IBM Cloud (IBM Bulut) Ek Hizmet Tanımı
IBM Cloud Virtual Private Cloud (IBM Bulut Sanal Özel Bulut)
Aşağıda belirtilenler dışında, IBM Cloud Hizmet Tanımının koşulları geçerlidir.

1.

Bulut Hizmeti

1.1

Olanaklar
Müşteri, aşağıda belirtilen mevcut olanaklar arasından seçim yapabilir.

1.1.1

IBM Cloud Virtual Private Cloud (IBM Bulut Sanal Özel Bulut)
IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC), Müşterilerin IBM genel bulutu üzerinde ayrıştırılabilen, tamamen
özelleştirilebilen, yazılım tanımlı bir sanal ağ yaratmasına imkan tanır. IBM Cloud VPC, özel ağ
topolojileri, esnek alt ağ boyutları ve iyileştirilmiş güvenlik sunar.
Tamamı bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda belirtilen yetenekleri içerir:

2.

●

Esnek ağ topolojileri, alt ağ boyutları ve "kendi özel IP adresini getir" özellliği

●

İnternet'e erişim için Genel Ağ Geçidi ya da Kayan IP

●

Alt ağda ya da sanal sunucu eşgörünümlerinde trafiğin kontrol edilmesi için Erişim Denetimi Listeleri
ve Güvenlik Grupları.

●

Trafiği aynı bölgedeki sunucu eşgörünümleri arasında dağıtmak için Yük Dengeleyici.

●

Sanal Özel Ağ (VPN), Müşterinin, güvenli ve emniyetli bir şekilde özel ağlara bağlanmasına olanak
tanır.

●

İş yüklerinin çalıştırılması için Sanal Sunucular ve verilerinin depolanması için depolama birimleri.

Veri İşleme ve Veri Koruma Sayfaları
Bu hizmet için geçerli olan Veri Sayfası ve bu maddenin koşulları, bu hizmetin kullanımıyla ilgili olarak,
Müşteri sorumlulukları dahil olmak üzere ayrıntıları ve koşulları sağlar. Bu hizmet için aşağıdaki Veri
Sayfası/Sayfaları geçerlidir:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=9F860BC0BDB211E7A229E0F52AF6E722

3.

Hizmet Seviyeleri ve Teknik Destek

3.1

Hizmet Seviyesi Sözleşmesi
Bu hizmet, temel IBM Cloud Hizmeti Tanımında belirtilen hizmet seviyesi sözleşmesine tabidir.

3.2

Teknik Destek
Bu hizmet, temel IBM Cloud Hizmeti Tanımında belirtilen destek koşullarına tabidir.

4.

Ücretler

4.1

Ücret Ölçüleri
Bulut Hizmeti için ücret ölçüsü/ölçüleri, İşlem Belgesinde belirtilir.
Bu Bulut Hizmeti için aşağıda belirtilen ücret ölçüleri geçerlidir:
●

Aktarılan Gigabayt (GB), Bulut Hizmetlerine ve Bulut Hizmetlerinden aktarılan her veri gigabaytını (2
üssü 30 bayt) ifade eder.

●

Dışa Aktarılan Gigabayt (GB), Bulut Hizmetinden aktarılan her veri gigabaytını (2 üssü 30 bayt)
ifade eder. Bu Bulut Hizmetinin amacı doğrultusunda Çıkış Sanal Özel Bulut Veri Aktarımı, Sanal
Özel Buluttan dışa aktarılan veri Gigabaytı miktarını ifade eder.

●

Öğe, Bulut Hizmeti tarafından işlenen, yönetilen veya Bulut Hizmetinin kullanımıyla bağlantılı olan
belirli bir öğenin gerçekleşmesini ifade eder. Bu Bulut Hizmeti için bir Öğe, bir kayan IP'dir.
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●

Eşgörünüm-Saat, Bulut Hizmetinin belirli bir yapılandırmasına erişimdir. Faturalandırma döneminde
mevcut olan her Bulut Hizmeti Eşgörünümüne ilişkin her tam ya da kısmi saat için Müşteriye fatura
düzenlenecektir.

●

Gigabayt (GB)-Ay, bir ay içerisinde Bulut Hizmetlerinde analiz edilen, kullanılan, depolanan ya da
yapılandırılan bir Gigabaytı (2 üssü 30 bayt) ifade eder.

●

Bağlantı-Saat, Bulut Hizmetini kullanan veya Bulut Hizmetini içeren ağ üzerindeki iki nokta arasında
bulunan bir ağ bağlantısı veya ilişkisidir. Faturalandırma döneminde Bulut Hizmeti için her
Bağlantının mevcut olduğu her tam ya da kısmi saat için müşteriye fatura düzenlenecektir.

i126-8265-02 (07/2019)

Sayfa 2 / 2

