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Fikri mülkiyet lisansı ve
uyumluluğa ilişkin kılavuz
IBM Power Systems ve System Storage
Teşekkürler…

“Fikri mülkiyetin
korunması inovasyonun
güçlenmesi için çok
önemlidir. Fikirlerin
korunmadığı bir ortamda
işletmeler ve bireyler,
keşiflerinden tam olarak
yararlanamaz, araştırma
ve geliştirmeye yeterince
odaklanamazlar. Benzer
şekilde sanatçılar
yarattıkları eserlerin
karşılığını tam olarak
alamazlar ve kültürel
zenginlik bundan hasar
görür.”1

IBM Power Systems ve IBM System Storage kullandığınız için. BT
gereksinimlerinizi karşılamaya yardımcı olması için bu sistemlere
güvenebilirsiniz. Faaliyetlerinize sağladığı değeri gördüğünüzde takdir
edeceksiniz. Tasarımında düşünülen ideal performansı sağlayan, başarısını
kanıtlamış bu sistemler için, ayrıca satılmayan ancak IBM fikri mülkiyet
haklarıyla korunan ve lisanslanan IBM makine kodu ve işletim sistemi
yazılımının nasıl doğru bir biçimde yönetileceğini anlamanız önemlidir.
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Şekil 1. Farklı türde bilgisayar kodları olmasına karşılık bu kılavuz özel olarak,

Power Systems ve System Storage için IBM işletim sistemi yazılımları (IBM AIX gibi)
ve IBM makine kodunu ele alır.

Kuruluşunuzda kullanılan çeşitli sistemler ve lisanslı ürünler olabilir.
Çok sayıda lisans ve güncellemenin yönetimi zor olabilir, diğer yandan
IBM lisans ya da destek sözleşmenizin koşullarıyla uyumluluğunuzu
korumak ve bu uyumluluğu doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır.
Bu kılavuz, bunu kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır.
Uyumluluk, IBM sistemlerinizin optimum performansı sunmasına yönelik
güncellemeler ve ihtiyacınız olan desteğe erişimi sağladığından sizin
için önemlidir.
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IBM makine kodu ve yazılım erişimi ilkeleri
ve uygulamaları

IBM lisansları ve sözleşmelerinizin yönetimi
Yetki durumunuzu bilmediğinizde, IBM sözleşmeniz ve
yürürlükteki fikri mülkiyet kurallarıyla uyumluluğu riske
atabilirsiniz. Bu durum, bir sistem yöneticisinin kod
güncellemelerini, önce her ürünün uygun IBM sözleşmesi
kapsamında olduğunu doğrulamadan, benzer makineler ya da
işletim sistemleri genelinde uyguladığında ortaya çıkabilir.

IBM makine kodu

IBM, makine kodunu IBM Makine Kodu Lisans Sözleşmesi
kapsamında lisanslar. IBM, makine kodu için kopyaları,
düzeltmeleri ya da değiştirme olanaklarını, yalnızca garanti
veya IBM bakımı kapsamındaki makineler için ya da ek ücretlere
tabi olabilecek ayrı bir yazılı sözleşme kapsamında sunar.3
IBM donanım bakımı hizmet sözleşmesi kapsamında olmayan
garanti dışındaki makinelerin makine kodu güncellemelerine
erişim elde etme de dahil daha fazla bilgi için lütfen şu adresi
ziyaret edin: IBM Fix Central – ibm.biz/FixCentralMC.

Kod güncellemelerinin uzaktan yapıldığı dağıtılmış BT
ortamlarında bu durum daha da karmaşık hale gelebilir
ve güncellemelerin yanlışlıkla yetkisi olmayan makinelere
uygulanmasıyla sonuçlanarak, size mevzuata uymama riskine
sokabilir. Şirketinizi korumak için bir kod güncelleme yönetimi
planına sahip olmak önemlidir. Şekil 2’deki grafik, giderek artan
destek kapsamı gereksinimlerinizi yönetmenize yardımcı olabilir.

IBM işletim sistemi kodu

IBM, Power Systems ve System Storage işletim sistemi kodunu,
IBM Uluslararası Program Lisans Sözlemesi (IPLA) ve Lisanlı
Bilgiler (LI) belgesi ya da eşdeğer bir lisans sözleşmesi kapsamında
lisanslar.

Destek kapsamı gereksinimlerinizin
değerlendirilmesi

IBM lisans sözleşmeleri

Lütfen Fix Central web sitesinde sağlananlar dahil tüm
IBM kodunun (makine kodu güncellemeleri, örnekler veya
diğer yazılım yüklemeleri dahil) ilişkili kodun kullanımını yöneten
lisans sözleşmeleri koşullarına tabi olduğunu unutmayın.

Makine tipi ve seri numarasına göre IBM Power
Systems ve System Storage envanterinizi
oluşturun
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Uyumluluk neden önemlidir?

Donanım ve yazılım bakımı kapsamı istediğiniz
makineleri belirleyin

Fikri mülkiyet haklarının neden korunması gerektiğini
buradan öğrenebilirsiniz:
• Fikri mülkiyet hakları, iş alanları oluşturur ve bunları
destekler.
• Fikri mülkiyet hakları, ekonomide büyümeyi ve
rekabetçiliği artırır.
• Fikri mülkiyet hakları, olağanüstü başarılı çözümler
üretilmesine yardımcı olur.
• Fikri mülkiyet hakları, inovasyonları teşvik eder ve
girişimcileri ödüllendirir.2

Geçerli IBM sözleşmeleriyle bu grubu
karşılaştırın ve kapsamdaki açıkları belirleyin

Önceki destek gereksinimlerinize dayalı olarak
destek kapsamı gereksinimlerinizi doğrulamak
için BT çalışanlarınıza danışın

Bunların yanı sıra, uyumluluk kuruluşunuz için bazı
avantajlar sunar:

IBM temsilcinizin yardımıyla gereksinimlerinizi
karşılayan donanım ve yazılım desteğini tedarik edin

• BT ortamınızı IBM lisansları ve sözleşmelerine uygun
olarak yönetmenize yardımcı olur.
• Düzeltme, güncelleme ve teknik için uygun sistemleri
tanıyarak, planlanmamış kesintileri önlemenize
yardımcı olur.

Şekil 2. IBM Power Systems ve System Storage destek kapsamı
gereksinimlerinizin değerlendirilmesinde atılan adımlar bunlardır.
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Uyumlulukla ilgili en iyi uygulamalar

Fikri mülkiyet uyumluluğu hakkında sıkça sorulan sorular

Lisanslar ve destek sözleşmelerinin süresi dolabilir, bunlar
yenilenebilir ya da sonlandırılabilir, sistemler değişir, BT
çalışanları değişir ve düzgün ilkeler olmadan envanterin takibini
yapamayabilirsiniz. Kurulu envanter ve destek sözleşmelerinizin
düzenli aralıklarla incelenmesi size yardımcı olabilir. Şekil 3’te
gösterilen en iyi uygulamalar, gereksiz maliyetler ve ücretlerden
kaçınmanıza ve uyumsuzluğun getireceği yükümlülük riskini
en aza indirmenize yardımcı olabilir.

İşletim sistemi yazılımı
Güncellemeleri karşıdan yükleme ve gerekli desteği edinme
iznim olup olmadığını nasıl bilebilirim?
Lisanslı işletim sistemleri için IBM kod güncellemeleri,
yalnızca geçerli yazılım garantisi ya da IBM yazılım bakım
sözleşmesi kapsamındaki uygun koşullarda sağlanır. Bazı özel
durumlar geçerli olabilir. İşletim sistemine göre düzeltmelerle
ilgili yazılım ilkelerine ilişkin ayrıntılar için şu sayfayı ziyaret
edin: IBM Fix Central – ibm.com/support/fixcentral/.
Standart IPLA sözleşmesi kapsamında, lisanslı bir kullanıcı
olarak bir programı kopyalayabilir ya da değiştirebilir miyim?
Hayır. 1) Programı kopyalayamaz, değiştiremez ya da
dağıtamazsınız; 2) yasaların sözleşme ile değiştirilmesine izin
vermeksizin özellikle izin verdiği durumlar hariç olmak üzere,
programı tersine düzenleyemez, tersine derleyemez, başka
şekilde tercüme edemez veya üzerinde tersine mühendislik
uygulayamazsınız; 3) programın bileşenlerini, dosyalarını,
modüllerini, görsel-işitsel içeriğini ya da ilgili lisanslı
malzemelerini bu programdan ayrı olarak kullanamazsınız;
veya 4) program lisansını başkasına veremez, kiralayamaz
ya da bir başkasına kullandıramazsınız.

Uyumlulukla ilgili en iyi uygulamalar
Makine envanterinizi düzenli olarak inceleyin

İstediğiniz desteğe sahip olduğunuzdan
emin olmak için standart destek
sözleşmelerini inceleyin

Makine kodu
Makine kodunu birden çok makineye kopyalayabilir miyim?
Hayır. Bir seri numaralı IBM makinesine ait lisanslı makine
kodu güncellemeleri, farklı bir seri numaralı IBM makinesinin
güncellenmesi için kullanılamaz. Garanti ya da IBM donanım
bakımı hizmet sözleşmesi kapsamının bir sonucu olarak bir
makinenin makine kodu güncellemesine hak kazanması,
aynı ya da başka IBM makine kodu güncellemelerinin karşıdan
yüklenmesi, kopyalanması, çoğaltılması veya bir başka
makineye kurulmasına ilişkin herhangi bir hak ya da lisans
sağlamaz ve IBM tarafından da bu tür bir izin verilmez. Bir
makine için IBM tarafından bir makine kodu güncellemesinin
yetkilendirilmesi durumunda, bu güncelleme makul bir
süre içinde uygun makineye kurulmalıdır; bu güncelleme
başka bir makineye kurulamaz ve başka herhangi bir
şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz ya da dağıtılamaz.

IBM lisans sözleşmeleri ve ilkeleri, uygun
makine kodu ve yazılım bileşenleri kullanımıyla
ilgili uygulamalar konusunda BT çalışanlarınızı
ve satıcı firmaları eğitin

Şekil 3. En az yılda 1 kez olmak üzere, uyumlulukla ilgili bu en iyi uygulamalarını
izleyerek kuruluşunuzun uyumluluğunu koruduğundan emin olun.

Size yardım etmek için buradayız
Lisans uyumluluğu önemlidir. Destekle ilgili gereksinimlerinizi
görüşmek ve IBM Power Systems ve System Storage aygıtlarınızın
IBM sözleşmelerinize uygun olduğunu doğrulamaya yardımcı
olmak için IBM satış temsilcinizle iletişim kurabilirsiniz.

Düzeltmeler, yamalar ya da makine kodu için değiştirme başka
bir satıcı firma tarafından sağlanabilir mi?
Hayır. IBM, herhangi bir üçüncü kişiye Power Systems
ya da System Storage aygıtları için IBM makine kodu
güncellemelerini dağıtma veya buna yetkisi olduğunu beyan
etme izni vermemiştir ve üçüncü kişi kullanıp kullanmama
durumunuzdan bağımsız olarak kendi uyumluluğunuz ve
doğru yetkilendirmenin sağlanması için sorumluluk her
zaman sizde olacaktır. IBM, kurulu makine kodu düzeyinin
makinenin yetkisiyle eşleşmemesi durumunda, saatlik
hizmet bağlantısını askıya alma hakkını saklı tutar.

Makinelerinizin envanterini oluşturmak ve kapsamdaki eksiklikleri
belirlemek için lütfen harekete geçin.
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Daha fazla bilgi için
Daha fazla bilgi edinmek için şu kaynaklara erişebilirsiniz:
IBM Fix Central
ibm.biz/FixCentralMC
IBM Yazılım İlkeleri
ibm.biz/SoftwarePolicies
IBM Standart Sözleşmeleri
ibm.biz/StdAgreements
Kurulum İlkesi (IBM Makinelerinin Kurulumu)
ibm.biz/InstallPolicy
Fikri Mülkiyet Hakları Neden Önemlidir?
ibm.biz/IPRightsAreImportant
IBM ile iletişim kurun
ibm.com/contact/tr/tr/
Dünya genelinde iletişim sorumlularının listesi
ibm.com/planetwide/

IBM Türk Limited Sirketi
Büyükdere Caddesi
Yapi Kredi Plaza
B Blok
Levent
Istanbul 34330
Türkiye
IBM ana sayfasına şu adresten ulaşılabilir:
ibm.com
IBM, IBM logosu, ibm.com, Power, Power Systems, System Storage,
AIX ve Global Technology Services, International Business
Machines Corp. firmasının dünya çapında birçok farklı hukuk
düzeninde kayıtlı bulunan ticari markalarıdır. Diğer ürün ve
hizmet adları, IBM’in veya diğer şirketlerin ticari markaları olabilir.
IBM ticari markalarının güncel bir listesine yanda adresi belirtilen
Web sitesindeki “Copyright and trademark information” (Telif
hakkı ve ticari marka bilgileri) başlıklı bölümden ulaşılabilir:
ibm.com/legal/copytrade.shtml
Bu belge, ilk yayın tarihi itibariyle günceldir ve IBM tarafından
herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Olanakların tamamı IBM’in
faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde sunulmamaktadır.
BU BELGEDE YER ALAN BİLGİLER, TİCARİLİĞE VE
BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA İLİŞKİN HERHANGİ
BİR GARANTİ VE HAK İHLALİ YAPILMAYACAĞINA
İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA KOŞUL DAHİL
OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ
VERİLMEKSİZİN “OLDUĞU GİBİ” ESASIYLA
SAĞLANMAKTADIR. IBM ürünleri, bunların kapsamında
sağlandığı sözleşmelerin kayıt ve koşulları uyarınca garanti
kapsamındadır.
Bu broşür yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlanır.
IBM programlarının kullanımı, lisans sözleşmelerinin koşullarına
tabidir; IBM desteği, ilgili ürünlerin kayıt ve koşullarının yanı
sıra IBM destek sözleşmelerinin koşullarına tabidir. Bu broşürdeki
bilgiler, IBM ile aranızdaki herhangi bir diğer sözleşme ya da bu
tür koşulları değiştirmez.
IBM’in gelecekteki yönelimine ve amacına ilişkin ifadeler yalnızca
hedefleri gösterir; önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir ya da
geri çekilebilir.
1 http://www.stopfakes.gov/learn-about-ip/ip/importance
2 http://www.theglobalipcenter.com/why-are-intellectualproperty-rights-important/
3 IBM’in tek taraflı takdiriyle birtakım makine kodu güncellemeleri,
belirli bir teklif anlaşması ya da IBM donanım bakım hizmeti
sözleşmesi kapsamında olmayan garanti dışındaki makinelerde
kullanılmak üzere, Fix Central aracılığıyla ücretsiz olarak karşıdan
yüklenmek üzere sağlanabilir. Bu güncellemeleri şu web adresinden
bulabilirsiniz: ibm.com/support/fixcentral/. IBM, belirli bir makine
kodu güncellemeleri kategorisinin her durumda ücretsiz olarak
sağlanacağını beyan etmez ve kesin olarak tanımlanmış güncelleme
kategorilerinin her durumda ücretsiz olarak sağlanacağına
güvenilmemelidir.
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