Hizmet Tanımı
IBM Business Rules for Bluemix
Aşağıda belirtilenler dışında, ilgili olduğu şekilde, IBM Bluemix Hizmet Tanımının koşulları veya Kullanım Koşulları
geçerlidir.

1.

Bulut Hizmetinin Tanımı
IBM Business Rules for Bluemix, iş mantığını uygulama mantığından ayrı tutarak geliştiricilerin kod
değişikliklerini asgari düzeye indirgemesine olanak sağlar. Hizmet, iş kurallarının yazılması için gerekli
araçları ve kural uygulamalarının devreye alınması ve yürütülmesi için gerekli ortamı sağlamaktadır.

2.

Yetki ve Faturalandırma Bilgileri

2.1

Ücret Ölçüleri
Bulut Hizmeti, aşağıda belirtilen ücret ölçüsü/ölçüleri esas alınarak sunulur:
Bin API Çağrısı – Bir API Çağrısı, Bulut Hizmetinin bir program arabirimi tarafından başlatılmasıdır.
Faturalandırma dönemi boyunca API Çağrılarının sayısı, bir üst Bine yuvarlatılmış olarak Müşteriye fatura
edilecektir.
Bu Bulut Hizmeti tarafından ölçülen Uygulama Programlama Arabirimi Çağrıları, bir karar alınması için
kural yürütme motoruna yapılan çağrılardır.
Milyon Kural Kararı – Kural Kararı, bir kural yürütme sunucusundan bir kural grubunu başlatmanın
sonucudur. Faturalandırma dönemi boyunca yürütülen veya işlenen, en yakın Milyona yuvarlanmış olarak
toplam Kural Kararı sayısını kapsamaya yetecek sayıda yetki edinilmelidir.
Bu Bulut Hizmeti tarafından ölçülen Kural Kararları, bir karar alınması için kural yürütme sunucusuna
yapılan çağrılardır.

3.

Özel Olarak Ayrılmış
Bulut Hizmetinin özel olarak ayrılmış devreye alımları, ilgili ücret ölçüsüyle ölçülen kabul edilen bir
kapasiteye sahiptir. Müşteri, Bulut Hizmetinin kullanımını bu kapasiteyle sınırlamayı kabul eder. Müşteri
bu kullanım sınırını aşarsa, bu kullanımı kapsaması için ek kapasite satın alınmalıdır.
İş Kuralları hizmeti, 16 GB'lik Bluemix Dedicated (Özel Olarak ayrılmış) uygulama hesaplama kapasitesi
tahsis eder. Bu kapasiteden, her biri 1 GB olan en fazla on (10) eşgörünüm, yetki verilen Kural Kararlarını
yürütmek için başlatılabilir.

4.

Privacy Shield
Bu Bulut Hizmeti, IBM'in Privacy Shield sertifikasyonu kapsamındadır ve Müşteri, Bulut Hizmetinin
ABD'de bulunan bir veri merkezinde barındırılmasını seçtiğinde geçerli olur. IBM Privacy Shield Gizlilik
İlkesi, bu olanak için geçerlidir ve aşağıdaki adreste
sağlanır:http://www.ibm.com/privacy/details/us/en/privacy_shield.html.

5.

Etkinleştirme Yazılımları
Bulut Hizmetine dahil olan etkinleştirme yazılımları şunlardır:
●
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