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

1.

„Cloud Service“

1.1

Pasiūlymai
Klientas gali rinktis iš toliau nurodytų galimų pasiūlymų.

1.1.1

„IBM Watson Studio Paygo“
Ši „Cloud Service“ yra integruota vystymo aplinka, teikianti įrankių ir galimybių paketą, kuris padeda
duomenų specialistams didinti savo našumą.
Ši „Cloud Service“ leidžia Klientui analizuoti duomenis, naudojant „RStudio“, „Jupyter“ bloknotus, „SPSS
Modeler“, „Data Refinery“ ir kitus įrankius, sukonfigūruotoje bendroje aplinkoje.
„RStudio“ yra integruota į pasiūlymą ir teikia kūrimo aplinką darbui su „R“.
Ši „Cloud Service“:

2.

●

teikia „Jupyter“ bloknotus, kurie yra žiniatinkliu pagrįsta aplinka, skirta interaktyviems
skaičiavimams. Klientas gali paleisti dalį kodo duomenims apdoroti, o tada peržiūrėti šio skaičiavimo
rezultatus bloknote;

●

apima Projektus, leidžiančius Klientui sutelkti partnerių komandą į bloknotų, duomenų rinkinių,
straipsnių, modelių ir analizės srautų rinkinį;

●

leidžia kurti Projektus, apimančius duomenų srauto vykdymo galimybes kartu su pavyzdžiais ir
profiliais; ir

●

apima Sprendimų optimizavimą kaip galimybę vartotojui rašyti modelius naudojant „docplex“ API,
esančią „Jupyter Notebooks“, arba naudojant grafinę sąsają, kad būtų galima sukurti arba importuoti
esamą modelį. Palaikomi modeliai: LP/MIP modeliai, CPO modeliai, OPL modeliai arba „Python“
modeliai. CPLEX ir „CP Optimizer“ varikliai yra įtaisyti „Watson Studio“.

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=95E9BEA0B35711E7A9EB066095601ABB

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.
a.

Įgaliotasis vartotojas – tai unikalus vartotojas, kuriam bet kokiu tiesioginiu arba netiesioginiu būdu
(pavyzdžiui, naudojant tankinimo programą, įrenginį arba taikomųjų programų serverį) ir bet
kokiomis priemonėmis suteikiama teisė naudotis prieiga prie „Cloud Services“.
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b.

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

c.

Talpos vieneto valanda – tai pasirinkto „Cloud Services“ talpos tipo naudojimo valanda, kuri bus
dauginama iš nurodyto tokio talpos tipo reikiamos talpos vienetų skaičiaus.
Šios „Cloud Service“ tikslais mažiausiai 0,16 Talpos vieneto valandos mokestis bus taikomas
kiekvieną kartą inicijavus Talpos tipą.

5.

Papildomos sąlygos
„Cloud Service“ sutartims (arba atitinkamoms debesies technologijomis pagrįstoms sutartims), vykdytoms
iki 2019 m. sausio 1 d., taikomos sąlygos, pateikiamos https://www.ibm.com/acs.

5.1

Automatiškai generuojamas bloknotas
Automatiškai generuojamiems bloknotams taikomos Programų, kurioms neteikiama garantija, tarptautinės
licencinės sutarties (arba atitinkamos) ir „Watson Studio“ automatiškai generuojamo bloknoto Licencijos
informacijos dokumente nurodytos sąlygos („Licencijos sąlygos“), o šios sutartys pasiekiamos toliau
pateiktu saitu. Konkrečiai, automatiškai sugeneruotiems bloknotams taikoms šaltinio komponentų ir
pavyzdinės medžiagos punktas, įtrauktas į „Watson Studio“ automatiškai generuojamo bloknoto
Licencijos informacijos dokumentą. Atsisiųsdami, kopijuodami, pasiekdami ar kitaip naudodami šią
medžiagą, jūs sutinkate su Licencijos sąlygomis.
http://www14.software.ibm.com/cgi-bin/weblap/lap.pl?li_formnum=L-AMCUBHU2B7&title=IBM%20Watson%20Studio%20Auto-generated%20Notebook%20V2.1
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