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Πίνακαρ Εξοςζιοδοηημένυν απψ ηην IBM Χπήζευν για Μησανέρ 

Ενημεπϊθηκε: 1 Νοεμβπίος 2015 

Η ρξήζε Κψδηθα Μεραλήο (Machine Code - "MC") ππφθεηηαη ζηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Πίλαθα 
Δμνπζηνδνηεκέλσλ απφ ηελ ΙΒΜ Χξήζεσλ γηα Μεραλέο (Πξνζάξηεκα). Σην παξφλ Πξνζάξηεκα παξέρεηαη κηα 
ιίζηα ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξήζεσλ Κψδηθα Μεραλήο αλά Τχπν Δλζσκαησκέλεο Γπλακηθφηεηαο (Built-in 
Capacity) πνπ απνθηήζεθε απφ ηελ ΙΒΜ (ή απφ εμνπζηνδνηεκέλν κεηαπσιεηή ηεο IBM) γηα ην ζπκθσλεκέλν 
ζθνπφ θαη γηα ηελ νπνία ε IBM παξέρεη άδεηα γηα ρξήζε ζηε Μεραλή. Σην βαζκφ πνπ ππάξρεη νπνηαδήπνηε 
αληίζεζε κεηαμχ (i) ησλ πεξηγξαθψλ ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξήζεσλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ή ηεο γεληθήο 
ρξήζεο Δλζσκαησκέλεο Γπλακηθφηεηαο θαη (ii) ηεο έκπξαθηεο πινπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ εμνπζηνδνηεκέλσλ 
ρξήζεσλ απφ ηελ IBM κε ηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ ή άιισλ κέηξσλ ηεο IBM πνπ πεξηνξίδνπλ ή παξαθνινπζνχλ ηε 
ρξήζε Δλζσκαησκέλεο Γπλακηθφηεηαο ή Κψδηθα Μεραλήο ή επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ζρεηηθψλ αλαθνξψλ, 
θαηηζρχεη ε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε πνπ είλαη πην πεξηνξηζηηθή. 

1. Πίνακαρ Εξοςζιοδοηημένυν Χπήζευν 

Τωπορ Ενζυμαηυμένηρ 
Δςναμικψηηηαρ 

Εξοςζιοδοηημένη(-ερ) Χπήζη(-ειρ) Κϊδικα Μησανήρ 

Μησανέρ System z 

Δπεμεξγαζηήο Γεληθήο Χξήζεο 
(General Purpose - "GP") 
(αλαθεξφκελνο επίζεο σο Κεληξηθφο 
Δπεμεξγαζηήο (Central Processor ή 
CP), Γπλακηθφηεηα Δπεμεξγαζίαο 
Γεληθήο Χξήζεο (General Purpose 
Processing Capacity) ή 
Γπλακηθφηεηα Δπεμεξγαζίαο CP). 

Δθηέιεζε νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο. 

Integrated Facility for Linux ("IFL") Δθηέιεζε κεξηθψλ ή φισλ ησλ αθνινχζσλ: 

 α. ηνπ πξντφληνο IBM z/VM ("z/VM") θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ, ηνπ z/VM 

Control Program ("z/VM CP"), ηνπ Group Control System ("GCS"), ηνπ 
Conversational Monitor System ("CMS") θαη ησλ κεκνλσκέλσλ 
βνεζεηηθψλ πξνγξακκάησλ DASD Dump/Restore, Device Support 
Facilities, Stand-Alone Dump θαη Stand-Alone Program Loader, 
εθφζνλ ην ελ ιφγσ πξντφλ θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ εθηεινχληαη 
απνθιεηζηηθά γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Linux 
on z ή OpenSolaris, 

 β.  ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Linux on z ή OpenSolaris, 

 γ.  νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ελ 
ιφγσ πξφγξακκα εθηειείηαη ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Linux on 
z ή OpenSolaris, θαη 

 δ.  νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ελ 
ιφγσ πξφγξακκα εθηειείηαη ζε πεξηβάιινλ CMS ή GCS θαη 
εθηειείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 
ζπζηήκαηνο Linux on z ή OpenSolaris ην νπνίν εθηειείηαη ζε κηα 
Φηινμελνχκελε Μεραλή (Guest Machine) z/VM ή γηα ηελ 
ππνζηήξημε πξνγξακκάησλ πνπ εθηεινχληαη ζην ελ ιφγσ 
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Linux on z ή OpenSolaris. 
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System z Application Assist Processor ("zAAP") Δθηέιεζε κεξηθψλ ή φισλ ησλ αθνινχζσλ: 

 α.  ηνπ IBM SDK for z/OS, Java Technology 
Edition (θνηλψο γλσζηνχ σο IBM Java Virtual 
Machine) ("JVM") θαη ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ 
ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο IBM z/OS 
("z/OS") πνπ ελεξγνπνηνχληαη θαηαιιήισο 
απφ ην JVM, 

 β.  κεηαθξαζκέλσλ κε ην JVM πξνγξακκάησλ 
πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζηε γιψζζα 
πξνγξακκαηηζκνχ Java, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη φιεο νη ελ ιφγσ κεηαθξάζεηο 
ειέγρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην JVM, θαη 

 γ.  ππεξεζηψλ z/OS XML System Services πνπ 
εθηεινχληαη ζε θαηάζηαζε εθηέιεζεο 
εξγαζηψλ (task mode) z/OS θαη βαζηθψλ 
ζηνηρείσλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο z/OS 
πνπ ελεξγνπνηνχληαη θαηαιιήισο απφ ηηο ελ 
ιφγσ ππεξεζίεο XML System Services. 

System z Integrated Information Processor ("zIIP") Δθηέιεζε κεξηθψλ ή φισλ ησλ αθνινχζσλ: 

 α.  ηνπ System Data Mover of z/OS ("SDM") θαη 
βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 
ζπζηήκαηνο z/OS πνπ ελεξγνπνηνχληαη 
θαηαιιήισο απφ ην SDM,  

 β.  ηνπ βαζηθνχ ζηνηρείνπ Common Information 
Model of z/OS ("CIM") ηνπ z/OS θαη ξνπηηλψλ 
"CIM Provider" ηεο IBM θαη νξηζκέλσλ 
ξνπηηλψλ "CIM Provider" κε-IBM πνπ 
απνζηέιινπλ πιεξνθνξίεο πξνο (ή 
ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο απφ) 
δηαρεηξηδφκελνπο πφξνπο κε ρξήζε ηνπ 
κνληέινπ CIM, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ππεξεζηψλ z/OS πνπ ελεξγνπνηνχληαη 
θαηαιιήισο απφ ην βαζηθφ ζηνηρείν CIM ή 
απφ ηηο ελ ιφγσ ξνπηίλεο CIM Provider, φηαλ 
νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο z/OS εθηεινχληαη ζηνλ 
ίδην ρψξν δηεπζχλζεσλ (address space) κε ην 
βαζηθφ ζηνηρείν CIM. Οη ξνπηίλεο CIM-
Provider κε IBM, γηα λα εμαθνινπζνχλ λα 
θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο γηα zIIP, πξέπεη λα 
δηαηεξνχλ έγθαηξε επηθνηλσλία κε ην βαζηθφ 
ζηνηρείν CIM, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 
βαζηθφ ζηνηρείν CIM, 

 γ.  ππεξεζηψλ z/OS XML System Services πνπ 
εθηεινχληαη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο SRB 
(service request block) ηνπ z/OS ζηα πιαίζηα 
ελφο ζπιαθίνπ (enclave) ηνπ z/OS Workload 
Manager ("WLM") ("Enclave SRB Mode") θαη 
βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 
ζπζηήκαηνο z/OS πνπ ελεξγνπνηνχληαη 
θαηαιιήισο απφ ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο XML 
System Services, 
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 δ.  ηκεκάησλ νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο πνπ 

εθηειείηαη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο Enclave SRB 

θαη βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο z/OS πνπ θαινχληαη θαηαιιήισο απφ 

ηα ελ ιφγσ ηκήκαηα πξνγξάκκαηνο, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη (i) εάλ ην πξφγξακκα δελ είλαη 
πξφγξακκα ηεο IBM, ν θχξηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
δηαζέηεη άδεηα ρξήζεο ηνπ zIIP Application 
Programming Interface ("zIIP API") απφ ηελ IBM, 
ην πξφγξακκα ρξεζηκνπνηεί ην zIIP API φπσο 
πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θχξην ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 
ζχκθσλα κε ηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ zIIP API απφ 
ηελ IBM, θαη ηα ηκήκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ ελ 
ιφγσ πξνγξάκκαηνο πνπ δηεθπεξαηψλνληαη απφ 
έλα zIIP δελ ππεξβαίλνπλ ηα ηκήκαηα ηεο ελ ιφγσ 
επεμεξγαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη γηα 
δηεθπεξαίσζε απφ zIIP απφ ηνλ θχξην ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ή (ii) εάλ ην πξφγξακκα είλαη 
πξφγξακκα IBM, ηα ηκήκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ 
ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο πνπ δηεθπεξαηψλνληαη 
απφ έλα zIIP δελ ππεξβαίλνπλ ηα ηκήκαηα ηεο ελ 
ιφγσ επεμεξγαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη γηα 
δηεθπεξαίσζε απφ zIIP ζηα ηερλνινγηθά ή άιια 
κέηξα ηεο IBM πνπ πεξηνξίδνπλ ή παξαθνινπζνχλ 
ηε ρξήζε Δλζσκαησκέλεο Γπλακηθφηεηαο ή 
Κψδηθα Μεραλήο ή επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία 
ζρεηηθψλ αλαθνξψλ. 

 Γηα παξάδεηγκα, κηα Δμνπζηνδνηεκέλε Χξήζε ελφο 
a zIIP ζε έλα System z9, z10, z196 ή z114, ή ζε 
νπνηνδήπνηε κεηαγελέζηεξν ζχζηεκα mainframe, 
ζα ήηαλ ε επεμεξγαζία έσο εμήληα ηνηο εθαηφ 
(60%) ηεο επεμεξγαζίαο ηνπηθψλ αηηήζεσλ SQLPL 
(Structured Query Language Procedural 
Language) απφ ηε DB2 for z/OS (Version 8, 9, 10 
θαη κεηαγελέζηεξεο εθδφζεηο) φηαλ εθηειείηαη ζε 
Enclave SRB Mode θαη ε πξφζβαζε ζην DB2 for 
z/OS πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ DRDA (Distributed 
Relational Data Architecture) κε ρξήζε κηαο 
ζχλδεζεο TCP/IP. Σε απηφ ην παξάδεηγκα, ην 
πξφγξακκα (DB2 for z/OS) θαιεί ην zIIP API ππφ 
ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηνπλ ηα ηερλνινγηθά ή 
άιια κέηξα ηεο IBM πνπ πεξηνξίδνπλ ή 
παξαθνινπζνχλ ηε ρξήζε Δλζσκαησκέλεο 
Γπλακηθφηεηαο ή Κψδηθα Μεραλήο ζην DB2 ή 
επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ζρεηηθψλ αλαθνξψλ, 
ρσξίο παξάθακςε, θαη ην ηκήκα ησλ νδεγηψλ ηνπ 
DB2 for z/OS πνπ δηεθπεξαηψλεηαη ζην zIIP δελ 
ππεξβαίλεη ην ηκήκα πνπ νξίδεηαη απφ ηα ελ ιφγσ 
ηερλνινγηθά ή άιια κέηξα πνπ πεξηνξίδνπλ ή 
παξαθνινπζνχλ ηε ρξήζε Δλζσκαησκέλεο 
Γπλακηθφηεηαο ή Κψδηθα Μεραλήο ή επηηξέπνπλ 
ηε δεκηνπξγία ζρεηηθψλ αλαθνξψλ, ρσξίο 
παξάθακςε, γηα δηεθπεξαίσζε απφ zIIP. Σε απηφ 
ην παξάδεηγκα, κφλν ην ελ ιφγσ ηκήκα ηεο 
επεμεξγαζίαο ηνπ DB2 for z/OS ζεσξείηαη 
επηιέμηκν θνξηίν εξγαζίαο γηα ην zIIP. 
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 Έλα επηπιένλ παξάδεηγκα είλαη ε 
Δμνπζηνδνηεκέλε Χξήζε ελφο zIIP ζε έλα ζχζηεκα 
System z9, z10, z196 θαη z114 θαη ζε 
κεηαγελέζηεξα ζπζηήκαηα mainframe γηα ηελ 
επεμεξγαζία ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ κεηά ηε 
ζπκπιήξσζε ελφο "Καησθιίνπ Χξήζεο Μνλάδσλ 
CPU" (CPU Usage Threshold): έσο νγδφληα ηνηο 
εθαηφ (80%) ηεο επεμεξγαζίαο παξάιιεισλ 
αλαδεηήζεσλ πιεξνθνξηψλ (queries) κε κεγάιε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο γηα ην DB2 for z/OS (Version 8, 
9, 10 θαη κεηαγελέζηεξεο εθδφζεηο), φπσο 
θαζνξίδεηαη απφ ηα ηερλνινγηθά ή άιια κέηξα ηεο 
IBM κε ην DB2 for z/OS Query Optimizer, ρσξίο 
παξάθακςε. Σεκείσζε: ε IBM θαζνξίδεη ην 
"Καηψθιη Χξήζεο Μνλάδσλ CPU" γηα θάζε ηχπν 
Μεραλήο System z. Σε απηφ ην παξάδεηγκα, κφλν 
ην ελ ιφγσ ηκήκα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ DB2 for 
z/OS ζεσξείηαη επηιέμηκν θνξηίν εξγαζίαο γηα ην 
zIIP. 

 ε.  επεμεξγαζίαο ηνπ z/OS DFSMS SDM ζε 
ζπλάξηεζε κε ην zGM/XRC, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη βαζηθψλ ζηνηρείσλ 
z/OS πνπ ελεξγνπνηνχληαη θαηαιιήισο απφ ην 
z/OS DFSMS SDM, θαη 

 ζη.  ηκεκάησλ πξνγξακκάησλ ησλ νπνίσλ έρεη 
εμνπζηνδνηεζεί ε εθηέιεζε ζε zAAP, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν zAAP 
ζηε Μεραλή, εθηφο εάλ έρεη εγθαηαζηαζεί γηα ηε 
δηεπθφιπλζε ηεο δνθηκήο θαη κεηάβαζεο 
επηιέμηκσλ θνξηίσλ εξγαζίαο zAAP ζε zAAP. 

Μησανέρ Power Systems 

Ππξήλεο (cores) κηαο Μεραλήο Power Systems Γεληθήο 
Χξήζεο 

Δθηέιεζε νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο. 

Ππξήλεο κηαο Μεραλήο πνπ έρεη κφλν ιεηηνπξγηθφ 
ζχζηεκα Linux 

Δθηέιεζε κεξηθψλ ή φισλ ησλ αθνινχζσλ: 

 α.  ελφο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Linux πνπ 
ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ IBM γηα ρξήζε ζηε Μεραλή 
Power Systems, θαη 

 β.  νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ην ελ ιφγσ πξφγξακκα εθηειείηαη 
ζε έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Linux, φπσο νξίδεηαη 
ζην εδάθην (α). 

Power Integrated Facility for Linux α.  Δθηέιεζε, ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ελφο ινγηθά 
ηκήκαηα (logical partitions) απνθιεηζηηθήο ρξήζεο, 
ελφο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Linux πνπ 
ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ IBM γηα ρξήζε ζηε Μεραλή 
Power Systems, θαη 

 β.  νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ην ελ ιφγσ πξφγξακκα εθηειείηαη 
ζε έλα ιεηηνπξγηθφ πνπ νξίδεηαη ζην αλσηέξσ 
εδάθην (α). 

CAPI (Coherent Accelerator Processor Interface) Χξήζε θαξηψλ πξνζαξκνγέα PCI κε ππνζηήξημε CAPI 
γηα ιεηηνπξγίεο εηζφδνπ/εμφδνπ. 

Πποζθεπψμενα Επγαλεία IBM 

Ππξήλεο / Δπεμεξγαζηέο κηαο Μεραλήο Δξγαιείνπ Δθηέιεζε νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο, αιιά κφλν εάλ 
φια ηα ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα Μεραλήο θαη Πξνγξάκκαηνο 
πνπ παξέρνληαη απφ ηελ ΙΒΜ σο εληαία πξνζθνξά 
δηαηεξνχληαη ζηελ ίδηα εληαία πξνζθνξά. 
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Όλερ οι Σειπέρ Πποφψνηυν IBM 
(ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν πποφψνηυν πος πεπιλαμβάνονηαι ζε αςηψ ηον πίνακα, ηα οποία ςπψκεινηαι 

επίζηρ ζηιρ ππψζθεηερ Εξοςζιοδοηημένερ Χπήζειρ πος πεπιγπάθονηαι παπακάηυ) 

Καζνξηζκέλεο απφ ηελ IBM Δξγαιείσλ Σπληήξεζεο Δθηέιεζε Κψδηθα Μεραλήο γηα ηε ζπληήξεζε ηεο 
Μεραλήο θάλνληαο ρξήζε ησλ θαζνξηζκέλσλ απφ ηελ 
IBM εξγαιείσλ ζπληήξεζεο, αιιά κφλν κε ηνλ 
εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηελ IBM ηξφπν. 

 

2. Τποποποίηζη ηος παπψνηορ Πποζαπηήμαηορ 

Η IBM κπνξεί νπνηεδήπνηε λα πξνβεί ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Πξνζαξηήκαηνο. Οπνηεζδήπνηε 
λέεο εμνπζηνδνηεκέλεο ρξήζεηο ζα ηζρχνπλ γηα ππάξρνπζα θαη κεηέπεηηα απνθηεζείζα Δλζσκαησκέλε 
Γπλακηθφηεηα. Οπνηνηδήπνηε πξφζζεηνη πεξηνξηζκνί ζα ηζρχνπλ κφλν γηα κεηέπεηηα εμνπζηνδνηεκέλεο 
ρξήζεηο Δλζσκαησκέλεο Γπλακηθφηεηαο. Σηε κεηέπεηηα απνθηεζείζα εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε 
Δλζσκαησκέλεο Γπλακηθφηεηαο πεξηιακβάλεηαη, ελδεηθηηθά (i) ε απφθηεζε πξφζζεησλ 
εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξήζεσλ Δλζσκαησκέλεο Γπλακηθφηεηαο, (ii), ν αλαραξαθηεξηζκφο 
εμνπζηνδνηεκέλεο ρξήζεο Δλζσκαησκέλεο Γπλακηθφηεηαο (γηα παξάδεηγκα, ε κεηαηξνπή ελφο IFL ζε 
zIIP), ή/θαη (iii) ε κεηαβίβαζε ππαξρνπζψλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξήζεσλ Δλζσκαησκέλεο Γπλακηθφηεηαο 
απφ κηα νηθνγέλεηα πξντφλησλ ζε κηα λεφηεξε νηθνγέλεηα πξντφλησλ πνπ ηε δηαδέρεηαη, κε ή ρσξίο 
ρξέσζε (γηα παξάδεηγκα, κεηαβίβαζε ελφο zIIP ζην πιαίζην ηεο αλαβάζκηζεο κηαο Μεραλήο IBM System 
z196 ζε κηα Μεραλή IBM System zEC12).  

Απηφ ην Πξνζάξηεκα ηίζεηαη ζε εθαξκνγή θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη αλσηέξσ θαη θαηηζρχεη φισλ 
ησλ πξνεγνχκελσλ Πηλάθσλ Δμνπζηνδνηεκέλσλ Χξήζεσλ γηα Μεραλέο, θαη ζα εμαθνινπζεί λα ηζρχεη 
έσο φηνπ ηεζεί ζε εθαξκνγή κηα λεφηεξε εθδνρή ηνπ παξφληνο Πξνζαξηήκαηνο (ή θάπνηνπ ηζνδχλακνπ 
εγγξάθνπ). Η ηζρχνπζα εθδνρή ηνπ παξφληνο Πξνζαξηήκαηνο δηαηίζεηαη ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: 
http://www.ibm.com/systems/support/machine_warranties/machine_code/aut.html.  

3. Ππψζθεηοι Όποι και Πποχποθέζειρ πος Δεν Ιζσωοςν για ηη Σωμβαζη Εμποπικήρ 
Σσέζηρ με ηον Πελάηη 

Οη αθφινπζνη πξφζζεηνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηζρχνπλ φηαλ ην παξφλ Πξνζάξηεκα ρξεζηκνπνηείηαη ζε 
ζπλάξηεζε κε ηε Σχκβαζε Άδεηαο Χξήζεο ηεο IBM γηα Κψδηθα Μεραλήο απφ ην 2012 ("Σχκβαζε Άδεηαο 
Χξήζεο"), αληίγξαθν ηεο νπνίαο δηαηίζεηαη απφ ηελ ΙΒΜ θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο.  

3.1 Οπιζμοί 

Οη φξνη κε θεθαιαία γξάκκαηα ζηελ αξρή ησλ ιέμεσλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ παξέρεηαη νξηζκφο ζην παξφλ 
Πξνζάξηεκα έρνπλ ηε ζεκαζία πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζηε Σχκβαζε Άδεηαο Χξήζεο. 

Ο παξαθάησ νξηζκφο ηνπ φξνπ "Δμνπζηνδνηεκέλε Χξήζε" ηζρχεη θαη γηα ηνλ φξν "εμνπζηνδνηεκέλε 
ρξήζε" πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην παξφλ Πξνζάξηεκα: 

Εξοςζιοδοηημένη Χπήζη (Authorized Use) – ε ρξήζε Κψδηθα Μεραλήο ηεο IBM γηα ηελ πξφζβαζε θαη 
ρξήζε Δμνπζηνδνηεκέλεο Δλζσκαησκέλεο Γπλακηθφηεηαο κε ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ηχπσλ 
εθηειέζηκνπ θψδηθα, ή νξηζκέλσλ πνζνζηψλ ή ηκεκάησλ απηψλ, πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ 
Πξνζάξηεκα θαη έρνπλ πινπνηεζεί εκπξάθησο απφ ηα Τερλνινγηθά Μέηξα ηεο IBM. 

Ο αθφινπζνο νξηζκφο ηνπ φξνπ Καιππηφκελε Μεραλή αληηθαζηζηά ηνλ νξηζκφ πνπ παξέρεηαη ζηε 
Σχκβαζε Άδεηαο Χξήζεο: 

Καλςπηψμενη Μησανή (Covered Machine) – ε ζπγθεθξηκέλε Μεραλή γηα ηελ νπνία ρνξεγείηαη άδεηα 
ρξήζεο Κψδηθα Μεραλήο βάζεη ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Σχκβαζεο Άδεηαο Χξήζεο. Κάζε Καιππηφκελε 
Μεραλή είλαη κηα Μεραλή IBM κε αξηζκφ ζεηξάο (serial number) ε νπνία έρεη απνθηεζεί απφ ην Γηθαηνχρν 
Άδεηαο Χξήζεο ή θαηά άιινλ ηξφπν κεηαβηβαζηεί ζην Γηθαηνχρν Άδεηαο Χξήζεο απφ νπνηνδήπνηε κέξνο, 
θαη ε ηαπηφηεηα ηεο νπνίαο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε βάζε ηνλ αξηζκφ ζεηξάο ή ηνλ αξηζκφ 
παξαγγειίαο ηεο ζε έλα Έγγξαθν Σπλαιιαγήο. Μηα Καιππηφκελε Μεραλή πνπ ιακβάλεη κηα Αλαβάζκηζε 
παξακέλεη Καιππηφκελε Μεραλή θαη κηα Μεραλή πνπ ιακβάλεη κηα Αλαβάζκηζε γίλεηαη Καιππηφκελε 
Μεραλή. Σηηο Καιππηφκελεο Μεραλέο πεξηιακβάλεηαη, ελδεηθηηθά, κηα Μεραλή πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ 
ηελ IBM σο Μεραλή "Απνδνρήο κέζσ Χξήζεο".  

Ο φξνο "ηερλνινγηθά ή άιια κέηξα ηεο IBM πνπ πεξηνξίδνπλ ή παξαθνινπζνχλ ηε ρξήζε 
Δλζσκαησκέλεο Γπλακηθφηεηαο ή Κψδηθα Μεραλήο ή επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ζρεηηθψλ αλαθνξψλ" 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην παξφλ Πξνζάξηεκα ζα αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ φξν Τεσνολογικά Μέηπα ζηε 

http://www.ibm.com/systems/support/machine_warranties/machine_code/aut.html
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Σχκβαζε Άδεηαο Χξήζεο. Γηα ηνλ φξν Τερλνινγηθά Μέηξα ζα παξέρεηαη νξηζκφο ζηε Σχκβαζε Άδεηαο 
Χξήζεο. 

Ο φξνο "παξάθακςε" πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην παξφλ Πξνζάξηεκα ζα αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ φξν 
Παπάκαμτη ζηε Σχκβαζε Άδεηαο Χξήζεο. Γηα ηνλ φξν Παξάθακςε ζα παξέρεηαη νξηζκφο ζηε Σχκβαζε 

Άδεηαο Χξήζεο. 


