Dodatkowy Opis Usługi Przetwarzania w Chmurze IBM
IBM Cloud Container Registry
O ile w dalszej części niniejszego dokumentu nie określono inaczej, zastosowanie mają warunki Opisu Usługi dla
platformy IBM Cloud.

1.

Opis usługi Przetwarzania w Chmurze
IBM Cloud Container Registry to udostępniany rejestr prywatny, dzięki któremu dostęp do systemu jest
bezpieczny i możliwy do kontrolowania. Klient może bezpiecznie przechowywać i udostępniać obrazy
kontenerów Docker w całym przedsiębiorstwie, a użytkownicy – przesyłać kontenery metodą push i pull w
środowisku lokalnym i poza nim. Opłaty będą naliczane za każdy obraz odebrany metodą pull (ale nie
wysłany metodą push).
W ramach usługi IBM Cloud Container Registry dostępne jest również narzędzie Vulnerability Advisor
(VA), które umożliwia introspekcję pod kątem bezpieczeństwa i zapewnienia zgodności każdej warstwy w
każdym obrazie w ramach udostępnianego prywatnego rejestru użytkownika. VA skanuje system pod
kątem wrażliwych pakietów i ustawień konfiguracyjnych dotyczących bezpieczeństwa oraz błędów
konfiguracji zabezpieczeń w powszechnie używanych aplikacjach. Wykrywa szkodliwe oprogramowanie i
zapewnia kontrolę administracyjną, co pozwala na wdrażanie obrazów z uwzględnieniem słabych
punktów zabezpieczeń.

2.

Ochrona Zawartości i danych
Specyfikacja Techniczna może być dostępna tylko w języku angielskim, bez tłumaczenia na język
miejscowy. Strony uzgadniają, bez względu na praktykę prawa miejscowego oraz zwyczaje lokalne, że
znają język angielski i że jest to właściwy język w odniesieniu do nabywania Usług Przetwarzania w
Chmurze oraz korzystania z nich. Warunki i szczegółowe zasady korzystania z tej usługi, w tym
obowiązki Klienta, reguluje dotycząca jej Specyfikacja Techniczna oraz postanowienia niniejszego
paragrafu. Do niniejszej usługi mają zastosowanie następujące Specyfikacje Techniczne.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=69B04E20E24D11E69CCD7F0385C6524D

3.

Informacje o uprawnieniach i rozliczaniu

3.1

Opłaty rozliczeniowe
Przy sprzedaży Usługi Przetwarzania w Chmurze wysokość opłat rozliczeniowych jest ustalana na
podstawie jednej z następujących miar:
Gigabajt Danych Przesyłanych – Gigabajt (GB) oznacza 2 do 30. potęgi bajtów. Opłata jest naliczana
za każdy pełny lub rozpoczęty Gigabajt danych przesyłanych do i z Usługi Przetwarzania w Chmurze w
okresie fakturowania.
GB na Miesiąc – Gigabajt (GB) to 2 do 30. potęgi bajtów. Opłata jest naliczana za liczbę Gigabajtów
danych analizowanych, używanych, przechowywanych lub skonfigurowanych w ramach Usługi
Przetwarzania w Chmurze w każdym miesiącu w okresie fakturowania, zaokrąglaną w górę do pełnego
Gigabajta.

4.

Oprogramowanie pomocnicze
Usługa IBM Cloud Container Registry obejmuje rozszerzenie IBM Cloud (bx/bluemix) CLI (cr/containerregistry).

i126-7670-03 (11/2017)

Strona 1 z 1

