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Intelektuālā īpašuma
licencēšanas un
atbilstības rokasgrāmata
Paredzēta IBM Power Systems un System Storage
ierīcēm
Paldies!

“Intelektuālā īpašuma
aizsardzība ir būtiski
svarīga jaunievedumu
ieviešanā. Ja idejas,
uzņēmējdarbība un
atsevišķas personas
netiktu aizsargātas,
nebūtu iespējas izmantot
pilnu jaunievedumu
potenciālu, kā arī daudz
mazāk uzmanības tiktu
pievērsts izpētei un
attīstībai. Citiem vārdiem
sakot – ja mākslinieki
nesaņemtu pilnu atlīdzību
par savu radošumu,
kultūras joma ciestu
lielus zaudējumus.”1

Paldies, ka izmantojāt IBM Power Systems un IBM System Storage!
Izmantojiet šīs sistēmas, jo tās palīdz nodrošināt jūsu uzņēmuma IT
vajadzības un ļauj novērtēt ieguldījumu jūsu organizācijas darbībā. Lai
šīs pārbaudītās sistēmas nodrošinātu paredzēto optimālo veiktspēju, ir
svarīgi saprast, kā pareizi pārvaldīt IBM mašīnkodu un operētājsistēmas
programmatūru; šie abi vienumi ir aizsargāti ar IBM intelektuālā īpašuma
tiesībām un tiek licencēti (nevis pārdoti).

Šajā rokasgrāmatā tiek
pievērsta uzmanība

Licencētiem
programmu
produktiem

Licencētai
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Aparatūrai
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1. attēls. Kaut gan pastāv daudz dažādu veidu mašīnkodu, šajā rokasgrāmatā
uzmanība ir īpaši pievērsta Power Systems un System Storage ierīcēm paredzētajai
IBM operētājsistēmas programmatūrai (piemēram, IBM AIX) un IBM mašīnkodam.

Jūsu organizācijā noteikti tiek izmantotas dažādas sistēmas un licencēti
produkti. Daudzu licenču un atjauninājumu pārvaldība var būt liels
izaicinājums, tomēr jūsu pienākums ir nodrošināt atbilstību attiecīgās
IBM licences vai atbalsta līguma noteikumiem. Šī rokasgrāmata ir
izstrādāta kā atbalsts šādu darbību veikšanai.
Atbilstības nodrošināšana sniedz jums priekšrocības, jo tā varat piekļūt
nepieciešamajam atbalstam un pieejamajiem atjauninājumiem, kas paredzēti
jūsu IBM sistēmu optimālas veiktspējas nodrošināšanai.
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Politikas un prakse attiecībā uz piekļuvi
IBM mašīnkodam un programmatūrai

IBM licenču un līgumu pārvaldība
Ja nezināt savu tiesību statusu, pastāv risks, ka nevarēsit nodrošināt
atbilstību sava IBM līguma un attiecīgo intelektuālā īpašuma
likumu noteikumiem. Tā var notikt, ja sistēmu administrators
piemēro koda atjauninājumus līdzīgām iekārtām vai
operētājsistēmām, bet iepriekš nepārbauda, vai uz katru
no šiem produktiem attiecas atbilstošs IBM līgums.

IBM mašīnkods

IBM izsniedz mašīnkoda licenci saskaņā ar IBM mašīnkoda
licences līgumu. IBM nodrošina tikai mašīnkoda kopijas,
labojumus vai nomaiņu iekārtām saskaņā ar garantiju vai
vienošanos par IBM veiktu uzturēšanu, kā arī tad, ja ir noslēgts
atsevišķs rakstisks līgums; šeit var tikt piemērota papildu maksa.3
Plašāka informācija, tostarp informācija par to, kā iegūt piekļuvi
mašīnkoda atjauninājumiem tādiem iekārtām, uz kurām neattiecas
IBM aparatūras uzturēšanas pakalpojumu līgumā minētā garantija,
ir pieejama IBM aparatūras labojumu centrālē vietnē
ibm.biz/FixCentralMC.

Vēl sarežģītāka situācija rodas sadalītās IT vidēs, kurās kodu
atjauninājumi tiek veikti attālināti. Šādos gadījumos atjauninājumi
nejauši var tikt veikti neatbilstošām iekārtām, tā palielinot risku,
ka netiek nodrošināta vajadzīgā atbilstība. Lai aizsargātu savu
uzņēmumu, būtiski svarīgi ir izveidot kodu atjaunināšanas
pārvaldības plānu. 2. attēla zīmējumā ir parādīts, kā soli pa
solim uzlabot atbalsta nodrošinājuma vajadzības.

IBM operētājsistēmas kods

IBM izsniedz licenci Power Systems un System Storage
operētājsistēmas koda izmantošanai saskaņā ar IBM starptautisko
programmu licencēšanas līgumu (International Program
Licensing Agreement – IPLA) un licencētās informācijas
(Licensed Information – LI) dokumentu vai līdzvērtīgu
licences līgumu.

Atbalsta nodrošinājuma vajadzību
novērtējums

IBM licenču līgumi
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Veiciet savu IBM Power Systems un System Storage
iekārtu pārbaudi pēc iekārtas veida
un sērijas numura

t
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Ņemiet vērā, ka uz visiem IBM kodiem (tostarp mašīnkoda
atjauninājumiem, paraugiem vai citām programmatūras
lejupielādēm), tostarp tādiem kodiem, kas ir nodrošināti
labojumu centrāles tīmekļa vietnē, attiecas licenču līgumu
noteikumi, kas nosaka to, kā tiks izmantots saistītais kods.

Identificējiet iekārtas, kurām vēlaties saņemt aparatūras
un programmatūras uzturēšanas nodrošinājumu

Kāpēc atbilstība ir svarīga?
Tālāk ir izskaidrots, kāpēc ir svarīgi aizsargāt intelektuālā īpašuma
(intellectual property – IP) tiesības:

Salīdziniet šo grupu ar esošajiem IBM līgumiem
un identificējiet iztrūkumus nodrošinājumā

• Pateicoties intelektuālajam īpašumam, tiek veidotas
un atbalstītas darba vietas.
• Intelektuālais īpašums veicina ekonomisko izaugsmi
un konkurētspēju.
• Intelektuālais īpašums palīdz ģenerēt novatoriskus risinājumus.
• Intelektuālā īpašuma tiesības mudina izstrādāt jaunievedumus
un nodrošina ieguldījumu atdevi uzņēmējiem.2

Sazinieties ar saviem IT nodaļas darbiniekiem, lai noteiktu
atbalsta nodrošinājuma vajadzības, ņemot vērā,
kāds atbalsts bija nepieciešams iepriekš

Sazinieties ar IBM pārstāvi un iegādājieties
aparatūras un programmatūras atbalstu, kas atbilst
jūsu organizācijas vajadzībām

Turklāt atbilstības nodrošināšana sniedz priekšrocības jūsu
uzņēmumam:
• Palīdz pārvaldīt jūsu organizācijas IT vidi atbilstoši IBM licencēm
un līgumiem.
• Palīdz izvairīties no neplānotas dīkstāves, iepriekš zinot,
kurām sistēmām ir nepieciešami labojumi, atjauninājumi
un tehniskais atbalsts.

2. attēls. Šīs darbības ir jāveic, lai novērtētu jūsu organizācijas IBM Power
Systems un System Storage atbalsta nodrošinājuma vajadzības.
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Atbilstības paraugprakse

Bieži uzdotie jautājumi par atbilstības nodrošināšanu
intelektuālā īpašuma tiesību prasībām

Licenču un atbalsta līgumiem var beigties derīgums, tie var
tikt atjaunināti vai pārtraukti, sistēmas tiek mainītas un mainās
arī IT nodaļu darbinieki – bez atbilstošas uzraudzības var viegli
zaudēt kontroli pār uzstādīto aparatūru. Šeit var lieti noderēt
regulāra instalētās aparatūras un atbalsta līgumu pārskatīšana.
3. attēlā parādītā paraugprakse var palīdzēt novērst nevajadzīgu
izmaksu un maksājumu rašanos, kā arī samazināt saistību risku,
kas var rasties, ja netiek nodrošināta atbilstība.

Operētājsistēmas programmatūra
Kā zināt, vai man ir atļauja lejupielādēt atjauninājumus un
iegūt vajadzīgo atbalstu?
Licencētajām operētājsistēmām paredzētie IBM kodu atjauninājumi
ir pieejami tikai tad, ja tie ir piešķirti saskaņā ar attiecīgo
programmatūras garantiju vai IBM programmatūras uzturēšanas
līgumu. Uz šiem gadījumiem var attiekties daži izņēmumi.
Plašāku informāciju par programmatūras politikām attiecībā uz
operētājsistēmas labojumiem skatiet IBM aparatūras labojumu
centrālē vietnē ibm.com/support/fixcentral/.

Atbilstības paraugprakse

Vai es kā licences turētājs saskaņā ar IPLA drīkstu kopēt vai
modificēt programmatūru?
Nē. Jūs nedrīkstat: 1) kopēt, modificēt vai izplatīt programmu;
2) demontēt, dekompilēt, citādi pārveidot vai pārstrādāt
programmu, izņemot gadījumus, kad tas ir īpaši atļauts likumā,
bez līgumiskas atteikšanās iespējamības; 3) izmantot kādus
programmas komponentus, failus, moduļus, audiovizuālo saturu
vai saistītos licenču materiālus atsevišķi no konkrētās programmas;
4) izsniegt programmas apakšlicences, kā arī programmu
iznomāt vai izīrēt.

Regulāri pārbaudiet savā rīcībā esošās iekārtas

Pārskatiet standarta atbalsta līgumus,
lai būtu drošs, ka jums ir tiesības iegūt
vajadzīgo atbalstu

Mašīnkods
Vai mašīnkodu var kopēt vairākos datoros?
Nē. Mašīnkoda atjauninājumus, kas licencēti vienai ar sērijas
numuru numurētai IBM iekārtai, nevar izmantot, lai atjauninātu
citu ar sērijas numuru numurētu IBM iekārtu. Ja vienai iekārtai
saskaņā ar garantijā vai IBM aparatūras uzturēšanas pakalpojumu
līgumā minēto nodrošinājumu ir piešķirts mašīnkoda atjauninājums,
tas nav uzskatāms par atļauju, un attiecībā uz šo gadījumu
IBM nepiešķir licenci lejupielādēt, kopēt, pavairot vai izplatīt to
pašu vai citus IBM mašīnkoda atjauninājumus kādā citā iekārtā.
Ja korporācija IBM ir izsniegusi pilnvaru kādā iekārtā instalēt
mašīnkoda atjauninājumu, tas ir jāinstalē attiecīgajā iekārtā
saprātīgā laika periodā. Šo kodu nedrīkst instalēt nevienā citā
iekārtā. Tāpat šo kodu nedrīkst citādi kopēt, pavairot vai izplatīt.

Apmāciet savas IT nodaļas darbiniekus
un piegādātājus par IBM licenču līgumiem,
politikām un praksi, kas saistīta ar pareizu
mašīnkoda un programmatūras komponentu
izmantošanu

3. attēls. Pārliecinieties, vai jūsu organizācijā ir nodrošināta atbilstība,
vismaz reizi gadā sekojot šiem paraugprakses ieteikumiem.

Esam šeit, lai jums palīdzētu
Licenču atbilstība ir svarīga. Varat sazināties ar IBM tirdzniecības
pārstāvi, lai pārrunātu atbalsta vajadzības. Tāpat viņš var jums
palīdzēt pārbaudīt, vai jūsu IBM Power Systems un System
Storage ierīces atbilst līgumiem, ko esat noslēdzis ar IBM.

Vai mašīnkoda labojumus, ielāpus vai nomaiņu drīkst nodrošināt
kāds cits piegādātājs?
Nē. IBM nav pilnvarojis nevienu citu trešo pusi izplatīt Power
Systems un System Storage ierīcēm paredzētus IBM mašīnkoda
atjauninājumus, kā arī apgalvot, ka šīm pusēm ir tiesības uz
attiecīgu rīcību. Neatkarīgi no tā, vai jūs izmantojat vai neizmantojat
kādas trešās puses pakalpojumus, jūs vienmēr esat atbildīgs
par atbilstības nodrošināšanu un nepieciešamo tiesību iegūšanu.
IBM patur tiesības apturēt iesaistīšanos stundu darbu
pakalpojumos, ja instalētā mašīnkoda līmenis neatbilst
datoram piešķirtajām tiesībām.

Rīkojieties tūlīt, lai pārskatītu iekārtas un atklātu trūkumus
to nodrošinājumā.
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Plašāka informācija
Lai uzzinātu vairāk, izskatiet šos resursus:
IBM aparatūras labojumu centrāle
ibm.biz/FixCentralMC
IBM programmatūras politikas
ibm.biz/SoftwarePolicies
IBM standarta līgumi
ibm.biz/StdAgreements
Instalēšanas politika (IBM iekārtu instalēšana)
ibm.biz/InstallPolicy
Kāpēc intelektuālā īpašuma tiesības ir svarīgas?
ibm.biz/IPRightsAreImportant

IBM Latvia SIA
Bauskas street 58A-12, 8th floor
Riga, LV-1004
Latvia
IBM sākumlapu varat skatīt vietnē
ibm.com
IBM, IBM logotips, ibm.com, Power, Power Systems, System
Storage, AIX un Global Technology Services ir daudzās jurisdikcijās
visā pasaulē reģistrētas International Business Machines Corp.
preču zīmes. Citi produktu un pakalpojumu nosaukumi var būt
IBM vai citu uzņēmumu preču zīmes. Pašreizējais IBM preču
zīmju saraksts ir pieejams tīmeklī sadaļā “Copyright and trademark
information” (Informācija par autortiesībām un preču zīmēm) vietnē
ibm.com/legal/copytrade.shtml

Saziņa ar IBM
ibm.com/contact/us/en/

Šis dokuments ir aktuāls tā sākotnējā publicēšanas datumā; IBM to
var mainīt jebkurā laikā. Ne visi piedāvājumi ir pieejami visās valstīs,
kurās korporācija IBM veic uzņēmējdarbību.

Uzņēmumu kontaktinformācijas saraksts visā pasaulē
ibm.com/planetwide/

ŠAJĀ DOKUMENTĀ IETVERTĀ INFORMĀCIJA TIEK
NODROŠINĀTA “TĀDA, KĀDA TĀ IR”, NEPIEMĒROJOT
TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, TOSTARP
GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI,
ATBILSTĪBU K ĀDA M KONKRĒTA M MĒRĶIM UN
NEPĀRKĀPŠANAS GARANTIJU VAI NOSACĪJUMU. Uz
IBM produktiem attiecas tādu līgumu noteikumos un nosacījumos
minētās garantijas, saskaņā ar kuriem tie tiek nodrošināti.
Šī brošūra ir izveidota tikai informācijas sniegšanai. Uz
IBM programmu izmantošanu attiecas konkrēto programmu
licenču līgumu noteikumi; uz IBM atbalsta nodrošināšanu attiecas
IBM atbalsta līgumu noteikumi, kā arī saistīto produktu noteikumi
un nosacījumi. Šajā brošūrā sniegtā informācija nav uzskatāma
par šādu noteikumu vai cita ar IBM noslēgta līguma grozījumu
vai modifikāciju.
Visi paziņojumi par IBM turpmākajiem attīstības virzieniem un
plāniem var tikt mainīti vai atsaukti bez īpaša paziņojuma un
tikai informē par mērķiem un iecerēm.
1 http://www.stopfakes.gov/learn-about-ip/ip/importance
2 http://www.theglobalipcenter.com/why-are-intellectualproperty-rights-important/
3 Pēc IBM vienpersoniska lēmuma daži mašīnkoda atjauninājumi var
tikt padarīti pieejami bez maksas lejupielādei aparatūras labojumu
centrālē iekārtām, uz kurām neattiecas IM aparatūras uzturēšanas
pakalpojumu līgumā vai speciālā cenu līgumā minētā garantija.
Šo atjauninājumu saraksts ir pieejams aparatūras labojumu centrālē
vietnē ibm.com/support/fixcentral/. IBM neapgalvo, ka kādas
konkrētas mašīnkoda atjauninājumu kategorijas visos gadījumos
būs pieejamas bez maksas, tāpēc ir ieteicams nepaļauties uz to, ka
kāda konkrēti definēta atjauninājumu kategorija tiks padarīta par
pieejamu bez maksas visos gadījumos.
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