IBM Cloud Ek Hizmet Tanımı
IBM BigInsights for Apache Hadoop
Aşağıda belirtilenler dışında, IBM Cloud Hizmet Tanımının koşulları geçerlidir.

1.

Bulut Hizmetinin Tanımı
IBM BigInsights for Apache Hadoop ürünü, Apache Spark ve Hadoop kümelerini operasyonel duruma
getirme (spin up) yeteneği sağlar. Bu ürün, ODPi uyumlu IBM Open Platform for Apache Spark and
Apache Hadoop (IOP) platformunu temel alır. Müşteri, gerekli olduğu şekilde bağlantı noktalarını (node)
ekleyerek veya kaldırarak ölçekleme yapabilir. Verileri kümeden dışarı, nesne deposuna taşımak için
Nesne Depolama hizmetiyle bütünleştirme olanağı sağlanır, böylece bir küme silinirse veriler
kaybedilmez. Bulut Hizmeti, teknik önizleme olarak belirtilen bir erken önizleme sürümü sağlar. Teknik
önizleme, üretime hazır olarak değerlendirilemeyecek olan, Hadoop, Spark ve diğer açık kaynak
bileşenlerinin daha yeni sürümlerini içerir. Teknik önizlemenin yalnızca prototip oluşturmak, geliştirme ve
test yapmak veya bu bileşenlerin gelecekteki yayınları hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla kullanılması
önerilir. Teknik önizlemenin üretim uygulamaları için kullanılması önerilmez. Teknik önizleme sürümüne
ilişkin destek, yalnızca Önem Derecesi 3 ve 4 seviyelerinde sağlanacaktır.

2.

İçeriğin ve Verilerin Korunması
Veri Sayfası, yalnızca İngilizce dilinde kullanılabilir ve yerel dilde mevcut değildir. Taraflar, yerel
kanunların ya da teamüllerin uygulamaları dikkate alınmaksızın, İngilizce dilini anladıklarını ve bu dilin,
Bulut Hizmetlerinin satın alınmasına ve kullanımına ilişkin uygun bir dil olduğunu kabul ederler. Bu hizmet
için geçerli olan Veri Sayfası ve bu bölümün koşulları, bu hizmetin kullanımıyla ilgili olarak, Müşteri
sorumlulukları dahil olmak üzere ayrıntıları ve koşulları sağlar. Bu hizmet için aşağıdaki veri sayfaları
geçerlidir.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=5D6D4F40842511E6A66B8253C435768F

3.

Yetki ve Faturalandırma Bilgileri

3.1

Ücret Ölçüleri
Bu hizmet için aşağıdaki ücret ölçüsü/ölçüleri geçerlidir:
Eşgörünüm-Saat – Bir Eşgörünüm, Bulut Hizmetinin belirli bir yapılandırmasına erişim anlamına gelir.
Faturalandırma döneminde devreye alınan, Bulut Hizmetinin her Eşgörünümüne ilişkin her tam ya da
kısmi saat için Müşteriye fatura düzenlenecektir.

3.2

Kısmi Aylık Ücretler
Her bir Eşgörünüm Saati, aylık olarak fatura edilir. Kısmi aylık devreye alma/kullanım oranlanacaktır.
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Kabul eden:

Kabul eden:

Müşteri Şirketinin Ticari Unvanı adına (“Müşteri”)

<İlgili IBM Şirketinin Ticarı Unvanı adına> (“IBM”)

İmza_____________________________________

İmza_____________________________________

Yetkili imza

Yetkili imza

Unvan:

Unvan:

İsim (el yazısı veya daktiloyla):

İsim (el yazısı veya daktiloyla):

Tarih:

Tarih:

Müşteri Numarası:

Sözleşme Numarası:

Müşteri Adresi:

IBM Adresi:
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