Περιγραφή Πρόσθετης Υπηρεσίας Cloud της IBM
IBM Cloud Container Registry
Με την εξαίρεση των όσων προβλέπονται παρακάτω, ισχύουν οι όροι της Περιγραφής Υπηρεσιών του IBM Cloud.

1.

Περιγραφή Υπηρεσιών Cloud
Το IBM Cloud Container Registry παρέχει ένα φιλοξενούμενο ιδιωτικό μητρώο που διασφαλίζει την
ασφαλή και επιτηρούμενη πρόσβαση. Ο Πελάτης μπορεί να αποθηκεύει και να διαθέτει εικόνες
λογισμικού Docker με ασφάλεια για κοινή χρήση στον οργανισμό του, επιτρέποντας στους χρήστες να
προωθούν και να ανακτούν θέσεις υποδοχής (containers) εντός και εκτός των εγκαταστάσεων του
οργανισμού. Ο Πελάτης θα χρεώνεται για μια ανάκτηση (pull) εικόνας λογισμικού (και όχι για μια
προώθηση (push) εικόνας λογισμικού).
Το IBM Cloud Container Registry περιλαμβάνει επίσης λειτουργίες Vulnerability Advisor (VA) που
παρέχουν δυνατότητες ελέγχου ασφάλειας και συμμόρφωσης για κάθε επίπεδο κάθε εικόνας λογισμικού
στο φιλοξενούμενο ιδιωτικό μητρώο του χρήστη. Το VA ελέγχει αν υπάρχουν τρωτά σημεία σε πακέτα και
ρυθμίσεις ασφάλειας ή λανθασμένες ρυθμίσεις σε κοινές εφαρμογές, εντοπίζει τυχόν επιβλαβή κώδικα και
εκτελεί διαχειριστικό έλεγχο προσδιορίζοντας ποιες εικόνες λογισμικού μπορούν να εγκατασταθούν, με
βάση τα τρωτά σημεία που εντοπίστηκαν.

2.

Προστασία Περιεχομένου και Δεδομένων
Το Φύλλο Δεδομένων ενδέχεται να διατίθεται μόνο στην Αγγλική γλώσσα και να μην είναι διαθέσιμο στην
τοπική γλώσσα του Πελάτη. Παρά τις όποιες πρακτικές απορρέουν από τοπικούς νόμους ή έθιμα, τα
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι κατανοούν την Αγγλική γλώσσα και ότι είναι κατάλληλη γλώσσα σε
ό,τι αφορά την απόκτηση και χρήση των Υπηρεσιών Cloud. Στο Φύλλο Δεδομένων που ισχύει για αυτή
την υπηρεσία και στους όρους του παρόντος άρθρου παρέχονται οι λεπτομέρειες και οι όροι,
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων του Πελάτη, που διέπουν τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. To
(τα) ακόλουθο(-α) Φύλλο(-α) Δεδομένων διέπει(-ουν) αυτή την υπηρεσία.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=69B04E20E24D11E69CCD7F0385C6524D

3.

Δικαιώματα και Τιμολόγηση

3.1

Μετρικά Συστήματα Χρέωσης
Η Υπηρεσία Cloud προσφέρεται σύμφωνα με το (τα) ακόλουθο(-α) μετρικό(-ά) σύστημα(τα) χρέωσης:
Μεταδιδόμενο Gigabyte (Gigabyte Transmitted) – Ένα Gigabyte είναι 2 υψωμένο στη δύναμη 30
bytes. Ο Πελάτης θα χρεώνεται για κάθε πλήρες ή μερικό Gigabyte δεδομένων που μεταδίδεται από και
προς την Υπηρεσία Cloud κατά τη διάρκεια της περιόδου τιμολόγησης.
Gigabytes ανά Μήνα (Gigabyte-Month) – Ένα Gigabyte είναι 2 υψωμένο στη δύναμη 30 bytes. Ο
Πελάτης θα χρεώνεται για τον αριθμό Gigabytes που αναλύονται, χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται ή
παραμετροποιούνται κάθε μήνα στην Υπηρεσία Cloud κατά τη διάρκεια της περιόδου τιμολόγησης,
στρογγυλοποιημένο στο επόμενο Gigabyte.

4.

Λογισμικό Ενεργοποίησης
Το IBM Cloud Container Registry περιλαμβάνει μια επέκταση cli (cr/container-registry) του IBM Cloud
(bx/bluemix).

Σημαντικό: Η παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα. Μπορείτε να βρείτε και να
εκτυπώσετε αντίγραφο της παρούσας Περιγραφής Υπηρεσιών στην αγγλική από την εξής ιστοσελίδα:
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
Η ελληνική μετάφραση παρέχεται μόνο για λόγους διευκόλυνσης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του
αγγλικού κειμένου και της ελληνικής του μετάφρασης, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει. Εάν για οποιονδήποτε λόγο
δεν έχετε πρόσβαση στο αγγλικό κείμενο, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον τοπικό εκπρόσωπο της IBM
προκειμένου να σας το αποστείλουμε άμεσα.
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