IBM Cloud (IBM Bulut) Ek Hizmet Tanımı
IBM Watson Studio Paygo
Aşağıda belirtilenler dışında, IBM Cloud Hizmet Tanımının koşulları geçerlidir.

1.

Bulut Hizmeti

1.1

Olanaklar
Müşteri, aşağıda belirtilen mevcut olanaklar arasından seçim yapabilir.

1.1.1

IBM Watson Studio Paygo
Bu Bulut Hizmeti, veri bilimcilerinin üretkenliklerini artırmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış araç ve
yetenekler grubu sunan, bütünleşik bir geliştirme ortamıdır.
Bu Bulut Hizmeti, Müşterinin yapılandırılmış ve iş birliğine dayalı bir ortamda RStudio, Jupyter not
defterleri, SPSS Modeler, Data Refinery ile diğer araçları kullanarak verilerini analiz etmesine olanak
tanır.
RStudio bu olanakta bütünleşik olarak bulunur ve R ile çalışmak için bir geliştirme ortamı sağlar.
Bu Bulut Hizmeti aşağıdakileri sağlar:

2.

●

Etkileşimli bilişim için web tabanlı bir ortam sunan Jupyter notebook yazılımları sağlar. Müşteri,
verileri işleyen küçük kod parçalarını çalıştırıp ardından Notebook uyugulamasında bu
hesaplamanın sonuçlarını görüntüleyebilir.

●

Müşterinin iş birliği yapmak üzere oluşturulan ekibinin bir dizi not defteri, veri seti, makale, modeller
ve analiz iş akışı etrafında toplanmasına olanak tanıyan Projeler içerir;

●

Örnekleme ve profil oluşturmayla birlikte, veri akışı yürütme yeteneklerini içeren Projeler oluşturma
imkanı sağlar;

●

Kullanıcının Jupyter Notebooks'ta bulunan docplex API'yi kullanarak modeller yazması veya bir
grafik arabirimini kullanarak model oluşturması veya mevcut bir modeli içe aktarması için Decision
Optimization aracını bir yetenek olarak içerir. Desteklenen modeller; LP/MIP modelleri, CPO
modelleri, OPL modelleri veya Python modelleridir. CPLEX ve CP Optimizer motorları Watson
Studio'da yerleşik olarak bulunur.

Veri İşleme ve Veri Koruma Sayfaları
Bu hizmet için geçerli olan Veri Sayfası ve bu maddenin koşulları, bu hizmetin kullanımıyla ilgili olarak,
Müşteri sorumlulukları dahil olmak üzere ayrıntıları ve koşulları sağlar. Bu hizmet için aşağıdaki Veri
Sayfası/Sayfaları geçerlidir:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=95E9BEA0B35711E7A9EB066095601ABB

3.

Hizmet Seviyeleri ve Teknik Destek

3.1

Hizmet Seviyesi Sözleşmesi
Bu hizmet, temel IBM Cloud Hizmeti Tanımında belirtilen hizmet seviyesi sözleşmesine tabidir.

3.2

Teknik Destek
Bu hizmet, temel IBM Cloud Hizmeti Tanımında belirtilen destek koşullarına tabidir.
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4.

Ücretler

4.1

Ücret Ölçüleri
Bulut Hizmeti için ücret ölçüsü/ölçüleri, İşlem Belgesinde belirtilir.
Bu Bulut Hizmeti için aşağıda belirtilen ücret ölçüleri geçerlidir:
a.

Yetkili Kullanıcı, Bulut Hizmetlerine doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir araçla (örneğin, bir
multipleks programı, aygıtı veya uygulama sunucusu aracılığıyla) herhangi bir şekilde erişme
yetkisine sahip olan tek bir kullanıcıdır.

b.

Eşgörünüm, Bulut Hizmetlerinin belirli bir yapılandırmasına olan her erişimi ifade eder.

c.

Kapasite Birimi-Saat, seçilen Bulut Hizmeti kapasite türünün bir saatlik kullanımı ile anılan kapasite
türü için gerekli olan belirli sayıdaki kapasite biriminin çarpımı yoluyla elde edilen miktarı ifade eder.
Bu Bulut Hizmetinin amaçları doğrultusunda, her Kapasite Tipi başlatıldığında 0,16 değerinde
Kapasite Birimi-Saat esasında bir minimum ücret uygulanacaktır.

5.

Ek Koşullar
1 Ocak 2019 tarihinden önce imzalanmış olan Bulut Hizmeti Sözleşmeleri (ya da eşdeğer çerçeve bulut
sözleşmeleri) için https://www.ibm.com/acs adresinde yer alan koşullar geçerlidir.

5.1

Otomatik Oluşturulan Not Defteri
Otomatik oluşturulan not defterleri, Garanti Verilmeyen Programlar İçin Uluslararası Lisans Sözleşmesi'ne
(veya eşdeğerine) ve Watson Studio Otomatik Olarak Oluşturulan Not Defteri için Lisans Bilgileri
belgesine ("Lisans Koşulları") tabi olup, bu sözleşmeler aşağıdaki bağlantıda yer almaktadır. Otomatik
oluşturulan not defterleri için özellikle Watson Studio Otomatik Olarak Oluşturulan Not Defteri için Lisans
Bilgileri belgesinde yer alan Kaynak Bileşenler ve Örnek Malzemeler maddesi geçerlidir. Malzemeleri
karşıdan yükleyerek, kopyalayarak, bunlara erişerek veya bunları başka şekilde kullanarak, Lisans
Koşulları'nı kabul etmiş olursunuz.
http://www14.software.ibm.com/cgi-bin/weblap/lap.pl?li_formnum=L-AMCUBHU2B7&title=IBM%20Watson%20Studio%20Auto-generated%20Notebook%20V2.1

Kabul eden:

Kabul eden:

{Müşteri Şirketinin Ticari Unvanı} adına ("Müşteri")

IBM Turk Limited ("IBM")

İmza_____________________________________

İmza_____________________________________

Yetkili imza

Yetkili imza

Unvan:

Unvan:

İsim (el yazısı veya daktiloyla):

İsim (el yazısı veya daktiloyla):

Tarih:

Tarih:

Müşteri Numarası:

Sözleşme Numarası:

Müşteri Adresi:

IBM Adresi:
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