International Business Machines Corporation

คู่มอื การอนุญาตใช้ สิทธิ์เกีย่ วกับ
ทรัพย์ สินทางปัญญา การปฏิบัตติ ามข้ อ
ก�ำหนด และการบริการด้ านบ�ำรุงรักษา
ส�ำหรั บ IBM z Systems

“การปกป้ องทรั พย์ สินทาง
ปั ญญาเป็ นสิ่ งส�ำคัญอย่ างยิ่งต่ อ
การสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ ๆ
หากปราศจากการปกป้ อง
แนวคิดที่คิดค้ นขึน้ ธุรกิจและ
บุคคลผู้คิดค้ นความคิดดังกล่ าว
ก็ไม่ อาจเก็บเกี่ยวผลประโยชน์
จากนวัตกรรมของตนได้ อย่ าง
เต็มที่ และอาจให้ ความส�ำคัญ
กับการวิจัยและการพัฒนาน้ อย
ลง ในท�ำนองเดียวกัน เมื่อ
ศิลปิ นก็จะไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน
อย่ างเต็มที่จากผลงานที่ ตนเอง
สร้ างสรร ซึ่ งย่ อมส่ งผลกระทบ
ต่ อการสื บสานวัฒนธรรม”1

ขอบคุณ…

ส�ำหรับการใช้เมนเฟรม IBM z Systems คุณน�ำระบบเหล่านี้ มาใช้เพื่อช่วยตอบสนอง
ความต้องการด้านไอที และเพิ่มคุณค่าในการด�ำเนิ นการทางธุ รกิจของคุณ เพื่อให้ระบบ
ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเหล่านี้ สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดตามที่
ออกแบบมา สิ่ งส�ำคัญที่คุณต้องท�ำความเข้าใจ คือ วิธีการจัดการอย่างไรให้ถูกต้อง กับ
รหัสเครื่ อง IBM (IBM Machine Code) และซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบตั ิการ (Operating
system) ซึ่ งรหัสเครื่ องและซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบตั ิการเหล่านี้ ถูกคุม้ ครองโดยสิ ทธิ ดา้ น
ทรัพย์สินทางปั ญญาของ IBM และมีไว้เพื่ออนุ ญาตให้ใช้สิทธิ์ เท่านั้น มิใช่เพื่อขาย
ในบางครั้ง คุณอาจมีหลากหลายระบบ มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิ ทธิ์ และส่ วนสนับสนุนการ
บริ การต่างๆ ที่ใช้งานอยูภ่ ายในองค์กรของคุณ แม้วา่ จะเป็ นความท้าทายในการจัดการกับ
การอนุญาตใช้สิทธิ์ รวมถึงอัพเดต และการบริ การบ�ำรุ งรักษาที่มีอยูเ่ ป็ นจ�ำนวนมาก แต่นนั่
เป็ นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องยืนยันว่าคุณยังคงปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาการ
อนุญาตใช้สิทธิ์ของ IBM หรื อสัญญาบ�ำรุ งรักษาที่คุณมีอยู่ คู่มือนี้ถกู ออกแบบมาเพื่อช่วย
ให้คุณสามารถปฏิบตั ิตามข้อตกลงดังกล่าวได้ง่ายขึ้น

คู่มอื นีม้ ่ ุงเน้ น
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโปรแกรม IBM
รหัสเครื่ อง IBM ที่ได้
รับสิ ทธิ์

รหัสของระบบปฏิบตั ิ
การ IBM ที่ได้รับสิ ทธิ์

ผลิตภัณฑ์โปรแกรม
IBM อื่นๆ ที่ได้รับสิ ทธิ์

การบริ การบ�ำรุ งรักษาของ IBM
การรับประกันผลิต
ภัณฑ์ IBM

การซ่อมบ�ำรุ งเกี่ยวกับ
ฮาร์ดแวร์ IBM

การซ่อมบ�ำรุ งเกี่ยวกับ
ฮาร์ดแวร์ IBM

รู ปภาพ 1. แม้วา่ จะมีรหัสคอมพิวเตอร์หลากหลายประเภท คู่มือนี้จะกล่าวถึงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตั ิการของ
IBM (เช่น IBM z/OS) รหัสเครื่ อง IBM และการบริ การบ�ำรุ งรักษาโดยเฉพาะ
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นโยบายและแนวทางปฏิบัตใิ นการเข้ าถึงรหัสเครื่อง
(Machine Code) และซอฟต์ แวร์ ของ IBM

ท�ำไมการปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขการอนุญาตใช้ สิทธิ์ซอฟต์ แวร์ จงึ มีความส� ำคัญ

รหัสเครื่อง IBM (IBM Machine Code)
รหัสเครื่อง IBM ทีไ่ ด้รบั สิทธิ์ภายใต้ IBM License Agreement ส�ำหรับ Machine Code2
IBM จัดเตรียมส�ำเนา โปรแกรมฟิ กซ์ การเปลีย่ นรหัสเครื่อง (Machine Code Updates)
ส�ำหรับเครื่องทีอ่ ยูภ่ ายใต้การรับประกัน ภายใต้ขอ้ ตกลงการซ่อมบ�ำรุงของ IBM หรือ
ภายใต้ขอ้ ตกลงทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรทีแ่ ยกต่างหากเท่านั้น ซึ่งล้วนอาจมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่
เติม Machine Code Updates ส�ำหรับเครื่องทีไ่ ม่ได้อยูภ่ ายใต้การรับประกันหรือข้อตกลง
การซ่อมบ�ำรุง ซึ่งหากได้มกี ารซื้อจาก IBM ภายใต้ขอ้ ตกลงทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่
แยกต่างหากแล้ว จะถูกส่งมอบให้ผา่ น Systems Update Level (SUL)

นีค่ อื เหตุผลทีส่ ิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (IP) จ�ำเป็ นต้องได้รับการปกป้ อง:
•
•
•
•

IP สร้ างและสนับสนุนงานต่ างๆ
IP ผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจและการแข่ งขัน
IP ช่ วยพัฒนาและสร้ างโซลูชัน (solution) ทางธุรกิจทีก่ ้ าวหน้ า
สิทธิ์ใน IP ช่ วยส่ งเสริมการสร้ างนวัตกรรมใหม่และให้ผลตอบแทนแก่ผ้ปู ระกอบการ3

นอกจากนั้น ข้อตกลงด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ของ IBM น�ำเสนอสิทธิประโยชน์
ส�ำหรับองค์กรของคุณ:
• ปรับปรุงเวลาท�ำงานของ z System ด้ วยการแจ้ งเตือนโดยอัตโนมัตเิ กีย่ วกับ
โปรแกรมฟิ กซ์ และปัญหาด้ านซอฟต์ แวร์ ทสี่ � ำคัญ
• ได้ รับส่ วนสนับสนุนด้ านเทคนิคแบบเรียลไทม์ ออนไลน์ ทขี่ ยายเพิม่ และตอบ
ค�ำถามเกีย่ วกับการใช้ งานและการติดตั้งซอฟต์ แวร์
• เข้ าถึงการใช้ งานคุณลักษณะทีห่ ลากหลายและการแก้ ไขข้ อบกพร่ อง

รหัสระบบปฏิบัตกิ าร
รหัสระบบปฏิบตั ิการ IBM licenses z Systems ภายใต้เอกสาร IBM International
Program Licensing Agreement (IPLA) และ Licensed Information (LI) หรื อข้อ
ตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ที่เทียบเท่า
ส่ วนสนับสนุนการบริการ
คุณสามารถซื้อสัญญาการซ่อมบ�ำรุ งฮาร์ดแวร์จาก IBM หรื อ IBM Business
Partner ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีการบริ การที่หลากหลายทั้งแบบที่เป็ นตัวเลือกไว้
แล้วหรื อแบบก�ำหนดเองได้ การบริ การบ�ำรุ งรักษาอย่างต่อเนื่องเหล่านี้ช่วยให้
คุณสามารถปฏิบตั ิตามข้อก�ำหนดด้าน IP ได้อย่างง่ายดาย ดูรูปภาพ 4 เพื่อศึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริ การบ�ำรุ งรักษาส�ำหรับ z Systems
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การจัดการกับการอนุญาตใช้ สิทธิ์ของ IBM ของคุณรวมถึง
การครอบคลุมด้ านบ�ำรุงรักษา

ปั ญหานี้อาจซับซ้อนยิง่ ขึ้นภายในสภาวะแวดล้อมด้านไอทีแบบกระจายซึ่งรหัส
ที่อพั เดตนั้นสามารถด�ำเนินการทางไกล (performed remotely) ได้ ซึ่งอาจส่ งผล
ให้มีการใช้รหัสที่อพั เดตกับเครื่ องที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์อย่างไม่ถกู ต้อง
ท�ำให้คุณเสี่ ยงต่อการผิดข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ เพื่อปกป้ องบริ ษทั ของ
คุณ แผนการบริ หารจัดการกับรหัสที่อพั เดทจึงเป็ นสิ่ งส�ำคัญ

หากคุณไม่ทราบถึงสถานะการได้รับสิ ทธิ์ของคุณ คุณอาจมีความเสี่ ยงต่อการ
ปฏิบตั ิผดิ เงื่อนไขข้อตกลงของ IBM ของคุณและกฎหมาย IP ที่บงั คับ ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อผูด้ ูแลระบบของคุณใช้รหัสที่อพั เดตกับเครื่ องหรื อระบบปฏิบตั ิ
การที่คล้ายกัน โดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนว่า ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ
มีสิทธิ์ใช้รหัสที่อพั เดตนั้นภายใต้ขอ้ ตกลงที่เหมาะสมกับ IBM หรื อไม่

กราฟิ กในรูปภาพ 2 ช่วยคุณให้เข้าใจถึงข้อตกลง IBM ทีจ่ ดั เตรี ยมส่วนสนับสนุน
ความคุม้ ครองทีจ่ ำ� เป็ นส�ำหรับเครื่ อง z Systems และซอฟต์แวร์ทใี่ ช้งานภายในองค์กร
ของคุณ รูปภาพ 3 จะช่วยคุณจัดการกับความต้องการด้านการบ�ำรุงรักษาในอนาคต

ฉันจะก�ำหนดการบ�ำรุงรักษาทีเ่ หมาะสมส� ำหรับฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์ แวร์ z Systems ของฉันได้ อย่ างไร?
การรับประกันฮาร์ ดแวร์

• เข้าถึงโครงสร้างพืน้ ฐานส่วนสนับสนุนDด้านเทคนิค
oc
IBM ทั้งแบบออนไซต์และแบบรีโมต 7x24x365
u
เพือ่ แก้ปัญหาเกีย่ วกับเครื่องหรือปัญหาทีค่ ณ
ุ แจ้งไว้
• จัดเตรี ยมระดับการบริ การที่เพิ่มขึ้น
• รวมถึง IBM พอร์ตโฟลิโอของเครื่ องมือการบ�ำรุง
รักษาแบบอิเล็กทรอนิกและแบบโปรแอ็คทีฟใน
ส่วนของการบ�ำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ IBM
• รวมทั้งมีการท�ำ Machine Code Updates
• ภายใต้การคุม้ ครองของ Client Relationship
Agreement หรื อข้อตกลงที่คุณมีอยูก่ บั IBM

t
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• เข้าถึงโครงสร้างพืน้ ฐานส่วนสนับสนุนด้านเทคนิค
IBM ทั้งแบบออนไซต์และแบบรี โมต 7x24x365
เพือ่ แก้ปัญหาเกีย่ วกับเครื่ องหรื อปัญหาทีค่ ณ
ุ แจ้งไว้
• รวมถึง IBM พอร์ตโฟลิโอของเครื่ องมือการบ�ำรุ ง
รักษาแบบอิเล็กทรอนิกและแบบโปรแอ็คทีฟใน
ส่ วนของการบ�ำรุ งรักษาฮาร์ดแวร์ IBM
• รวมทั้งมีการท�ำ Machine Code Updates
• ภายใต้การคุม้ ครองของ Statement of Limited
Warranty

การบ�ำรุงรักษาและซ่ อมแซมฮาร์ ดแวร์

การบ�ำรุงรักษาซอฟต์ แวร์
• ตอบค�ำถามแบบเรี ยลไทม์สำ� หรับส่ วนสนับสนุน
ด้านเทคนิคแบบประจ�ำ การติดตั้งซอฟต์แวร์ วิธี
การและค�ำถามเกี่ยวกับการใช้งานออนไลน์เพื่อ
ปรับปรุ งเวลาที่ทำ� งาน
• รวมถึง IBM พอร์ตโฟลิโอของเครื่ องมือการบ�ำรุ ง
รักษาแบบอิเล็คทรอนิกและแบบโปรแอ็คทีฟใน
ส่ วนของการบ�ำรุ งรักษาซอฟต์แวร์ IBM
• ภายใต้การคุม้ ครองของ Client Relationship
Agreement หรื อข้อตกลงที่คุณมีอยูก่ บั IBM

ส่ วนสนับสนุนโปรแกรม

ส่ วนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ โปรแกรมทีไ่ ด้ รับสิ ทธิ์

• จัดเตรียมส่วนสนับสนุนข้อบกพร่องและโปรแกรมฟิ กซ์สำ� หรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
IBM เช่น ซอฟต์แวร์โปรแกรม z/OS, DB2, CICS, IMS; และ z Systems เช่น เว็บเซิรฟ์ เวอร์
ระบบฐานข้อมูล, การจัดคิวข้อความและฟังก์ชนั routing, โปรแกรมจัดการธุรกรรม Java
Virtual Machines, ฟังก์ชนั การประมวลผล Extensible Markup Language (XML)
• ต้องเสียค่าใช้สิทธิ์รายเดือน (MLC)4 หรือส่วนสนับสนุนและคุณลักษณะการสมัครสมาชิก
• ภายใต้การคุม้ ครองของ Client Relationship Agreement หรือข้อตกลงทีค่ ณ
ุ มีอยูก่ บั IBM

• การอนุญาตใช้สิทธิ์ของแต่ละโปรแกรม5 การก�ำหนดระดับโปรแกรมเฉพาะที่
คุณได้รับสิ ทธิ์ให้รันหรื อเรี ยกท�ำงาน
• ต้องเสียค่าใช้สิทธิ์แบบครั้งเดียวล่วงหน้า และค่าบริการบ�ำรุงรักษารายปี แบบไม่บงั คับ
• บริ การในการแก้ไขข้อบกพร่ อง
• ภายใต้การคุม้ ครองของ International Program License Agreement หรื อข้อ
ตกลงที่คุณมีอยูก่ บั IBM

รู ปภาพ 2. ข้อแนะน�ำเกี่ยวกับการบ�ำรุ งรักษาที่มีให้สำ� หรับเครื่ อง z Systems ของคุณ
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ตัวเลือกของการบริการบ�ำรุงรักษาทีส่ ามารถก�ำหนดเองได้
การซื้อเมนเฟรม IBM z System ของคุณประกอบด้วยความคุม้ ครองภายใต้การ
รับประกันในช่วงระยะเวลาการรับประกันที่ระบุไว้ (ดู คอลัมน์ 1 ในรู ปภาพ 4)
คุณสามารถซื้อสัญญาการซ่อมบ�ำรุ งฮาร์ดแวร์ IBM ส�ำหรับการบ�ำรุ งรักษาหลัง
สิ้ นสุ ดระยะเวลาการรับประกันได้ ซึ่งรวมถึงอัพเดตรหัสเครื่ อง เพื่อช่วยดูแลการ
ปฏิบตั ิตามข้อก�ำหนดทาง IP ของคุณ (ดูคอลัมน์ 2 ในรู ปภาพ 4)

การจัดการกับการบ�ำรุงรักษา
t
en
m

ด�ำเนินการตรวจนับอุปกรณ์ IBM z System ของคุDณoตามชนิดเครื่ อง
c
โมเดล และหมายเลขผลิตภัณฑ์ u

ด้วยสัญญาการซ่อมบ�ำรุ งฮาร์ดแวร์ IBM คุณยังสามารถเลือกช่วงของการบริ การ
เพิ่มเติมที่เป็ นตัวเลือก รวมถึงตัวเลือกการบริ การที่กำ� หนดเองได้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะของคุณ (ดูคอลัมน์ 3 ในรู ปภาพ 4) ซึ่งรวมถึงการให้บริ การ
ส�ำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่มีความส�ำคัญต่อธุรกิจของคุณ

ให้คำ� ปรึ กษากับเจ้าหน้าที่ดา้ น IT ของคุณเพื่อระบุอุปกรณ์ที่คุณต้องการ
ความคุม้ ครองการซ่อมบ�ำรุ งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
เปรี ยบเทียบรายการนี้กบั ข้อตกลงส่ วนสนับสนุน IBM ปั จจุบนั ตรวจทาน
วันต่ออายุ และระบุความแตกต่างของความคุม้ ครอง

การบริ การซ่อมบ�ำรุ งฮาร์ดแวร์ IBM ส�ำหรับเมนเฟรม z Systems ช่วยคุณให้เข้า
ถึงความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ IBM ได้อย่างคุม้ ค่า ช่วยคุณลดเวลาที่ไม่
ท�ำงานลงด้วยโซลูชนั ที่โปรแอ็คทีฟ และเป็ นจุดเดียวส�ำหรับการแจ้งปั ญหา

จัดหาการบ�ำรุ งรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความต้องการของ
คุณ ด้วยความช่วยเหลือจากตัวแทนของ IBM

ตรวจสอบการหมดอายุของอุปกรณ์ในคลังของคุณ

รู ปภาพ 3. โครงร่ างขั้นตอนเพื่อบริ หารจัดการการบ�ำรุ งรักษาของคุณ
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เครื่องมือส� ำหรับความช่ วยเหลือด้ วยตนเองที่
อาจพร้ อมส� ำหรับใช้ งาน

การบริการบ�ำรุงรักษา IBM z Systems
การบริการซ่ อมบ�ำรุง

ตัวเลือกส่ วนสนับสนุนแบบพรีเมีย่ ม

Doออน
การตอบสนองการซ่อมบ�ำรุ งฮาร์ดแวร์
cu
ไซต์ 24x7xSD

ส่ วนสนับสนุนรวม (จุดเดียวส�ำหรับการติดต่อ)

เครื่ องมือ Shop Z

ส่ วนสนับสนุนซอฟต์แวร์ Z Systems

ส่ วนสนับสนุนด้านเทคนิคแบบก�ำหนดเอง

ฟอรัมความช่วยเหลือด้วยตัวเอง

ส่ วนสนับสนุนเสี ยงแบบรี โมต

เครื่ องมือส่ วนสนับสนุนด้านเทคนิค

ตัวเลือกส่ วนสนับสนุนเพิม่ เติม

ผูใ้ ห้การสนับสนุนแอคเคาต์เชิงเทคนิค

ตัวเลือกระดับการบริ การ
การเก็บรักษาสื่ อบันทึก

t
en
m

ResourceLink™

ส่ วนสนับสนุนแบบโปรแอ็คทีฟ
ล�ำดับความส�ำคัญของการเข้าถึงและเวลาตอบสนอง
การรายงานที่ปรับแต่งแล้ว
การตรวจสอบสภาพ

รู ปภาพ 4. แสดงให้เห็นภาพของส่วนสนับสนุนการบริ การส�ำหรับเมนเฟรม IBM z Systems ของคุณ – ซึ่งอาจพร้อมให้บริ การพร้อมกับตัวเลือกการบริ การและการบริ การแบบพรี เมี่ยม IBM ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน หรื อเพิกถอนข้อเสนอ นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิได้ตลอดเวลา
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แนวปฏิบัตทิ เี่ หมาะสมทีส่ ุ ดส� ำหรับการปฏิบัตติ ามเงือ่ นไข
การให้ ใช้ สิทธิ์

ค�ำถามทีถ่ ามบ่ อยเกีย่ วกับการปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขการใช้ สิทธิ
ทางทรัพย์ สินทางปัญญา
ซอฟต์ แวร์ ระบบปฏิบัตกิ าร (Operating system software)

ข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์และส่ วนสนับสนุนอาจหมดอายุ ต่ออายุใหม่หรื อ
ยกเลิก ระบบที่เข้าแทนที่ การเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ดา้ น IT – และการไม่มีขอ้ บังคับที่
เหมาะสม คุณสามารถสูญเสี ยการติดตามคลังอุปกรณ์ของคุณได้ ดังนั้นการจัด
ตารางเวลาการตรวจสอบส�ำหรับรายการเครื่ องที่ติดตั้งไว้ และข้อตกลงการ
สนับสนุนที่คุณมีเป็ นระยะ จึงสามารถช่วยคุณได้ แนวปฏิบตั ิที่เหมาะสมที่แสดง
อยูใ่ นรู ปภาพ 5 ช่วยคุณให้หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายและค่าปรับที่ไม่จำ� เป็ นและลด
ความเสี่ ยงต่อความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นเมื่อไม่ปฏิบตั ิตาม

ภายใต้ ข้อตกลงมาตรฐานของ IBM ฉันสามารถคัดลอกหรือปรับเปลีย่ นโปรแกรมใน
ฐานะผู้ทไี่ ด้ รับอนุญาตใช้ สิทธิ์ได้ หรือไม่ ?

ไม่ได้ คุณไม่สามารถ: 1) คัดลอก ปรับเปลี่ยน หรื อแจกจ่ายโปรแกรม; 2) ถอย
กลับแอสเซมบลี ถอยกลับการคอมไพล์ หรื อการแปลหรื อถอยกลับโปรแกรม
วิศวกรรม ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งทางกฎหมายโดยไม่มีสญ
ั ญา
การสละสิ ทธิ์; 3) ใช้คอมโพเนนต์ของโปรแกรม ไฟล์ โมดูล เนื้อหาที่มีภาพและ
เสี ยงหรื องานอันมีลิขสิ ทธิ์ที่แยกอกกจากโปรแกรมนั้น หรื อ 4) แบ่งการอนุญาต
ใช้สิทธิ์ เช่า หรื อเช่าซื้อโปรแกรม
IBM สนับสนุน Linux หรือซอฟต์ แวร์ แบบโอเพ่นซอร์ สอืน่ ๆ หรือไม่ ?

แนวปฏิบัตทิ เี่ หมาะสมทีส่ ุ ดส� ำหรับการปฏิบัตติ ามเงือ่ นไข
การให้ ใช้ สิทธิ์

ใช่ อย่างไรก็ตาม คุณจ�ำเป็ นต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขการอนุญาตใช้สิทธิ์ที่ระบุ
เฉพาะของรหัส

รหัสเครื่อง (Machine code)

Do
ตรวจสอบรายการเครื่ องของคุณเป็ นระยะ
c

u

t
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ฉันได้ รับอนุญาตให้ คดั ลอกหรือติดตั้งรหัสเครื่อง Systems Update Levels (SULs)
บนเครื่อง z Systems หลายเครื่องได้ หรือไม่ ?

ไม่ได้ รหัสเครื่ องและ Machine Code Updates ทีไ่ ด้รบั สิทธิ์สำ� หรับเครื่ อง IBM ทีม่ ี
หมายเลขผลิตภัณฑ์ชดุ ใดชุดหนึ่งไม่สามารถใช้ได้บนเครื่ อง IBM ทีม่ หี มายเลข
ผลิตภัณฑ์ชดุ อืน่ ความจริ งทีว่ า่ เครื่ องหนึ่งเครื่ องจะได้รบั สิทธิ์ Machine Code
Update ซึ่งเป็ นผลมาจากความคุม้ ครองภายใต้การรับประกัน ข้อตกลงการซ่อมบ�ำรุง
ฮาร์ดแวร์ IBM หรื อข้อตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทีแ่ ยกต่างหากจะไม่ครอบคลุมสิ่ง
นี้ และ IBM ไม่ได้ให้สิทธิ์ สิทธิ์ใดๆ หรื ออนุญาตให้ดาวน์โหลด คัดลอก สร้างขึ้น
ใหม่ หรื อติดตั้ง IBM Machine Code Updates อืน่ ๆ หรื อทีเ่ หมือนกันลงบนเครื่ องอืน่
กรณีที่ IBM อนุญาตให้ใช้ Machine Code Update ส�ำหรับเครื่ อง อัพเดตรหัสเครื่ องนี้
ต้องติดตั้งอยูบ่ นเครื่ องดังกล่าวภายในช่วงระยะเวลาทีเ่ หมาะสม และอาจไม่ได้ตดิ ตั้ง
อยูบ่ นเครื่ องอืน่ ใด และไม่สามารถคัดลอก สร้างขึ้นใหม่ หรื อแจกจ่ายได้

ตรวจทานข้อตกลงการสนับสนุนมาตรฐาน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณ
จัดหาการบ�ำรุ งรักษาที่เพียงพอแล้ว
ให้ความรู ้แก่เจ้าหน้าที่ดา้ น IT ของคุณและผูจ้ ำ� หน่ายเกี่ยวกับน
โบายของ IBM และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับรหัสเครื่ องและ
การปฏิบตั ิตามข้อตกลงด้านซอฟต์แวร์

รู ปภาพ 5. ตรวจสอบให้แน่ใจอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้งว่า องค์กรของคุณยังคงปฏิบตั ิตามแนว
ปฏิบตั ิที่เหมาะสมที่สุดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้อตกลง
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ส� ำหรับข้ อมูลเพิม่ เติม

ฉันขอรับ z Systems Machine Code Update (SUL) ส�ำหรับเครื่องทีไ่ ม่ได้อยู่ในระยะ
เวลารับประกันของ IBM หรือข้อตกลงการซ่ อมบ�ำรุงฮาร์ ดแวร์ ของ IBM ได้หรือไม่?

เมือ่ ต้องการทราบข้อมูลเพิม่ เติม คุณสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลเหล่านี้:

ได้ Machine Code Updates (SULs) สามารถใช้งานผ่านข้อตกลงของ IBM ที่แยก
ต่างหาก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมและค่าธรรมเนียมที่แยกต่างหาก ผูไ้ ด้รับ
อนุญาตใช้สิทธิ์ (เจ้าของหรื อผูเ้ ช่าที่ครอบครองเครื่ อง) อาจให้สิทธิ์บุคคลอื่นให้
เป็ นผูจ้ ดั ซื้อและติดตั้ง Machine Code Updates ในฐานะของผูไ้ ด้รับอนุญาตใช้
สิ ทธิ์ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลง IBM แต่ยงั คงรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ IBM มีสิทธิ์ในการระงับสัญญาการให้บริ การรายชัว่ โมง
ซึ่งอาจปฏิเสธการยอมรับเครื่ องตามข้อตกลงการซ่อมบ�ำรุ ง และอาจมีแอ็คชัน
เพิ่มเติม หากระดับของรหัสเครื่ องที่ติดตั้งไม่ตรงกับสิ ทธิ์ของเครื่ องที่ได้รับ

IP Protection
ibm.biz/IPCompliance
IBM Software Policies
ibm.biz/SoftwarePolicies
IBM Standard Agreements
ibm.biz/StdAgreements

ฉันอาจขอรับ Machine Code Update (SUL) ส� ำหรับ IBM z Systems ผ่ านการให้
บริการรายชั่วโมงของ IBM ได้ หรือไม่ ?

Install Policy (Installation of IBM Machines)
ibm.biz/InstallPolicy

ไม่ได้ IBM ไม่ได้จดั เตรียม Machine Code Updates (SULs) ส�ำหรับ IBM z Systems ใน
ระหว่างการให้บริการรายชัว่ โมง คุณต้องขอรับ Machine Code Updates (SULs) ภายใต้
สัญญาของ IBM ทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรทีแ่ ยกต่างหาก ซึ่งอาจมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ เติม

Intellectual Property Licensing
http://ibm.biz/IPlicensing

เราพร้ อมช่ วยเหลือ

Contact IBM
ibm.com/contact/th/th/

การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอนุญาตใช้สิทธิ์เป็ นสิ่งส�ำคัญ ตัวแทนฝ่ ายขายของ IBM ของ
คุณพร้อมที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการด้านการสนับสนุนของคุณ และช่วยคุณ
ตรวจสอบว่า เครื่ อง IBM z System ของคุณเป็ นไปตามข้อตกลงของ IBM ของคุณ

Directory of worldwide contacts
ibm.com/planetwide/

กรุ ณาด�ำเนินการเพื่อจัดท�ำรายการเครื่ องของคุณในตอนนี้ และระบุความแตก
ต่างใดๆ ที่ตรวจพบเมื่อเปรี ยบเทียบจากข้อตกลงที่กำ� หนด

ResourceLink
ibm.biz/ResourceLink
Shopz
ibm.biz/ShopzSeries
License Agreement for Machine Code and Licensed Internal Code
ibm.biz/machinecodelicense
เงื่อนไขตามผลิตภัณฑ์
ibm.biz/TermsbyProduct
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บริษทั ไอบีเ็อม็ ประเทศไทย จ�ำกัด
388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
สามารถดูโฮมเพจและเยีย่ มชมเว็บไซต์ของ IBM ได้ที่:
ibm.com

IBM, ตราสัญลักษณ์ IBM, ibm.com, z Systems, z/OS, DB2, CICS, IMS, ResourceLink และ
Global Technology Services เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ International Business Machines
Corp. ที่จดทะเบียนในเขตอ�ำนาจศาลทัว่ โลก ชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อเซอร์วสิ อืน่ อาจเป็ น
เครื่ องหมายการค้าของ IBM หรื อบริ ษทั อืน่ รายชื่อเครื่ องหมายการค้า IBM ในปัจจุบนั มีอยูบ่ น
เว็บที่ “ข้อมูลลิขสิทธิ์และเครื่ องหมายการค้า” ที่ ibm.com/legal/copytrade.shtml
เครื่ องหมายการค้าและตราสัญลักษณ์ Java และเครื่ องหมายการค้าและตราสัญลักษณ์ที่อิง
Java ทั้งหมดเป็ นเครื่ องหมายการค้าหรื อเครื่ องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของ Oracle
และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อ
Linux เป็ นเครื่ องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของ Linus Torvalds ในสหรัฐอเมริ กา ประเท
ศอื่นๆ หรื อทั้งสองกรณี
เนื้อหาในเอกสารนี้เป็ นเนื้อหาปั จจุบนั ณ วันที่แรกที่เผยแพร่ และ IBM สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอบางอย่างไม่มีอยูใ่ นทุกประเทศที่ IBM ด�ำเนินงาน

1

https://www.stopfakes.gov/article?id=Why-is-Intellectual-Property-Important

² ข้อตกลงด้านไลเซนส์สำ� หรับรหัสเครื่ องและรหัสภายในที่มีไลเซนส์: www-947.ibm.
com/systems/support/machine_warranties/machine_code.html
³ http://www.theglobalipcenter.com/why-are-intellectual-property-rights-important/
เมทริ กค่าใช้จ่ายรายเดือนเกี่ยวกับไลเซนส์ (MLC) คือเมทริ กค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ�้ำๆ ใน
แต่ละเดือน ค่าใช้จ่ายนี้ประกอบด้วยสิ ทธิ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ และการเข้าถึงส่ วนสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ของ IBM ในระหว่างช่วงระยะเวลาของการสนับสนุน IBM น�ำเสนอเมทริ กราคา
MLC ที่หลากหลายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ใช้เมนเฟรมที่หลากหลาย

4

5

ข้อมูลโปรแกรมไลเซนส์มีอยูท่ ี่ www.ibm.com/software/sla/

ข้อมูลในเอกสารนี้มีการน�ำเสนอ “ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้งหรื อ
โดยนัย รวมถึงไม่มีการรับประกันถึงการขายได้ ความเหมาะสมส�ำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ
และการรับประกันหรื อเงื่อนไขของการไม่ละเมิดสิ ทธิ์ ผลิตภัณฑ์ของ IBM มีการรับประกัน
ตามระยะเวลาและเงื่อนไขของข้อตกลงซึ่งใช้ในการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์น้ นั
แผ่นพับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ขอ้ มูลเท่านั้น การใช้โปรแกรม IBM อยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของข้อ
ตกลงเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริ การการสนับสนุนของ IBM อยู่
ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงการสนับสนุนของ IBM และข้อตกลงและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ท่ี
เชื่อมโยง ข้อมูลในแผ่นพับนี้ไม่ได้เปลีย่ น หรื อปรับเปลีย่ นข้อตกลงดังกล่าว หรื อข้อตกลงอืน่
ใดที่คณ
ุ อาจมีกบั IBM
ข้อความที่เกี่ยวกับทิศทางในอนาคตและเจตจ�ำนงของ IBM อาจเปลีย่ นแปลงหรื อเพิกถอนได้
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ และแสดงถึงเป้ าหมายและวัตถุประสงค์เท่านั้น
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