
lahko prilagaja velikost glede na potrebe z dodajanjem ali odstranjevanjem vozlišč. Na voljo je integracija
s storitvijo Object Storage za premikanje podatkov iz gruče v shrambo objektov, kar zagotavlja, da
podatki v primeru izbrisa gruče ne bodo izgubljeni. Storitev v oblaku zagotavlja različico za predčasni
predogled, navedeno kot tehnični predogled. Tehnični predogled vključuje novejše različice ogrodja
Hadoop, Spark in druge odprtokodne komponente, ki se morda ne štejejo za pripravljene na produkcijo.
Uporaba tehničnega predogleda se priporoča samo za izdelavo prototipov, razvoj in preizkuse ali za
seznanitev s prihajajočimi izdajami teh komponent. Uporaba tehničnega predogleda se za produkcijske
namene ne priporoča. Podpora za različico za tehnični predogled je na voljo samo na ravneh resnosti 3 in
4.

2.

Vsebina in varstvo podatkov
Podatkovni list je lahko na voljo samo v angleščini in ni na voljo v lokalnem jeziku. Navkljub morebitnim
lokalnim zakonodajnim praksam ali običajem stranki soglašata, da razumeta angleščino in da je
angleščina ustrezen jezik za pridobitev in uporabo storitev v oblaku. Na podatkovnem listu, ki se
uporablja za to storitev, in v določbah v tem razdelku so opisane podrobnosti in določbe, vključno z
naročnikovimi odgovornostmi, ki so povezane z uporabo te storitve. Za to storitev se uporablja(jo)
naslednji podatkovni list(i).
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=5D6D4F40842511E6A66B8253C435768F

3.

Pooblastila in zaračunavanje

3.1

Metrike zaračunavanja
Za to storitev se uporabljajo naslednje metrike zaračunavanja:
Primerek/ura – Primerek je dostop do posamezne konfiguracije storitve v oblaku. Naročniku se zaračuna
vsaka polna ali delna ura za vsak primerek storitve v oblaku, ki obstaja med obdobjem zaračunavanja.

3.2

Delni mesečni stroški
Vsak primerek/ura se zaračuna mesečno. Delna mesečna namestitev/uporaba se zaračuna sorazmerno.
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