IBM Cloud Ek Hizmet Tanımı
IBM Cloud Container Registry
Aşağıda belirtilenler dışında, IBM Cloud Hizmet Tanımının koşulları geçerlidir.

1.

Bulut Hizmetinin Tanımı
IBM Cloud Container Registry, güvenli ve denetlenebilir erişim sağlayan ve barındırılan bir özel kayıt
dosyasıdır. Müşteri, kuruluşu genelinde Docker görüntülerini güvenli bir şekilde depolayıp paylaşabilir ve
böylece, kullanıcıların kapsayıcıları tesise alınmasına ve tesis dışına çıkarmasına olanak tanır. Müşteriye,
görüntü almak (görüntü göndermek için değil) için fatura düzenlenecektir.
IBM Cloud Container Registry, aynı zamanda kullanıcının barındırılan, özel kayıt dosyasında her görüntü
içinde her katmana ilişkin güvenlik ve uyumlulukla ilgili iç gözlem sağlayan Güvenlik Açığı Danışmanına
ilişkin yetenekleri de içerir. Güvenlik Açığı Danışmanı; güvenlik açığı paketleri ve güvenlik yapılandırması
ayarları, ortak uygulamalarda güvenlikle ilgili hatalı yapılandırmalar, kötü niyetli yazılım algılama ve
görüntülerin güvenlik açıklarına göre devreye alınabileceği yönetim denetimi açısından tarama
gerçekleştirir.

2.

İçeriğin ve Verilerin Korunması
Veri Sayfası, yalnızca İngilizce dilinde kullanılabilir ve yerel dilde mevcut değildir. Taraflar, yerel
kanunların ya da teamüllerin uygulamaları dikkate alınmaksızın, İngilizce dilini anladıklarını ve bu dilin,
Bulut Hizmetlerinin satın alınmasına ve kullanımına ilişkin uygun bir dil olduğunu kabul ederler. Bu hizmet
için geçerli olan Veri Sayfası ve bu bölümün koşulları, bu hizmetin kullanımıyla ilgili olarak, Müşteri
sorumlulukları dahil olmak üzere ayrıntıları ve koşulları sağlar. Bu hizmet için aşağıdaki veri sayfaları
geçerlidir.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=69B04E20E24D11E69CCD7F0385C6524D

3.

Yetki ve Faturalandırma Bilgileri

3.1

Ücret Ölçüleri
Bulut Hizmeti, aşağıda belirtilen ücret ölçüsü/ölçüleri esas alınarak sunulur:
Aktarılan Gigabayt – Bir Gigabayt, 2 üssü 30 bayta eşittir. Faturalandırma dönemi boyunca, Bulut
Hizmetine/Hizmetinden aktarılan her tam ya da kısmi veri Gigabaytı için Müşteriye fatura düzenlenecektir.
Gigabayt-Ay – Bir Gigabayt, 2 üssü 30 bayta eşittir. Müşteriye, faturalama döneminde, her ay boyunca
Bulut Hizmeti üzerinde analiz edilen, kullanılan, depolanan ya da yapılandırılan Gigabayt sayısı için, bir
üst Gigabayta yuvarlanmış olarak fatura düzenlenecektir.

4.

Etkinleştirme Yazılımları
IBM Cloud Container Registry, IBM Cloud (bx/bluemix) cli uzantısını (cr/kapsayıcı-kayıt dosyası) içerir.
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