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Útmutató a szellemi
tulajdon licenceléséhez
és a megfelelőséghez
IBM Power Systems és System Storage rendszerekhez
Köszönjük, hogy…

“A szellemi tulajdon
védelme kulcsfontosságú
az innovációk
támogatásában. Az
ötletek védelme nélkül
a vállalkozások és az
egyének nem tudnák
teljes mértékben kiaknázni
találmányaik előnyeit,
és kevesebb figyelmet
fordítanának a kutatásra
és fejlesztésre. Ugyanígy
a művészeket sem
kompenzálnák teljes
mértékben alkotásaikért,
ennek pedig a kulturális
élet látná kárát.”1

Az IBM Power Systems és IBM System Storage rendszereket használja.
Ön számít arra, hogy ezek a rendszerek megfelelnek informatikai
igényeinek, és megbecsüli az értéket, amelyet szervezetének biztosítanak.
Hogy ezek a bevált rendszerek az elvárt optimális teljesítményt nyújtsák,
fontos, hogy megértse az IBM gépi kód és operációsrendszer-szoftver
helyes kezelését, amelyeket az IBM nem értékesít, hanem licencbe ad,
és amelyek az IBM szellemi tulajdonjogi védelme alatt állnak.
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1. ábra. Többfajta számítógépes kód is létezik, ez az útmutató azonban kifejezetten az

IBM operációsrendszer-szoftverrel (pl. IBM AIX) és a Power Systems és System Storage
IBM gépi kódjával foglalkozik.

A szervezete bizonyára több rendszert és licencelt terméket is használ. Bár
a sok licenc és frissítés kezelése nem egyszerű, az Ön felelőssége igazolni,
hogy megfelel az érvényes IBM licenc- vagy támogatási megállapodásnak.
Az útmutató célja megkönnyíteni ezt a feladatot.
A megfelelőség Önnek is fontos, hiszen biztosítja a támogatáshoz és a
frissítésekhez való hozzáférést, amelyek segítenek elérni az IBM rendszerek
optimális teljesítményét.
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Az IBM gépi kód és szoftver hozzáférésével
kapcsolatos irányelvek és gyakorlatok

Az IBM-licencek és -megállapodások
kezelése

IBM gépi kód

Ha nincs tisztában a jogosultsági státuszával, előfordulhat, hogy
nem felel meg az IBM-megállapodás és a szellemi tulajdonjogra
vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak. Ez akkor is
előfordulhat, ha egy rendszergazda kódfrissítést végez hasonló
gépeken vagy operációs rendszereken anélkül, hogy előtte
ellenőrizte volna, hogy a megfelelő IBM-megállapodás minden
termékre érvényes-e.

Az IBM a gépi kódot az IBM gépi kódokra vonatkozó
licencmegállapodás alapján adja licencbe. Az IBM csak érvényes
jótállással rendelkező vagy IBM-karbantartás alatt álló gépek
esetén biztosít másolatokat, javításokat vagy cserét a gépi
kódokhoz, illetve ha külön írásos megállapodás vonatkozik rá,
amely esetében további költségek merülhetnek fel.3 További
információkat, többek között arról, hogy a jótállással és az
IBM hardverkarbantartási megállapodással nem rendelkező
gépekre hogyan kaphat hozzáférést a gépikód-frissítésekhez,
a következő weboldalon talál: IBM Fix Central,
ibm.biz/FixCentralMC.

Ezt tovább bonyolíthatják az elosztott számítógépes környezetek,
amelyekben a kódfrissítések távoli eléréssel történnek. Ez azt
is eredményezheti, hogy bizonyos frissítéseket tévedésből olyan
gépeken telepítenek, amelyek nem rendelkeznek jogosultsággal,
ez pedig a megfelelőséget veszélyezteti. Vállalata védelmében
létfontosságú a kódfrissítés-kezelő terv. A 2. ábra segít a jövőbeni
támogatásbiztosítási igények kezelésében.

IBM operációs rendszer kódja

Az IBM a Power Systems és System Storage operációs rendszer
kódját az IBM nemzetközi programlicencelési megállapodás
(International Program Licensing Agreement, IPLA) és a
Licencelt információk (Licensed Information, LI) dokumentum
vagy egy ennek megfelelő licencmegállapodás alapján adja
licencbe.

A támogatásbiztosítási igények felmérése

IBM licencmegállapodások
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és System Storage rendszerekről géptípus
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Felhívjuk a figyelmét, hogy a licencmegállapodás kapcsolódó
kód használatát szabályozó feltételei az összes, a Fix Central
webhelyen biztosított IBM-kódra is vonatkoznak (beleértve a
gépikód-frissítéseket, mintákat és egyéb szoftverletöltéseket).

Azonosítsa azokat a gépeket, amelyekhez hardverés szoftverkarbantartást igényel

Miért fontos a megfelelőség?
Ezért érdemes védeni a szellemi tulajdonjogokat:

Vesse össze ezeket az aktuális IBM-megállapodásokkal,
majd azonosítsa a lefedettség hiányosságait

• A szellemi tulajdon munkahelyeket teremt és támogat
• A szellemi tulajdon elősegíti a gazdasági növekedést
és a versenyképességet
• A szellemi tulajdon segít az úttörő megoldások létrehozásában
• A szellemi tulajdonjogok támogatják az innovációt és
jutalmazzák a vállalkozókat2

Egyeztessen az informatikus alkalmazottakkal,
hogy ellenőrizzék a támogatási lefedettségi igényeket
a korábbi támogatási követelmények alapján

Sőt, a megfelelőség az Ön szervezetének is hasznos:
• Segít az informatikai környezet kezelésében az IBM-licenceknek
és -megállapodásoknak megfelelően.
• Segít elkerülni a nem tervezett üzemszüneteket, mivel Ön
tudni fogja, mely rendszerek jogosultak javításra, frissítésre
és műszaki támogatásra.

IBM-képviselője segítségével szerezze be az igényeinek
megfelelő hardver- és szoftvertámogatást

2. ábra. Ezek az IBM Power Systems és System Storage támogatási
lefedettségi igények felméréséhez szükséges lépések.
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A megfelelőségre vonatkozó bevált
gyakorlatok

Gyakran ismételt kérdések a szellemi tulajdonnal
kapcsolatos megfelelésről

A licencek és támogatási megállapodások lejárhatnak,
megújulhatnak vagy felmondhatják őket, a rendszereket
lecserélhetik, az informatikai személyzet változhat – és a
megfelelő előírások hiányában nem fog tudni mindent számon
tartani. Segíthet, ha a telepített készletekről és támogatási
megállapodásokról időszakos felméréseket ütemez. A 3. ábrán
látható bevált gyakorlatok segíthetnek elkerülni a felesleges
költségeket és díjakat, valamint minimalizálni a nem
megfelelőséggel járó felelősségi kockázatot.

Operációsrendszer-szoftver
Honnan tudhatom, hogy jogosult vagyok-e a frissítések letöltésére
és a szükséges támogatásra?
A licencelt operációs rendszerekhez tartozó IBM-kódfrissítések
csak a vonatkozó szoftverjótállás vagy IBM szoftverkarbantartási
megállapodás keretében érhetők el. Kivételek előfordulhatnak.
Az egyes operációs rendszerek javításaira vonatkozó
szoftverirányelvekről az alábbi webhelyen talál bővebb információt:
IBM Fix Central, ibm.com/support/fixcentral/.
Az általános IPLA értelmében engedélyesként másolhatom
vagy módosíthatom a programokat?
Nem. Ön nem 1) másolhatja, módosíthatja vagy terjesztheti a
programot; 2) fordíthatja vissza és fejtheti vissza a programot,
és nem elemezheti belső felépítését, kivéve ha azt a törvény
kifejezetten engedélyezi ezt szerződéses joglemondás nélkül;
3) használhatja a program alkotóelemeit, fájljait, moduljait,
audiovizuális tartalmát és kapcsolódó licencelt anyagait a
programtól függetlenül; valamint 4) jogosult arra, hogy allicencbe,
bérletbe vagy haszonbérletbe adja a programot.

A megfelelőségre vonatkozó bevált
gyakorlatok

Rendszeres időközönként ellenőrizze a
gépek leltárát

Gépi kód
Több gépre is átmásolhatom a gépi kódot?
Nem. Adott sorozatszámú IBM-gépre licencbe adott
gépikód-frissítések nem alkalmazhatók más sorozatszámú
IBM-gépek frissítésére. A tény, hogy egy gép jótállás vagy az
IBM hardverkarbantartási megállapodás keretében gépikódfrissítési jogosultsággal rendelkezik, nem biztosít jogosultságot
– és az IBM sem adott ilyen engedélyt – arra, hogy letöltse,
másolja, sokszorosítsa vagy telepítse ugyanazokat vagy másik
IBM gépikód-frissítéseket bármilyen másik gépre. Ha az
IBM engedélyezte a gépikód-frissítést egy gépre, azt ésszerű
határidőn belül telepíteni kell. A frissítés nem telepíthető más
gépre, emellett nem másolható, sokszorosítható vagy terjeszthető.

Tekintse át az általános támogatási
megállapodásokat, hogy biztosan
rendelkezzen a szükséges támogatással
Biztosítson képzéseket informatikus
alkalmazottainak és beszállítóinak az
IBM-licencmegállapodásokról, valamint a gépi
kód és a szoftverösszetevők helyes használatához
kapcsolódó irányelvekről és gyakorlatokról

3. ábra. Évente legalább egyszer hajtsa végre ezeket a megfelelőségre

vonatkozó bevált gyakorlatokat, hogy biztosítsa szervezete megfelelőségét.

Más gyártó is biztosíthat javításokat vagy cserét a gépi kódhoz?
Nem. Az IBM nem hatalmazott fel harmadik felet sem arra, hogy
terjessze a gépikód-frissítéseket a Power Systems és a System
Storage eszközökhöz, sem pedig arra, hogy ezt állítsa magáról.
Függetlenül attól, hogy igénybe veszi-e egy harmadik fél
szolgáltatásait, minden esetben Ön marad felelős a saját
megfelelőségéért és a megfelelő jogosultság biztosításáért. Az
IBM fenntartja a jogot, hogy felfüggesszen bármilyen óradíjalapú
szolgáltatással kapcsolatos kötelezettséget, ha a gépi kód
telepített szintje nem egyezik a gép jogosultságával.

Segíthetünk?
A licencmegfelelőség fontos. IBM értékesítési képviselője
rendelkezésére áll, hogy megbeszéljék támogatási igényeit, és
segítsen ellenőrizni, hogy az IBM Power Systems és System
Storage eszközök megfelelnek-e az IBM-megállapodásoknak.
Kérjük, leltárazza gépeit, és azonosítsa az esetleges hiányokat.
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További információk:
További információkat az alábbi forrásanyagokban talál:
IBM Fix Central
ibm.biz/FixCentralMC
Az IBM szoftverirányelvei
ibm.biz/SoftwarePolicies

IBM Magyarországi Kft. (IBM Hungary)
H-1117 Budapest, Neumann János u. 1.
Hungary

Az IBM általános megállapodásai
ibm.biz/StdAgreements

Az IBM kezdőoldal címe:
ibm.com

Telepítési irányelv (IBM-gépek telepítése)
ibm.biz/InstallPolicy
Miért fontosak a szellemi tulajdonjogok?
ibm.biz/IPRightsAreImportant
Kapcsolatfelvétel
ibm.com/contact/hu/hu/
Nemzetközi címtár
ibm.com/planetwide/

Az IBM, az IBM embléma, az ibm.com, a Power, a Power Systems,
a System Storage, az AIX és a Global Technology Services az
International Business Machines Corp. védjegye a világ számos
országában. Más termék- és szolgáltatásnevek az IBM vagy más
vállalatok védjegyei lehetnek. Az IBM védjegyeinek aktuális listája
elérhető az Interneten a “Copyright and trademark information”
cím alatt a következő weblapon: ibm.com/legal/copytrade.shtml
A jelen dokumentum a kiadvány első kiadásának idején aktuális
állapotot tükrözi, és az IBM bármikor módosíthatja. Nem minden
ajánlat érhető el mindegyik országban, ahol az IBM jelen van.
A JELEN DOKUMENTUMBAN SZEREPLŐ
INFORMÁCIÓKAT AZ IBM “JELEN ÁLLAPOTUKBAN”
BIZTOSÍTJA, KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS
JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL, BELEÉRTVE
AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, ADOTT CÉLRA VALÓ
ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS
JÓTÁLLÁST VAGY FELTÉTELEKET, VALAMINT A
JOGSÉRTÉS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST.
Az IBM termékekre azon szerződésben foglalt feltételeknek
megfelelő jótállás vonatkozik, amely szerződés keretében
biztosítottak.
Ez a prospektus csak tájékoztatás céljára készült. Az IBM-programok
használatát a licencmegállapodások feltételei szabályozzák; az
IBM támogatási szolgáltatását az IBM támogatási megállapodások
feltételei és a kapcsolódó programok előírásai szabályozzák. Jelen
prospektus információi nem módosítják az IBM-mel kötött hatályos
megállapodásokat és feltételeket.
Az IBM jövőbeli irányával és szándékával kapcsolatos kijelentések
minden további értesítés nélkül módosíthatók vagy törölhetők, és
pusztán a célkitűzések közlésére szolgálnak.
1 http://www.stopfakes.gov/learn-about-ip/ip/importance
2 http://www.theglobalipcenter.com/why-are-intellectualproperty-rights-important/
3 Az IBM saját belátása szerint a Fix Central webhelyen
ingyenesen letölthetővé tehet bizonyos gépi kódokat olyan
gépekhez, amelyek nem rendelkeznek jótállással, illetve amelyekre
nem vonatkozik IBM hardverkarbantartási megállapodás vagy
speciális megállapodás. Ezen frissítések listája a Fix Centeren érhető
el: ibm.com/support/fixcentral/. Az IBM nem állítja, hogy valamely
gépikód-kategória frissítése minden esetben ingyenesen elérhető
lesz, és az sem várható el, hogy valamely pontosan meghatározott
frissítéskategória minden esetben ingyenesen elérhetővé lesz.
© Copyright IBM Corporation 2016
Kérjük, ügyeljen az újrahasznosításra!

GTB03094-HUHU-00

