„IBM Cloud“ papildomas paslaugos aprašas
„IBM Watson Tone Analyzer“
Išskyrus, kaip nurodyta toliau, taikomos „IBM Cloud“ Paslaugos aprašo sąlygos.

1.

„Cloud Service“
„IBM Watson Tone Analyzer“ paslauga emocinėms, socialinėms ir kalbinėms teksto užuominoms aptikti
bei interpretuoti naudoja lingvistinę analizę. Ši paslauga leidžia žmonėms atrasti ir suprasti teksto
intonacijas tiek sakinio, tiek dokumento lygiu.

1.1

Pasiūlymai
Klientas gali rinktis iš toliau nurodytų galimų pasiūlymų.

1.1.1

„IBM Watson Tone Analyzer Standard“
„Standard“ yra „Cloud Service“ diegimas keliuose klientuose, taikomas „IBM Cloud Local“.
●

1.1.2

„Standard“ diegimas įtrauktas į „Lite“ arba „Standard“ planą.

„IBM Watson Tone Analyzer Premium“
„Premium“ yra „Cloud Service“ diegimas viename kliente su „Premium“ planu, taikomu „IBM Cloud Local“.
„Premium“ diegimai suteikia galimybę bendrinamoje „IBM Cloud“ infrastruktūroje naudoti „Cloud Services“
su izoliuotais skaičiavimo komponentais ir užšifruotais perduodamais bei neaktyviais duomenimis.

1.1.3

„IBM Watson Tone Analyzer Dedicated“
„Dedicated“ yra „Cloud Service“ diegimas viename kliente „IBM Cloud Dedicated“.

2.

Duomenų tvarkymo ir apsaugos duomenų lapai
Šiai paslaugai skirtame Duomenų lape ir šiame skyriuje nurodytose sąlygose pateikta išsami informacija ir
sąlygos, įskaitant Kliento įsipareigojimus dėl šios paslaugos naudojimo. Šiai paslaugai taikomas (-i) toliau
pateiktas (-i) Duomenų lapas (-ai):
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=3F26B29034AF11E58AF985BE84618DBC

3.

Paslaugos lygiai ir techninis palaikymas

3.1

Paslaugos lygio sutartis
Paslaugų lygio sutartis, pateikta pagrindiniame „IBM Cloud Service“ apraše, taikoma šiai paslaugai.

3.2

Techninė pagalba
Palaikymo sąlygos, pateiktos pagrindiniame „IBM Cloud Service“ apraše, taikomos šiai paslaugai.

4.

Mokesčiai

4.1

Mokesčio apskaičiavimas
„Cloud Service“ mokesčio apskaičiavimas nurodytas Operacijų dokumente.
Šiai „Cloud Service“ taikomas toliau aprašytas mokesčio apskaičiavimas.
●

API iškvieta – tai „Cloud Services“ iškvieta per programuojamąją sąsają.

●

Egzempliorius yra kiekviena prieiga prie konkrečios „Cloud Services“ konfigūracijos.
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5.

Papildomos sąlygos

5.1

Nuolatinis tiekimas ir modelio patobulinimai

5.1.1

Nuolatinis teikimas
Šio skyriaus nuostatos taikomos tik „Standard“ ir „Premium“ diegimams.
„Cloud Service“ diegimo planai veikia pagal nuolatinio tiekimo modelį, todėl galima atlikti naujinimus
nesukeliant Klientui prastovų.

5.1.2

Modelio patobulinimai
Siekdama pagerinti veikimą ir remdamasi mokymusi IBM gali periodiškai modifikuoti turimus „Cloud
Service“ mokymosi modelius. Modelio naujinimai bus nurodyti dokumentacijoje. Tai iš karto nepaveiks
turimų modelių, kuriuos naudodamas Klientas mokė „Cloud Service“ diegimo metu. Baigę galioti modeliai,
per 60 dienų po naujo modelio pasirodymo, bus atnaujinti į dabartinį modelį (jei to dar nepadarė Klientas)
nepertraukiant „Cloud Service“.

5.2

Duomenų sunaikinimas
Šio skyriaus nuostatos taikomos tik „Standard“ diegimams.
IBM pasilieka teisę sunaikinti Kliento turinį, jei „Cloud Service“ yra nenaudojama (neaktyvi) 120 dienų.

6.

Pagrindinės sąlygos

6.1

Kliento turinio ir duomenų naudojimas

6.1.1

Kliento suteikiamos turinio ir duomenų teisės
Šio skyriaus nuostatos taikomos tik „Standard“ diegimams.
Toliau nurodytas teiginys laikomas svarbesniu už bet kuriuos jam prieštaraujančius pagrindinių „Cloud
Service“ sąlygų tarp šalių Turinio ir Duomenų apsaugos skyriuose nurodytus teiginius: IBM nenaudos
arba neatskleis Klientui naudojant „Cloud Service“ gautų rezultatų, kurie yra unikalūs jūsų Turinio
(Įžvalgų) rezultatai ar kitaip identifikuoja Klientą. Tačiau, kaip dalį „Cloud Service“, IBM naudoja Turinį ir
kitą informaciją (išskyrus Įžvalgas), gautą iš Turinio teikiant „Cloud Service“ tyrimo, tikrinimo ir su „Cloud
Service“ susijusio pasiūlymo kūrimo tikslais.

6.1.2

Atsiliepimai
Klientas gali pasiūlyti IBM patobulinti „IBM Watson“ (Atsiliepimas). Klientas nėra įpareigotas pateikti
Atsiliepimą, o IBM gali savo nuožiūra panaudoti visus Kliento pateiktus Atsiliepimus.

6.1.3

Pasiūlymo konfigūracija
Šio skyriaus nuostatos taikomos tik „Standard“ diegimams.
Klientas gali nurodyti IBM nebenaudoti Kliento turinio skyriuje „Nuolatinis teikimas“ nurodytais tikslais,
pateikdamas Kliento turinį patikslindamas REST API iškvietos antraštę toliau pateikta antrašte:
"X-WATSON-LEARNING-OPT-OUT: 1"
Pavyzdžiui, jei pradinė Kliento užklausa buvo:
curl -u <username>:<passwd> -H "Accept: application/json" -d <payload_data> <service_url>
Klientas turi pataisyti taip:
curl -u <username>:<passwd> -H "Accept: application/json" -H "X-WATSON-LEARNING-OPTOUT: 1" -d <payload_data> <service_url>
Jeigu Klientas pataiso Kliento REST API iškvietos antraštę, IBM vadovausis tokiomis būsimo „Cloud
Service“ parengimo instrukcijomis ir nebenaudos Kliento turinio, susijusio su šia pateiktimi, išskyrus
atvejus, kai kitaip leidžia „IBM Cloud Service“ paslaugos aprašas. Antraštę reikia pataisyti kiekvienoje
duomenų pateiktyje.

6.1.4

Mokymo duomenys
Toliau pateikta informacija turi aukštesnę galią už bet kokią informaciją, prieštaraujančią Duomenų lapui,
nurodytam šio Paslaugos aprašo skyriuje „Duomenų apdorojimo ir apsaugos duomenų lapai“, taip pat
pagrindinių šalims galiojančių „Cloud Service“ sąlygų skyriuje „Turinio ir duomenų apsauga“. Duomenų
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lape nurodyti Asmens duomenų tipai ir Specialiosios asmens duomenų kategorijos, kurios paprastai gali
būti apdorojamos šioje „Cloud Service“. Klientas neturėtų naudoti šioje „Cloud Service“ esančių Asmens
duomenų tipų, Specialiųjų asmens duomenų kategorijų ar kitų Asmens duomenų kaip mokymo duomenų
arba duomenų, kurie naudojami „Cloud Service“ ir pasirinktiniams modeliams išplėsti.
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