Uraian Layanan
IBM Graph for Bluemix
Kecuali sebagaimana yang disebutkan di bawah ini, syarat-syarat dalam Uraian Layanan IBM Bluemix atau
Syarat-syarat Penggunaan, sebagaimana berlaku, berlaku.

1.

Uraian Layanan Cloud
IBM Graph adalah layanan basis data graf yang dikelola sepenuhnya untuk penyimpanan dan kueri titik
data, koneksi mereka, dan properti. IBM Graph menawarkan API kompatibel Apache TinkerPop3 dan
dapat disambungkan ke aplikasi Bluemix Klien tanpa hambatan. Layanan ini dapat digunakan untuk
pembuatan mesin rekomendasi, analisis jaringan sosial, dan deteksi penipuan.

2.

Informasi Penagihan dan Kepemilikan

2.1

Metrik Biaya
Layanan Cloud ditawarkan sesuai dengan metrik(-metrik) biaya berikut ini:
a.

Gigabita-Bulanan – Gigabita adalah bita 2 pangkat 30. Klien akan dikenai biaya untuk jumlah ratarata Gigabita yang digunakan atau dikonfigurasikan dalam Layanan Cloud selama setiap bulan
selama periode penagihan yang dibulatkan ke Gigabita berikutnya.

b.

Ribu Panggilan API – Suatu Panggilan API adalah permohonan Layanan Cloud melalui antarmuka
programatik. Klien akan dikenai biaya untuk jumlah Panggilan API, yang dibulatkan hingga Ribu
berikutnya, selama periode penagihan.

Gigabita-Bulanan dan Ribu Panggilan API bukan merupakan sarana alternatif untuk mendapatkan
kepemilikan Layanan Cloud. Klien akan ditagih untuk jumlah rata-rata Gigabita yang digunakan atau
dikonfigurasikan dalam Layanan Cloud setiap bulan selama periode penagihan yang dibulatkan ke
Gigabita berikutnya serta untuk jumlah Panggilan API, yang dibulatkan ke Ribu berikutnya, selama
periode penagihan.

3.

Safe Harbor Framework
Layanan Cloud tidak mematuhi US-EU dan US-Swiss Safe Harbor Framework.

This document is made in the English and Indonesian languages. To the extent permitted by the prevailing law,
the English language of this document will prevail in the case of any inconsistencies or differences of
interpretation with the Indonesian language text of this document.
Dokumen ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sepanjang diperbolehkan oleh hukum yang
berlaku, dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran dengan teks bahasa Indonesia dari
dokumen ini, maka teks dalam bahasa Inggris yang akan berlaku.
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