កិច�្រពមេ្រពៀងអជា�ប័ណ�ស្រមាប់ផBlackBerry Solution
(BLACKBERRY SOLUTION LICENSE AGREEMENT)

សូ មអនឯកសរេនះេដយក
ច ត�ទុដក ក់ មុនេពលំ
ា កម
យ ិ
ត េ ឡង ឬេ្រប្របស
់ �វិធីស (Software)។ កិច�្រពេ្រព�

េនះ រួមមាបទប្ប� �ត�ែដលដកកំហិត ឬមិនរបប��ូ លនូវកទទួលខុស្រត�របស់  RIM ចំេពេលអ�ក េហយែដល
ជេហតុេធ�ឱ្ប៉ះពលដល់សិទ្រស
�ិ
ច្បោេផ្សេទៀតរបសេ់ លអ�ក។ ែផ�កេលយុត�ធិករបសេ់ លអ�ក កិច្រព
�
េ្រព�
េនះក៏អត្រម�ឱ្េលអ�កេ្រប្របាមជ្ឈត�កេដឈរេលមូលដ�ដចេដែឡក 

ស្រមាេដះ្រវិវ

ជាជកជំនុំជំរះេដគណៈវិនិច�យ ឬប
័
ណឹ� ងតនា្រក�ម។ កិច្រពេ្រព�េនះ នង
�ិ
់ខ
ឹ មិនជះឥទ�ិពលដល់សិទដច

តផ�ូវច្បោែដលេនជធរមាក�ុងយុត�ធិករបសេ់ លអ�ក កុង
� វិសលភែដលេលអ�កអមាសិទទទ
�ិ ល
ួ បា
សិទដច
�ិ
ខតផ�ូវច្បោេនាះ

កិច�្រពមេ្រព�ងអជា�ប័ណ�ស្រមាប់ផBlackBerry Solution េនះ (េហកត់“កិច�្រពមេ្រព”) គជ
ឺ

កិច�្រពេ្រព�តផ�ូវច្បោរវេលអ�កែដលជឯកត�ជន ្របសិនេបេលកអ�
េធ�ករ្រពមេ្រព�ងក�ុខ�ួនេលកអ�ផា�ល់ ឬ្របសិនេបេលកអ�កទទួលបានសិទ�ិេដម្បីទទួលយកកម�វិធីសុហ(ដូច
មាែចងខេ្រក)

ក�ុងនាម្រក�មហ៊ុនរបេលអ�ក

រវងអង�ភាពែដលទទួលបានអត�្របេពីសកម�ភាពរបស់េលកអ�

ឬអង�ភាពេផ្សងៗេទៀ

(ក�ុងករណីណក៏េដេហកត
 ់

“េលកអ�”) និង  Research In Motion Limited / Research In Motion UK Limited េលខ្រក�មហ៊ុន
៤០២២៤២២ / Research In Motion Singapore Pte. Limited (“RIM”) ែដលមាករិយាលចុះប�� ី ស�ិតេន

295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, Canada N2L 3W8 / 200 Bath Road, Slough, Berkshire,
United Kingdom SL1 3XE / International Business Park, The Synergy Building ស�ិតេនជាន់ទ ២ េលខ
ា�ភា” និងេហេដយែឡក “ភាគ”)។ ក�ុងបរិបទៃនកែចកច
៦០៩៩១៧ ្របេទសសឹង�បុរី (េហជារួម “បណ

Offerings (ដូចមាកំណត់និយមន័យខេ្រក) RIM សំេដេល Research In Motion E-Commerce, Inc /
Research In Motion E-Commerce Corporation / Research In Motion

E-Commerce

S.a.r.l ឬសខរបRIMែដល្រត�វបានកំណត់ថាជាអ�កែOfferings េនក�ុងយុត�ធិកររបស់េលកអ
័ �
htt://www.blackberry.com/legal/rime (“RIME”)។ ្របសិេបេលអ�កេ្របកំពុងេ្របកម�វិធីសុហ�ែវរែដលពកពន

េទនង
ឹ ផលិតផលកៃន ដ ស្រមាខ�ួនេលអ�កផា�ល់ និេ្របជំនួសមុខឱ្្រក�ហ៊ុនរបស់េលអ�ក ឬអង�ភាដៃទ
េទៀត េនាពកថា “េលអ�ក” ្រត�មាន័យថ េលអ�កក�ុងនាខ�ួនេលអ�កផា�លស្រមាសមាសធាមួយចំនួន

ៃនកម�វិធីសុហ�ែវរ និងេសវ RIM ដៃទេទៀត េហយពកថាេលអ�កនឹងមាន័យថា អង�ភែដលជំនួសមុខេដ

េលអ�កស្រមាកម�វិធីសុហ�ែវរ និងេសវកម� RIM ដៃទេទៀត   (ឧទហរណ៍ ្របសេប្រក�មហ៊នែដលេលអ�កបេ្រម
ករងជូន ផ�ល់សិទឱ
�ិ ្េលអ�កចុះកិច�្រពេ្រព�ពកពន
័ �នង
ឹ កេ្រប្របគណនីសេអឡិច្រត�និច Blackberry

Enterprise Server (“BES”) និងកម�វិធី្រគប្រគព័តម
៌ ាផា�លខ�ួនរបស់ Blackberry (“កម�វិធី PIM”) ប៉ុែន�្រក�មហ៊ុ

នង
ឹ មិនអនុ��ត និងទទួលខុស្រត�េលកេ្រប្របកម�វិធី ឬេសវដៃទេទៀត  ដូចជា កម�វិធី  Windows Live
Messenger client Software ឬ  RIME Store េនាពកថ ”េលអ�ក” នឹងមាន័យថា ្រក�មហ៊របស់េល

អ�កស្រមាគណនីសេអឡិច្រត�និច Blackberry Enterprise Server (“BES”) និងកម�វិធី  PIM េហយពកថ

"េលអ�ក" នឹងមានន័យថា ខ�េលអ�កផា�លពកពន
័ �នង
ឹ កេ្រប្របកម�វិធី Windows Live Messenger client
Software ឬ RIME Store របស់េលអ�ក)។ ពក់ព័ននឹងអជា�ប័ណ� នកែចកចកម�វិធីសុហ�ែវរ 
អចជាអ�កទទួលអជា�ប័ណ�េដយផា�ល់ ឬេដយ ៖

(ក)

Research

In

RIM

Motion

Limited

(“RIM Canada”) ឬបុ្រតសម�័ន� និងសម�័ន�ញាតិមួយ ឬេ្រចនរបស់ខ� (ែដលសមន
�័ ញាតិ និងបុ្រតសម�័ន�រួ
�
មជាម
RIM

Canada

មានេលកេឡងក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ “RIM

Group

of

Companies

តតិយជនអ�ក្របគល់អជា�ប័ណ�េទ RIM Group of Companies រួមទំ
 ង RIM ផងែដរ។

”)

ឬ  (ខ)

តមរយ (ក)

ករចុះហត�េលខេលច្បោប់ចមតរយៈកតំេឡង  (installing) ករេធ�ឱ្យសកម (activating) ឬកេ្របកម�វិធី
សុហ�ែវរ េលកអ�កយល់្រពមេគារពតមលក�ខណ�ៃនកិច�្រពមេ្រព�
ឬកង�ល់ទក់ទងនឹងលក�ខណ�ៃ

ងេនះ។ ្របសិនេបេលកអ�ក

កិច�្រពមេ្រព�ងេនះ េលកអ�កអចទំនាក់ទំនង RIM តមរយៈ

legalinfo@rim.com។
កិច�្រពមេ្រព�ងេនះជំនួសកិច�្រពមេ្រព�ងអប័ណ� BlackBerry End User/Software License

និង

កិច�្រពមេ្រព�ងអជា�បEnterprise Server Software និងកិច�្រពមេ្រព�ងអជា�បBlackBerry Software ឬ
កិច�្រពមេ្រព�ងអជា�ប BlackBerry Solution

ទំ
 ឡាែដលមានកន�ងមកទំងអស់ ក�ុងវិសលភា

កិច�្រពមេ្រព�ងទំងេនាះ មាន្របសិទ�ភាពេលសុហ�ែវរ ែដលបង�បាន BlackBerry Solution របស់េលកអ�ក
ចប់តំងពីៃថ�ែដលេលកយល់្រពេលលក�ខណ�ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេន

(ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន

សូ មអនែផ�កែដលមានចំណងេជង“Amalgamtion of Agreemetns” (ែផ�កទី ៣០)។

ករប�� ូន(Return)
េនមុនេពលដំេឡ េធ�ឱ្យសកម� ឬេ្រប្របាស់សមដំបូងៃនកម�វិធីសុហ�ែវរែដលបាទទួលអជា�ប័
្រសតកិច�្រពេ្រព�េនះ ្របសិនេបេលកអ�កយល់
េលកអ�កគា�នឆន�ៈនឹងទទួលយកលក�ខណ�ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ េលកអ�កគា�នសិទ�ិនឹងស់កម�វិធីសុហ�ែវរណ
មួយេឡយ េហយេលកអ�ក្រត ៖ (ក) ប��ូ នកម�វិធី

សុហ�ែវរេនាះ្រតឡប់ឱ RIM វិញជាបនា�ន

លុបកម�វិធីេនាះេចល ឬេធ�កយវិកលក (disable) កម�វិធីេនាះ។

(ខ)

្របសិនេបេលកអ�កបានទិញផលិតផលរប RIM ែដលមានប��ូលកម�វិធីសុហែវររួចជាេ្រសច េដ យ ឬក�ុង
RIM

េលកអ�ក្រត�វេផ�្រតឡប់ជាបនា�ន់នូវផលិតផល និងកម�វិធី្រពមទំងរ

(រួមទំងេសៀវេភែណនាំ និងក�)
ឬអ�កតំណាងែចកចយ្រសបច្បោប

RIM

(item)

េផ្សងៗ

ែដល ភា�ប់ជាមួយផលិតផលេទ

RIM

េពលគឺបុគ�លទំងឡាយណា ែដលបានលក់ផ

RIM

និងកម�វិធីសុហ�ែវរ្រពមទំងរបស់រ (item) េផ្សងៗែដលភា�ប់មកជាមួយផលិតផល េនាះឱ្យេលកអ (គ)

្របសិនេបេលកអ�កបានទិញផលិតផលកន (handheld product) របស់តតិយជន ែដលមានប��ូលកម�វិធីរបស់

RIM

រួចជាេ្រសច េដ

ឬអ�កតំណងែចកចយ្រសបច្បោប់រ
(handheld

product)

យ ឬក�ុង
RIM

RIM

េលកអ�ក្រត�វេទជួបជាបនា�ន់

RIM

េពលគឺបុគ�លទំងឡាយណាែដលបានលក់ផលិតផលក

របស់តតិយជន និងកម�វិធី 

Software

្រពមទំងរបស់រ

(item)

េផ្សងៗែដលបានភា�ប់មកជាមួយផលិតផលេនាះឱ្យេលកអ�ក េដម្បីេរៀបចំេធ�កយវិកលកម�កម�វិ

េបសិនជាេនក�ុងកលៈេទសៈខ

េលកអ�កបានទិញកម�វិធីសុហ�ែវរទំងេនះ /ឬផលិតផលរបស់ 

RIM

ែដលមានប��ូលកម�វិធីទំងេនាះរួចជាេ្រសចមិនអចេ្របផលិតផ RIM េនាះេដយគា�នកម�វិ Software
េហយេលកអ�កបានបង�ញលិខិតប�ពីករទិញផលិតផលក�ុងរយៈេពល

គិតពីៃថ�ែដលេលកអ�កបានទិញកម�វិេនាះ ដល់

RIM

៣០

(សមសិ)

ឬអ�កតំណាងែចកចយ្រសបច្បោប់

ៃថ� 

RIM

ែដលបានលក់កម�វិធីេនាះឱ្យេលកអ�ក RIM ឬអ�កតំណាងែចកចយ្រសបច្បោប់ នឹងសង (្របសិនេបម)
ែដលេលកអ�កបានចំណាយស្រមាប់ទិញរបស់របរទំងេលកអ�កវិញ។
េដម្ បីទទួលបាន្របាក់សំណងៃថ�កម�វិធីែដលបានប�ូលក�ុងផល
�
ន់ៃដ (handheld product) របស់តតិយជន 

(ប៉ុែន�សូ មកត់  សមា�ល់ថា កម�វិធី្រត�វបានផ�ល់ជូនេដយឥតគិតៃថ�ស្រមាប់ផលិតផ (handheld product)
មួយចំននរប
ួ
ស់ តតិយជន

េហតុេនះ េនក�ុងករណីេនះ នឹងគា�នផ�ល់្របាក់សំណង)

សូ មេលកអ�កទំនាក់ទំនងេទកន់អ�កតំណាងែចកចយ្
ៃនកម�វិធីែដលបានប��ូលក�ុងផលិតផលកន់(handheld

product)

របស់តតិយជនេនាះ។

្របសិនេបក�ុងកលៈេទសៈែដលបានេពលខ

េលកអ�កមិបានទទួល្របាក់សំណងៃថ�កម�វិធីពីអ�កតំណាងែចកចយ្រសបច្បោប់េទ េលកអ�កអច RIM
តមរយៈlegalinfo@rim.com។
១.

និយមន័យ ៖ េលកែលងែតេនក�ងបរិបទកំណតនិយមន័យេផ្សងពីេនះ
និយមន័យដូចមាែចងខងេ្រក
ឬពហុវចនេទតមអត�ន័យ ៃនបរិ)
“េសវបណា�ញឥតែខ

(Airtime

បេច�កសព�ដូខេ្រក ្រត�វម

(បេច�កសព�ទំ
 ងេនះ អចនឹង្រត�វេ្របក�ុងទ្រមង់ឯ
Service)”

សំេដេលបណា�ញេសវឥតែខ្សចំង

និងបណ
ា�ញេសវេងេទៀត  (រួមមានបណា�ញមូលដ [Local Area Network] េសវផា�យរណប និងេ
អុីនេធរណិតឥតែខ្)

និងេសវេផ្សងៗេទៀ

ែដលផ�ល់ឱ្យេដយ្រក�មហ៊ុនផ�ល់េសវបណា�ញឥតែខ្សរបស់េលកអ�ក ែដលចំប

BlackBerry

Solution របស់េលកអ�ក
“អ�កផ�ល់េសវបណា�ញឥតែខ(Airtime Service Provider)” សំេដេលអ�កែដលផ�ល់េសវបណា�ញឥតែ
“អ�កេ្រប្របាស់្របតិ្

(Authorized

User)”

សំេដេលបុគ�លទំងឡាយណាែដលេលកអ�កបានអនេ្រប្របាស់កម�វិធីសុហ�ែែដលជាែផ�កមួយៃន
BlackBerry Solution របស់េលកអ�ក ដូច ៖ (ក) បុគ�លទំ
 ងឡាយណាែដលជានិេយាជិត ក្ស
ឬអ�កេម៉ករឯករជ្យរបស់េល

(ខ)

មិត�ភក�ិ ឬសមាជិក្រក�ម្រគ�

ឬបុគ�លទំងឡាយណាែដលស�ក់េនក�ុងបរិេវណលំេនដ�នរបស់ (គ) បុគ�លទំ
 ងឡាយណាែ
RIM

ផ�ល់ករអនុ��តជាលយលក�ណ៍អក្សរ។បីជាមចំណុចដូចបាេលកេឡងខេលេនះក�ី 

កិច�្រពមេ្រងេនះមិនបានប��ក់អំពីស ិទ�ិជាស�័យ្របវត�ិ ក�ុងករេរៀបចំកម�វិធីមា៉សុីនកំព្យូទ័រេផលិត

ផល  BlackBerry របស់អ�កេដយតតិយជនេឡយ។ ្របសិនេបអ�កមានបំណងដូេច�ះ សូមទំនាក់ទំនងម
RIM តមរយ legalinfo@rim.com។
“ផលិតផលកន់ៃដរបស់ BlackBerry (BlackBerry Handheld Product)” ឬអចេហម៉្យោងេទៀតប

ឧបករណ៍  BlackBerry “BlackBerry Devices” សំេដេលឧបករណ៍ែដលផលិតេដយ ឬផលិតក�ុងន
RIM រួមមាន smartphone, smart card reader, tablet ឬ  presenter របស់ផលិតផល  BlackBerry
និងរល់ឧបករណ ដៃទេទៀត ែដលបានកំណត់យា៉ងច្បោស់
http://www.blackberry.com/legal/

RIM

blackberry/devices_for_bbsla

េនេគហទំព័រ

ថាជាផលិតផលកន់ៃដរប

BlackBerry។
“កម�វិធីសុហ�ែវរស្រមាប់ផលិតផលកន់ៃដរប

BlackBerry

សំេដេលកម�វិធី សុហ�ែវរែដលជាកម�សិទ�ិរបស RIM
[Firmware]

ចំនុច្របទក់អ�កេ្រ

(BlackBerry

Handheld

Software)”

(ែដលមានដូច ៖ កម�វិធីសុហ�ែវរ កម�វិធីបង�ប់ 

[Interface]

និងមាតិកព័ត៌

[Content]

មិនថាជាកូដកម�វិធីសុែហ�វរបេច�កេទស ឬមិនែមនជាកូដកម�វិធីសុហ�ែវរបេច�កេ
Party

Components]

ឬែផ�កណាមួែដល្រត�វបានេចនាេឡងេដម្បីេមួយផលិតផលកន់ៃដែដ ៖

(ក)

្រពមទំងសមាសភាគរបស់តតិ

[Third

្រត�វបានតំេឡងរួចជាេ្រសចេទក�ុផលកន់ៃែដលេលកអ�កបានទទួលព RIM ឬ  (ខ) ្រត�វបានេផ�
ែចកចយ ឬេបកឱ្យេ្រប្របាស់េនេពលខ�ះេដយ ឬ RIM ស្រមាប់ផលិតផលកន់ៃដ ថេដផា�ល់
ឬតរយៈ RIME Store ។ ឧទហរណ៍ “កម�វិធីសុហ�ែវរស្រប់ផលិតផលកន់ៃដរបស់ BlackBerry”
រួមមានដូចជា កម�វិធីសុហ�ែ្របព័ន�្របតិបត�ិករែដលជាកម�សិទ�ិ RIM និងកម�វិធីែដលជាកម�សិទ�ិរបស

RIM ែដល្រត�វបានប��ូលរួចជាេ្រសចេទក�ុងផលិតផលកន់ៃ BlackBerry ឬអរកបាតមរយៈ

RIME Store និងផលិតផលកម�វិធី

សុហ�ែវរែដលជកម�សិទរប
�ិ ស់  RIM ែដល្រត�វបានេផ�

ែចកចយ ឬេបកឱ្យេ្រប្របាស់េដយ ឬក

RIM

ស្រមាប់េ្រប្របជាក់ល

នូវផលិតផលកន់ៃដរបស់តតិយជន េេពលខ�ះ។
“េសវទូទត់ស្រមផលិតផល BlackBerry (BlackBerry Payment Service)” គជ
ឺ មូលដ�ទូទតែដល
ជកម�សិទរប
�ិ ស់ RIM ែដលអជួយ ស្រម�ដល់កទិញផលិតផល In-App ្រពទំ
 ផលិតផល និងេសវ
ឌីជីថលេផ្សេទៀត តរយៈ RIME Store។

“កម�វិធីសុហ�ែវរកុំព្ យូទ័PCរបស់ផលិតផល  BlackBerry (BlackBerry PC Software)” សំេដេលកម�វិធ

កុំព្ យូទ័ែដលជាកម�សិទ�ិរបស់RIM (ែដលមានដូច ៖ កម�វិធីសុហ�ែវរែដលជាកម�សិទ�ិរបស់RIM ចំនុច្របទក
[Interface] និងមាតិកព័ត៌ម [Content] មិនថាជាកូដកម�វិធីសុហ�ែបេច�កេទស ឬមិនែមនជាកូដកម�វិធ

សុហ�ែវរបេច�កេទស ្រពមទំងសមាសភស់តតិយជន [Third Party Components]) ឬែផ�កណាមួយែដ
រចនាេឡងស្រមាប់ជាែផ�កមួ BlackBerry Solution និងអ�កេ្រប្របាស់ែតមា�ក់េ្របេនេពល
ឧទហរណ៍ៃកម�វិធីកុំព្ យូទPCរបស់ផលិតផល  BlackBerry

គឺ

“BlackBerry

Desktop

Software”

ែដលអច្រត�វបានេ្របស្រមាប់េធ�សមកលកម� (synchronization) រវងផលិតផលកន់ៃដ និងមា៉ស
កុំព្ យូទ័ររបស់េលកអ�ក ្រពមទំងអចផ�ល់នូវមុខងរ្រគប់្រគងេផ្សងេទៀតេដយមា៉សុី
“BlackBerry Prosumer Service(s)” សំេដេលេសវរបស RIM ែដល្រត�វបានរចនាេឡង ផ�ល់ជូនេដយ
RIM

ស្រមាផ�ល់ឱ្យអ�កេ្រប្របាស់នូវមុខងលកមយចំន
ួ
ន
ួ ៃនកម�វិធីមា៉សុីនបេ្រម

BlackBerry

(BlackBerry Server Software) េដយមិនចំបាច់ត្រម�វឱ្អតិថិជន
RIM ជាវកម�វិធីមា៉សុីនបេ្រ
យ

BlackBerry។ ឧទហរណ ៃន BlackBerry Prosumer Service គឺ “BlackBerry Internet Service” ែដល

អចជួយ ឱ្យអ�ក ៖ (ក) ប��ូ ល  ISP មួយចំនន ឬ
ួ
គណនីសរេអឡិច្រតនិករបស់តតិយជនេផ្សងេទ
េដម្ បីជំរុញករប��រកផលិតផលកន់ៃដរបស់អ�ក (ខ)

បេង�តអសយដ �នអុីែម៉លេដយែផ�កេលឧបក

ស្រមាប់ផលិតផលកន់ៃដរបស់អ�ក ន (គ) េ្រប្របាស់មាតិកព័ត៌មាន និងេសវអុី តមួយចំនន
ួ ។
BlackBerry

Prosumer

Service

មួយចំនន ឬ
ួ
ទំ
 ង្រស�

្របែហលជាមិនអចេ្របបានជាមួយអ�កផ�ល់េសវបណា�ញឥតែខ្សរបស់េល
សូ មទក់ទងអ�កផ�ល់េសវបណា�ញឥតែខ្សរបស់អ�កេដម្បបាេសវេនាះ។
“កម�វិធីសុហ�ែវរមា៉សុីនបេ្រម

BlackBerry

(BlackBerry

Server

Software)”

សំេដេល

កម�វិធីមា៉សុីនបេ្រមែដលជាកម�សិរបស់  RIM (ែដលមានដូច ៖ កម�វិធីសុហ�ែវរ ចំនុច្របទក [Interface]
និងមាតិកព័ត៌ម

[Content]

ែដលអច ឬមិនអចចត់ទុកូដកម�វិធីតែបបបេច�កេទស

រប់ប��ូលទំង មា៉សុីនកំព្យូទ័រេមែដលប� protocol identifier (SRP ID), កូនេសរប��ក់ភាព្រតឹម្រ

(authentication key)របស់ SRP និង identifier េផ្សងេទៀតែដល RIM ផ�ល់ឱ្យេ្រប្របាស់ច្បោប់ចម�ងកម
មា៉សុីនកំព្យូទ័រេមែតមួយគត់ និងសមាសភាគរបស់តត)

ឬចំែណកណាមួយេនា

េហយច្បោប់ចម�ងែតមួយេនះ ្រត�វរចនាេដម្ បីតំេឡងេទក ងកំព្ យូទ័រ និងេ្រប្របាស់េដយផលិតផលក

កំព្ យូទ័ជាេ្រចន េនេពលណាមួែដលអេធ�

បាន។ ឧទហរ ៃនកម�វិធីមា៉សុីនបេ្រម

BlackBerry មានដូចជា កម�វិធីមា៉សុីនកំព្យូទ័រេមសហ BlackBerry “BlackBerry Enterprise

Server”

ែដល្រត�វបានរចនាេឡងេដរួមប��ូ ល និងផ�ល់នូវក

តភា�ប់រវ

កម�វិធីមា៉សុីនកំព្យូទ័រេមជាក់លក់មួយចំ (ដូចជា កម�វិធមា៉សុីនកំព្យូទ័រេមសរេអឡិច្រត�និក ដ [email
server])

ជាមួយនឹងផលិតផលកន់ៃដ ែដល្រត�វបានរចនាេឡងេដម

ឱ្យដំេណរករជាមួយកម�វិធីមា៉សុីនកំព្យូទហ្រគា BlackBerry និងកម�វិធី  “BlackBerry Mobile
Voice

System”

(ែដលជផលិតផល្រត�វបានរេឡងេដម្ បីេធ�ឱ្យ លក�ណៈទូរស័ព�េនករិយ

អចរកបានស្រមាប់ផល

កន់ៃដ។

“BlackBerry

Solution”

សំេដេលកម�វិធីសុហ�ែវរ

េហយែដលយា៉ងេហចណាស់ចំណុចមួយក�ុងចំេណាម ចខងេ្រក
្រត�វបានយកមកេ្រប្របាស់ជាមួយកម�វិធីស ៖ ដូចជា ផលិតផលRIM កម�វិធីមា៉សុី

កំព្ យូទ័រេម

BlackBerry កម�វិធីផលិតផល កន់ៃដBlackBerry កម�វិធីកំព្ យូរទ័រ BlackBerry និង/ឬេសវនានារបRIM
រួមជាមួយឯកសរសេមាធានែដល ពក់ព័ន�ែដលអចយវត�បាន។

“មាតិកព័ត៌ម(Content)” សំេដេលទិន�នយ 
័ អត�បទ ត�ន�ី សេម�ង  សេម�ងេរទទូរស័ព� របថត ្រកហ�ិក វីេដអ
ូ
សរ ស�(tag) ទំឡាយ ឬឯកសឌជ
៌ ាឌជ
ី ីថល ឬព័តម
ី ីថលដៃទេទៀត។
“ឯកសរសេមាធ

(Documentation)”

សំេដេលឯកសរែណនាំរេបៀបតំេឡងកម�វិធីជាក់មួយ 

និងឯកសរស្រមាប់អ�កេ្រប្របាស់ចុងេេទៀត រួមមាន ្រសីលធម៌ េគាលករ ែណនាំ វិធាេ្រប
្របា

ែដល្រត�វបានេរៀបចំ និងផ�ល់ឱ្យេ

RIM

ស្រមាប់្របេភទ និងកំែណែ

(Version)

ជាក់លណាមួយៃនកម�វិធីផលិតផល ឬេសវកម�របស RIM រួមទំ
 ងឯកសរែណនាំពីសុវត�ិ (Safety

Instructions)

ផងែដរ។

ឯកសរសេមាធានស្អ�កេ្រប្របចុងេ្រកយ និងអ្រគប្រគង

អចទញយកពីេគហទំព័ http://www.docs.blackberry.com
legalinfo@rim.com។

ឬ  អចទំនាក់ទំន RIM

សូ មប��ក់ថា ឯកសរសេមា

តមរយៈ
មិនមានរ

ប��ូ លនូវឯកសរែណនាំអំពីរេបៀបេឡងកម�វិធី ឬឯកសរស្រមាប់អ�កេ្រប្របេ្រក
ែដលមិន្រ�វបានេរៀបចំ ឬែកស
ត
រម�ល
្
បុគ�លេផ្សងេទៀតេ្រកែតRIM េឡយ។

“ផលិតផលកន់ៃដ (Handheld Product)” សំេដេល (ក) ផលិតផលកន់ៃដរបស់ BlackBerry ឬ  (ខ)
ផលិតផលកន់ៃដរបស់តតិយជន
“ផលិតផល  In-App (In-App Products)” សំេដេលផលិតផល ឬេសវឌីជីថល ែដលបាលក់ជូនេលអ�ក 
េដេ្រប្របាស់េទូទតស្រមាផលិតផល  BlackBerry តរយៈច្បោចម�ងៃនកម�វិធីសុហ�ែវរ ឬកម�វិធី
សុហ�ែវរតតិយជនែដលេលអ�កអទទួលបាតរយៈ RIME Store។
“ប�� រ (Kiosk)” សំេដេលែផ�កមួយេនក�ុង RIME Store។
“Merchant of Record” ឬ  “MoR” សំេដេលអង�ភាែដលទទួលបន�ុកេលដំេណរកប��ទិញ ដូចបា
កំណត់េនេពលប��ទិញ ែដលអខុសគា េទត្របេភៃនកទទត់ យុត�ធិករ ប�� រ។

“My World” គជ
ឺ កែន�ងរក្ទុកែដលអជួយ េលអ�កឱ្លុបេចកតំេឡង ឬតំេឡងសថ�ីនូវកម�វិធី 
និងសមាសធារបស់តតិយជនមួយចំនួន  េនេលផលិតផលកៃន ដរបស់េលអ�ក ែដលបាទទួលតរយៈ
RIME Store។
“Offerings” គជ
 ឡាែដលអរកបាតរយៈ RIME Store
ឺ ផលិតផល In-App និងរបស់របរ ឬេសវទំ

រួមមាន ផលិផល កម�វិធីសុហ�ែវររបស់  RIM េសវរបស់  RIM សមាសធារបស់តតិយជន ឬេសវតតិយជន
ែដលងនង
ឹ រកបាន

“Offerings Vendor” សំេដេលឯកត�ជន ឬអង�ភាែដលបាប��ូ ន Offerings ស្រមាកែចកចតរយៈ
RIME Store។

“េសវRIM ែដលបាទូទតរួច” (Paid RIM Service)” សំេដេលេសវRIM ែដលេលអ�ក ឬអ�កេ្រប្របា
្របតិ្រស�របស់េលអ�ក ្រត�ចុះេឈ�ះ និ្រត�បង់កៃ្រេដម្ទទួ
ប លបានRIM ។
“េ្រគ�ងបនា�ប់បន្សំៃនផលិត “RIM “RIM Peripherals” សំេដេលមា៉កផលិតផលរបស RIM ដូចជា
េ្រគ�ងបែន�ម ឬឧបកណ៍េផ្សងេទៀត រប់ប��ូលទំង មី្SD កត(MicroSD cards) ឬឧបករណ៍េផ្សងេទៀត
ដូចជា អង�ចងច

(memory)

រចនាេឡងេដម្បីេ្របជាមួយផល

និងឧបករណ៍ស�ប់នឹង្រតេចៀ

[headsets]

RIM។

“ផលិតផល RIM (RIM Product)” សំេដេលផលិតផលកន់ៃដរបសBlackBerry និងេ្រគ�ងបនា�ប់បនរបស់ 
RIM ្រគប់យា៉ង
“េសវរបស់ RIM” (RIM Service) សំេដេលេសវទំ
 ឡាែដលមាែចងយា៉ច្បោថជេសវែដលអ
ផ�ល់ជូនេលអ�កតរយៈ និងជួសមុខឱ្ RIM ឬសមន
�័ ញាត
�
របស់ RIM ដូចជា េសវ“BlackBerry Protect”

RIME Store េសវ“BlackBerry Messenger” និងេសវBlackBerry Prosumer ប៉ុែន�កែដល RIM ផ�ល់
មា៉រួមស្រមាេសវតតិយជន គឺពុំបារបប��ូ លក�ុងេសវរបស់ RIM េទ។
“RIME Store” សំេដេល RIME ឬហឌជ
� ិទរប
�ិ ស់ RIME ែដលមិនែមនជា“BlackBerry
ី ីថលែដលជកមស
Enterprise Store” ែដលតរយៈេនាះ Offering Vendors អប��ូ ន  Offerings េដម្ែចកចជូ
នដល់
ប

អ�កេ្រប្របចុងេ្រកយ ប៉ុែសូ មប��ក់ថ“RIME Store” ពុំបាប��ូ លេទក�ុងហឌីជីថល  ដូចមាក�ុង
េគហទំព័រ www.shopblackberry.com ែដល្របតិបត�ិកេដ Global Solutions Inc. េឡយ។

“RIME Store Offering” សំេដេល Offering ែដលអរកបាតរយៈ RIME Store ។

(

“អ�កផ�ល់េសវ Service Providers)” មាអត�ន័យដូចមាែចងក�ុងចំណុច/្របក៩ (ង)។
“កម�វិធី  Software” សំេដេលកម�វិធីស្រមាប់ផលិតផលកន់ៃដរ BlackBerry ឬកម�វិធីស្រមាប់មា៉ស
កំព្ យូទ័រ

BlackBerry

ឬកម�វិធីស្រមាប់មា៉សុីនបេ្

BlackBerry

ែដលបាន្របគល់ឱ្យេលកអ�កតមកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ េទះបីេ្រកមទ្រមង់ មេធ្
ឬវិធីស�ស�ៃនករផ�ល់ តំេឡង ឬេ្រប្របាស់ែ

េដយ។ ពក្យ “កម�វិធីសុហ�ែវរ”

មិនរប់ប��ូលនូវកម�វិធីសុហ�ែវរ ឬសមាសភាគរបស់តជន  (Third Party Software or Item) េឡយ 
េបេទះជាកម�វិធីសុហ�ែវរ ឬសមាសភាគរបស់តតិយជនេនាះ ្រត�ចេដយRIM ឬជំនួសមុខឱ្យRIM
ឬតរយៈ RIME Store ឬត្រចែបងែចកេផ្សេទៀតណមួយ េដេ្របេសវទូទត់របស់BlackBerry ឬ
កម�វិធីសុហ�ែវរស្រមាតតិយជន ឬសមាសភរបស់តតិយជនែដលភា ប់មកជាមួយ
ឬ្រត�វដំេណរករជាកម�វិធី និង/ឬែផ�កណាមួយៃន

BlackBerry

Solution

របស់េលកអ�

ឬផលិតផលកន់ៃដ របស់តតិយជនក៏េដ
“សមាសភាគរបស់តតិយជ (Third Party Components)” សំេដេលកម�វិធីសុហ�ែវរ ចំនុច្របទក់អ�កេ្
(Interface) ែដលផ�ល់អជា�ប័ណ�េដ RIM ពីតតិយជន  ឱ្យដក់ប��ូលេទក�ុងផលិតផលកម�វិធីរប RIM
ឬស្រមាប់ដក់ប��ូលេទក�ុងកម�បង�ប់  (Firmware)
ែចកចយជាែផ�កសំខន់មួយៃនផលិតផស់ 

ក�ុងករណីផលិតផលែផ�ករងរបស់ 
RIM
ឹ

RIM

េដយេ្រប្របាស់

និង 

RIM

ប៉ុែន�មិន្រ�វរួម
ត
ប��ូលកម�វិធីសុហ�ែវរបស់តតិយជនេទ។
“មាតិកព័ត៌មានរបស់តតិយ (Third Party Content)” សំេដេលមាតព័តម
៌ ា ែដលជាកម�សិទ�ិរបស
តតិយជន។
“ផលិតផលកន់ៃដរបស់តតិយជន(Third Party Handheld Product)” សំេដេលបករណ៍ែដលរបប��ូ ល
ទំ
 ឧបករណ៍អចល័តបាន ដូចជSmartphone ឬ tablet (ែដលមិនែមនជាឧបករណ របស់ BlackBerry
ែដលកម�វិធីផលិតផលកន់ៃដ  ឬែផ�កណាមួយរបស BlackBerry

្រត�វរចនា នផ�ល់សិទិេដយ
�
RIM

េដម្ បីឱ្យដំេណរ (រួមទំទីតំែដលកម�វិធីផលិតផលកន់ៃដរបស់ BlackBerry អចូលេ្រប្រប្របព័ន�
RIM

េហយែដល 

RIM

បានចុះកិច�្រពមេ្រព�ងជាមួយអ�កផ�ល់េសវបណា�ញឥតែខ្សរបស់

េដម្ បីឱ្យឧបករណ៍របស់ តតិយជនអចចូលេ្រប្របាស់្RIM បាន។

“សមាសធាតុរបស់តតិយជ

(Third

Party

Items)”

សំេដេលមាតិកព័ត៌មានរបស់តតិ

និងផលិតផលរបស់តតិយជន។
“ឧបករណ៍  Hardware របស់តតិយជន  (Third Party Hardware)” សំេដេលផលិតផលកន់ៃដ កំព្យូទ
េ្រគ�ងបរិក�រ េគឿងបនា�ប់បន្សំ និងឧប Hardware ដៃទេទៀត ែដលមិនែមនជាផលិតផលរបស RIM។
“ផលិតផលរបស់តតិយជន  (Third Party Products)” សំេដឧបករណ Hardware និងកម�វិធី Software
របស់ តតិយជន ្រពមទំងផលិតផលពណិជ�កម�ដៃទេទៀត ែដលមិនែមនជាផលិតផល RIM។
“េសវកម�របស់តតិយជន (Third Party Services)” សំេដេលេសវកម�ទំងឡាយែដលផ�ល់េដយតត
រប់ប��ូលទំងេសវបណា�ញឥតែខ្ែដលផ�ល់េដយMoR ឬ្របព័នទូទតរបស់តតិយជន និងេគហទំព័រ
ែដលមិនដំេណរករេដRIM។
“កម�វិធី 

Software

របស់តតិយជន 

(Third

Party

Software)”

សំេដេលកម�វិធី

Software

ែដលជាកម�សិទ�របស់តតិយជន ែដលបានផ�ល់ ឬអចេ្រប្របាស់បានតមរយៈផលិត RIM កម�វិធី ឬ
េសវរបស់ RIM ដូចជាRIME Store។
“BlackBerry Solution របស់េលកអ�” សំេដេលកម�វិធី Software និងយា៉ងេហចណា ស់ សមាស
(item) បែន�មណាមួយក�ុងចំេណាមសមាសបនា�ប់បន្ែដលេលកអ�កបានទទួល តំេឡង ផ�ល់ ឬ្របគ
ឬករផ�ល់ករអនុ��ត និងទទួលយកនូវករទទួលខុស្រត�វេលករេ្រប្រនងក
ឹ ម�វិធី 
េនក�ុងកលៈេទសៈជាក់លក់ណាមួេលកអ�ក ដូចជា 

“កម�វិធីស្រមាប់មា៉សុីនបេ្
“កម�វិធីស្រមាប់មា៉សុីនកុំព្យូ

BlackBerry”

“ផលិតផល 

“កម�វិធីស្រមាប់ផលិតផលកន់ៃដរប

BlackBerry”

Software

និងេសវកម�នានារប

RIM

RIM”

BlackBerry”
្រពមទំ

ឯកសរសេមាធានជាក់លក់ណាមួយផងែដរ។របស់តតិយជន និងេសវកមរបស់តតិយជន ពុំ
ែមនជែផ�កៃន BlackBerry Solution របស់េលអ�កេទ។
“មាតិព័តម
៌ ារបស់េលអ�ក  (Your Content)” សំេដេលមាតិព័តម
៌ ាែដលេលអ�ក និងអ�កេ្រប្របា
្របតិ្រស�តិ ប��ូ ន ឬផ�ល់ជូនេសវរបស់ RIM និងេសវតតិយជន។
២.

អជា�ប័ កម�វិធី Software និងឯកសរសេមា ៖ កម�វិធី Software ្រត�វបានផ�ល់អជា�ប័ណ� ែតមិនលក
េយាងតមកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ។

អជា�ប័ណ�របស់អ�កក�ុងកេ្របកម�វិធី គឺ្រត�វមានល
រ
ពី
ក បា

ទូទត់កៃ្រមអជា�ប័ណព័ន� ្របសិនេបមាន។ េយាងតមល

ក �ខណ�ែដលង 
កិច�្រពមេ្រព�ងេនះផ�ល់ឱ្យេលកអ�កនូវ្របេភទអជា�ប័ណ� ែដលមានលក�ណៈឯកជន អចដក
មិនផា�ច់មុខ និងមិនអចេផ�របាន ែដលអនុ��តឱ្យេលកអ�ក និង អ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រអ�ក ៖
(ក)

្របសិនេបកម�វិធី Software េនាះជាកម�វិធីស្រមាប់មាបេ្រមBlackBerry ៖
(១)

តំេឡង និងេ្រប្របាស់ច្បោប់ចម�ងៃនកម� (រួមទំ
 ងច្បោប់ចម�ងនិម� [Virtual Copy]) ែដល
កៃ្រអជា�ប័ ត្រត�បានបង់ឱ្យេ RIM ឬអ�កតំណាងែចកចយ្រសបច្បោប់ RIM
(េហយ្របសិនេបគា�នកៃ្រមណាមួយស្រមាប់កម�វិធី្រត�វបាន
ឬអ�កតំណាងែចកចយ្រសប់របស់ 

RIM

RIM
ក�ុងករណីេនះ 

េលកអ�ក្រត�វបានអនុ��តឱ្យតំេឡង និងេ្រប្របាស់ច្បោប់ចម�ងៃ
ែដលផ�ល់ករអនុ��តជាលយលក�ណ៍អក្សរ

RIM

ឬតំណាងែចកចយ្រសបច្បោប់របស់) និង
(២)

េបកឱ្យផលិតផលកន់ៃដមា៉សុីកំព្ យូទ័ក�ុងចំនន
ួ មួយ 

តែដលអេធ�បាន

ែដលបានបង់កៃ្រមឱ្យ RIM ឬអ�កតំណាែចកចយ្រសបច្បោប់រ RIM (ឧទ. ចំនួន
អតិថិជនែដលអេ្របអជា�ប័ណ
ផលិតផល 

“CALs”

ែដលបាជាស្រមាកម�វិធីសហ្រគរបស់

BlackBerry)

ចូលេ្រប្របាស់កម�វិ

(េហយ្របសិនេបគា�នកៃ្រមណាមួយ្រត�វេទឱ្

RIM

ឬអ�កតំណាងែចកយ្រសបច្បោប់រប

RIM

េដម
ក
មា៉សុី
 ្ បីេបកឱ្យផលិតផលន់ៃដអចចូលេ្រប់កម�វិធីបាន េនាះចំនួនផលិតផល

កំព្ យូទ័ែដលអចចូលេ្រប្របាស់កម�វិធី នឹង្រត�វកំណត

RIM

តមរយៈករអនុ��តជាលយលក�ណ៍អក្

RIM

និងតំណាងែចកចយ្រសបច្បោប់របស) និង
(ខ)

្របសិនេបកម�វិធី

Software

េនាះជាកម�វិធីស្រមាប់ផលិតផលកន់ៃដ

BlackBerry

ឬជាកម�វិធីស្រមាប់ មា៉សុីនកុំព្យBlackBerry េហយ ៖
(១)

្រត�វបានប��ូលរួចជាេ្រសចេទក�ុងឧប

Hardware

េពលេនាះ

េលកអ�ក្រត�វបានអនុ��តឱ្យេ្របច្បោប់ចម�ងែតមួយគត់ៃនក
ែដលបានប��ូលរួចជាេ្រសចេទ ងឧបករណ៍ Hardware េនាះ 
(២)

កម�វិធីេនាះមិនទន់្រត�វបានប��ូលេទក�ុងឧប

Hardware

េនាះេទ េពលេនា

េលកអ�ក្រត�វបានអនុ��តំេឡង 
និងេ្រប្របាស់កម�វិធីក�ុងចំនួនមួយែដលអចេឆ�យតបេទនឹអជា�ប័
ៃនកម�វិធីែដលេលកអ�កបានបង់ឱ RIM ឬ  អ�កតំណាងែចកចយ្រសប់របស់  RIM
(ឬ្របសិនេបគា�នកៃ្រមណាមួយ្រត�វបានRIM ឬ អ�កតំណាងែចកចយ្រសបច្បោប់
RIM

េទ េលកអ�ក្រត�វបានអនុ��តឱ្យំ
ត េឡង និងេ្របចំនួនច្បោប

កម�វិធីក�ុងចំនន
ួ មួយែដលផ�ល់ករអនុ��តជាលយលក�ណ៍អក្សរ RIM

ឬតំណា

ែចកចយ្រសបប់របស់ខួ ន)។
�

្របសិនេបអ�កទទួលបានកម�វិធ Software

(និង  CALs

ែដលពក់ព័នណាមួ)

តមរយៈករជ

ឬករសកល្បងេដឥតគិតៃថ� េនាះសិទ�ិអ
ដូចបានបង�ញខងេ
យ
អចយកមកអនុវត�បានែតក�ុងរយៈេពលមួយែដលេលកអ�កបានបង់តៃម
ឬស្រមាប់រយៈេពលមួយែដលអនុ��តេដ

RIM

ឬតំណាងែចកចយ្រសបច្បោប់របស់

េទតមករណីជាក់ែស�
េនក�ុងករណីណាក៏េដ

យ អជា�ប័ណ�ែដលបានផ�ល់ជូនេ្រកមកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ អនុ��

និងអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�ិេ្រប ឬអនុ��
ឱ្យេ្របកម�វិធី ឬចូលេទេ្រប្របាស
ត
ត

RIM

ស្រមាប់ករេ្រប្របាសេដបំណងផ
ា �ល់ខ�ួនរបស់េលកអ�កប៉ុេណា�ះ និងជាែផ�កៃន BlackBerry Solution
់

របស់េលកអ�ប៉ុេណ
ា�ះ។ ្របសិនេបអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ ចង់េ្របកម�វិធីស្រមាប់ផលិតផល
BlackBerry

ែដលជាែផ�កមួយៃន

BlackBerry

ស�ិតក�ុងែផ�កខ�ះៃនផលិតផល កម�វិធី និង

Solution

េផ្សងេទៀត

(ឧ.

BlackBerry

Solution

េសវកម�ទំងឡាយណាែដលជាកម�សិទ�ិ RIM

ែដលេលកអ�ក ឬអ�កតំណាងេផ្សងេទៀត ែដលេធ�ករក�ុងនាមេលកអ�កមិនទន់បាន ទទួល តំេឡង 
េហយេលកអ�កបានេ្រត�មខ�ួននឹងអនុ��ត ប៉ុែន�ទទួលខុស្រត�វចំេពះករេ្រប្របាស់ ឬ BlackBerry
Solution

េផ្សងេទៀ)

ក�ុងករណីេនះ 

ករេ្រប្របាស់រេបៀ

មិន្រ�វបាន្រគបដណ�ប់េដយកិច�្រ
ត
ពមេ្រព�ងអ ជា�ប័ណ�េនះេឡយ េហតុេនះអ�ក្រត�វឱ្យអ�កេ្រប្របាស់្របតិ
្រពមេ្រព�ងអជា�ប័ណ�ដច់េដយែឡកមួយេទៀRIM េដម្ បីទទួលបានសិទ�ិេ្្របាស់កម�វិធីរបសBlackBerry
ែដលជាែផ�កមួយៃន

BlackBerry

Solution

េផ្សងេទៀត។

(ឧ.

្របសិនេបេលកអ�កគឺជា្រក�មហ

េហយនិេយាជិតរបស់េលកអ�កចង់េ្របកម�វិធីស្រមាប់ផលិតផលកន់ៃ BlackBerry ជាមួយនឹង BlackBerry
Prosumer

Services

ផា�ល់ខ�ួន កម�វិធីអតិថិជន  Window

Live

Messenger

េហយេលកអ�ក្រត

បានអនុ��តឱ្យេ្រប ែតមិនទទួលខុស្រត�វចំេពះករេ្រប្របាស់េនាះមកកិច�្រពេ្រព�េនះ នង
ឹ មិន្រគ
ដណ�ប់េលកេ្រប្របាស្រមា “េលអ�ក” ែដលជ្រក�មហ៊ុន និេលអ�កែដលមិនទទួលខុស្រត�ចំេពកេ្រប
្រស់េនាះ ្របសេបេលអ�កបាប��ក់ជាមួយអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិតមកិច�្រពមេ្រពបា

ចុះកិច�្រពមេ្រព�ង ក�ុងនាមរបស់ខ�ួនឯងផា�ល់ ពន
ក ឹងកេ្រប្របាស់កម�វិ Software េនាែដលជែផ�កមួយៃន 

BlackBerry Solution េផ្សងេទៀ)។ ដូចគា�ែដរ ្សិនេបេលកអ�កមានកិច�្រពមេ្រព�ងេ្រប BES ្រសប
អ�កេ្រប្របាស់របស់អ�ក្រត�វចូលេទ

BBSLA

េដម្ បីេ្រប្របាស់កម�វិធីបេ្រមសហ្រគាសស្រមា

BlackBerry ែដលជាែផ�កមួយៃនBlackBerry Solution របស់ខួ ន។
�

កេធ�ទំេនបកម� និងកេធ�ឱ្្របេសទំឡយៈ កិច�្រពមេ្រព�ង និងអជា�ប័ណ� ែដលបាន្របគល់ក�ុងកិច�្រពមេ

មិនជំពក់ជំពិននឹងស ិទ�ិ ឬសិទ�ិទទួលបា (ក) ករេធ�ឱ្យ្របេសរកម�វិ Software ឬករេធ�ទំេនបកមកម�វិធី ឬកម�វិធី 
Software របស់តតិយជន  (ខ) ក�ុងករណីកម�វិធីសុហ�ែវរផលិតផលកន់ៃដ BlackBerry ស្រប់ផលិតផលកន់ៃ
ករអចូលេ្រប្របាស់ េ្រកពីករេ្រប្របាស់ែដលមានេនក�ុ (គ) ទទួលបានេសវថ�ី ឬេសវរប RIM

ែដលបានែកែ្រប។ េដយមិនគិតពីចំណុចខងេ

កម�វិធីអចនឹងម

ប��ូ លនូវមខ
ុ ងរេធ�ករ្រត�តពិនិត្យែស�ងរកករេធ�ឱ្យ្របេសរ ឬករេធ�ទំេនបកម�Software េដយស�័យ្របវត�ិ េហ
េលអ�កអត្រម�ឱ្េធ�ទំេនបកម�កម�វិធី ឬ

កម�វិធីរបស់តតិយជន េដម្បន�កចូ
លេ្រប្របាស់កេ្រប
ប

្របាេសវមួយចំនួនរបស់  RIM កម�វិធីថ�ីៗ ឬសមាសធារបស់តតិយជន ឬេសវរបស់តតិយជន ឬចំែណកវណ
មួយៃនេសវេន

។ េវៀរែលងែតេលកអ�ក ឬតតិយជនែដលេលកអ�កបានចុះកិច�្រពមេ្រព�ងជាមួយ េដម្ប

BlackBerry Solution ឬចំែណកណាមួយៃន BlackBerry Solution ជូនេលកអ�ក បានរចនាន BlackBerry
Solution របស់េលកអ�ក ែដលមិនអនុ��តឱ្យប��ូន ឬេ្របករេធ�ឱ្យ្របេសរេឡងទំេនបកម�កម�វិធី  Software,
Software

របស់តតិយជន ឬេសវរបស់ RIM

(ែតមិនមានកតព�កិច�្រ)

េលកអ�ក តមរយៈេនះ យល់្រព RIM

អចនឹង

េធ�ឱ្យេលកអ�កអចមានទំេនបកម� ឬករេធ�ឱ្យ្របេសរទំងេនះ យូរៗកេធ�

ទំេនបកម� ឬករេធ�ឱ្្របេសែដល RIM បាផ�ល់ជូនេលអ�ក ្រសតកិច�្រពេ្រព�េនះ  ្រត�ចតទុកជកម�វិធី

ផលិតផលកៃន ដរបស់ BlackBerry កម�វិធីមា៉សុីកំព្ យូទ័រ BlackBerry កម�វិធីមា៉សុីបេ្រមBlackBerry េសវរបស់ 
RIM ឬកម�វិធីរបស់តតិយជន តករណីជាកែស�ង។

ផលិតផល  Beta◌ៈ ្រសិនេបកម�វិធីសុហ�ែវរ ឬេសវណមួយែដលបាវៃម�តរយៈកម�វិធីសុហ�ែវរ ្រត�កំណត់ថ

បាវតៃម�ែផ�កពណិជ�កមរួចជេ្រសច កម�វិធី“alpha” ឬ “Beta” (េហេដែឡកថា កម�វិធី“Beta” និងេសវកម�
“Beta”) េនាសិទេ្រប
�ិ ្របាអជា�ប័ណ� ដមាែចងខេលែដលពកពន
័ ន
� ឹងកេ្រប្របាកម�វិធី  Beta ឬលទ�ភា

ចូលេទេ្រប្របាេសវកម� Beta អអនុវត�បាែតក�ុងរយៈេពលមួយែដល  RIM បាផ�ល់សិទ�ិបុេ៉ ណ
ា�ះ (“រយៈេពល

សល្ប”)

និងែតក�ុងវិសលភណែដលចំបាែដលអេបកឱ្េលអ�ក និងអ�កេ្រប្របា្របតិ្រស�របស់

េលអ�ក (ពុំមាអ�កេ្រប្របា្របតិ្រស�ស្រមាកម�វិធី  Beta និងេសវកម� Beta េទ ្របសិេបេលអ�កជ
ឯកត�ជន)

សល្បង និផ�ល់េយាបល្រតឡបមកឱ្យ RIM វិញទកទិននង
ឹ កម�វិធី  Beta និងេសវកម� Beta និង

 កម�វិធី 
ផលិតផលឯេទៀតែដលផ�ល់េដយ RIM ស្រមាេ្រប្របាជាមួយកម�វិធី Beta (“Beta Hardware” ្រពទំ
Beta និងេសវកម�Beta “ផលិតផល Beta”) េហយ្របសិេបកម�វិធី Beta ឬផលិតផល Beta េផ្សេទៀត ែដលបា
ផ�ល់ជូនជែផ�កមួយៃនកម�វិធីបេង�តរបស់ RIM (RIM developer program េដម្បេង�តកម�វិធីសុហ�ែវរ
ែដលអេ្រប
ប
បាែតជាមួកម�វិធីមា្រសប់ជាមួសំេណពណិជ�កមៃនកម�វិធី Beta ឬផលិតផល Beta េផ្សេទៀត ្របសិ

េប និងេនេពលណែដលកម�វិធីេនា្រត�បាេចញផ្សជលក�ណៈពណ ជ�កមេដយ
�
RIM ។ អជា�ប័ ទំ
 េនា
នង
ឹ ្រត�ប�� ប់ជស�័យ្របវត� បនា�បពីផុតកំណត់រយៈេពលសល្បង ែដរយៈេពលេនាអ្រត�បន� ឬប�� ប់រដយ
RIM េនេពលណក៏បាន តឆនា�នុសិទ�ផា�ចមុខរបស់ខួ ន េដែឡក្របសិេបេលអ�
�
កពុំបាបំពេលកិច�្រព

េ្រព�េនះេទ  RIM ្របសិេបអេធ�បាន នឹងព្យជូនដំណឹងជាមុអំពីកែកែ្រអំឡុងេពលៃនរយៈេពលស
ល្បដល់េលអ�ក។ េដពុំគិតពីរយៈេពលសល្បង អ�ទទួលស�ល និងយល់្រសថា RIM អដកប�ូ � ល

នូវកវតៃម�ែបបបេច�កេទសេទេលផលិតផល Beta ែដលទេង�េនះអររេលអ�កមិនឱ្េធ�្របតិបត�ិក បនា�ប

ពីបាប�� ប់រយៈេពលដូចបាកំណត់េនាះ េហេលអ�ក្រពេ្រព�ថ េលអ�កនឹងមិនេគចេវស និងមិនព្យោ

េគចេវសពីករវតៃម�ែបបបេច�កេទសេនាេឡយ។ ជថ�ូរនង
ឹ កផ�ល់អជា�ប័ ដល់ផលិតផល  Beta េលអ�ក

្រពេ្រព�ថា េលអ�កនង
ឹ ផ�ល់េយាបល្រតឡបអំពីផលិតផល Beta ជូន RIM តកេស�សុំយា៉សម្រសពី RIM
រួមមាន កបន�ផ�ល់េយាបល្រតឡបទកទិននង
ឹ កំហុស និងភាខុសឆ�ង ែដលបាជួប្របទក�ុងអំឡុងេពលស

ល្បង េដពុំមាកេចញសំ ណង ឬកេបក្របាសងពី  RIM ក�ុងទ្រមងណមួយេឡយ េហយថា ចំណុ/្របក

ខេ្រកែដលមាចំណងេជងថា“េយាបល្រតឡប” នឹងយកមកអនុវត�េទេលេយាបល្រតឡបេនាះ។RIM អេស�
សុំ យា៉ច្បោលស់ឱ្េលអ�កបំេពញកករសស�ង់មតិមួយែដលទក់ទនឹងផលិតផល 

Beta

ជាក់លក

េហយេលអ�កយល់្រពបំេពញេលករសស�ង់មតិេនាះ

សិទិផ
� លិតេឡងវិញៈ េលអ�កមិនអែចកចយ ែកែ្រកម�វិធី ឬមាតិព័តម
៌ ាណមួយ  ែដលេលអ�កអរក

បាន េទបីទំ
 ង្រស�ងេដែផ�ក ែដលជែផ�កមួយៃនេសវកមរបស់  RIM បាេឡយ។ ្របសិេបក�ុងវិស
ភាពែដ RIM ្រត�បាររេដច្បោមិនឱ្យហមឃសកម�ភាេនះ េលកអ�កមិនអយកកម�វិធី Software ឬ
មាតិព័តម
៌ ាែដលបាផ�ល់ជូនេលអ�កជែផ�កមួយៃនេសវកម�
ឬចម�ងឱ្យដូចេដម

េទបីទំង្រស�ងេដែផ�ក 

RIM

េទថតចម�ង 

ផលិតេឡងវិញ

េដយេ្របមេធ្យោបាយណាក

េលកែលងែតមាករអនុ��តយាច្បោេដយកិច�្រពមេ្រព�ងមាែចងក�ុងឯកសសេមាធស្រមាេសវកម�

RIM ែដលកំពុងអនុវត� ឬកិច�្រពមេ្រព

ជាលយលក�ណ៍អក្ច់េដយែឡករវងេលកអ�ក នRIM ឬ

សមន
�័ ញាត
�
របស់ 

RIM។ េនក�ុងបទប� �ត�ិេនះ ពក្

“ថតចម�ង”

ឬ 

“ផលិតេឡងវិញ”

មិនសំេដេទេលករថតចម�ងឃា� ឬករែណនាំពីកមSoftware ែដលេកតេឡងជាធម�តេនេពលដំេណរករកម�វ
េនេពលេ្រប្រសបេទតមេគាលបំណងែដលមានកំណតឯកសរសេធន 

(Documentation)

ឬេនអំឡុងេពលេធ�ករថតចម�ងប្រម�ងទ (Backup) ជាធម�តេដយគាែកែ្របកម�វិធី Software ឬមា៉សុីន
ឬ្របព័ន� កុំព្យូទ័រែដលបានតំេឡងកម�វិSoftware េនាះ ្រសបេទតមករអនុវត�អស�ង់ដឧស្សោហកម�េឡ
េលកអ�កមិនអចេធ�ករថតចម�ងឯកសរសេ

(Documentation)

េទះបីមួយែផ�កក�ី

េលកែលងែតស្រមាេ្រប្របាផា�លខ�ួន ឬស្រមាេ្រប្របាៃផ�កុង និង
�
ស្រមាេ្រប្របជាមួ

ឬទំ
 ង្រស�ងក�
BlackBerry

Solution របស់េលកអ�។
៣.

វិធាស្រមាករេ្រប្រ

BlackBerry

Solution

៖

េលកអ�ក្រត�វទលខុស្រត�វ្រគប់សកម�ភាពទំងអស់ែដលទក់ទងេទនឹងករេ្ BlackBerry Solution
របស់េលកអ�ក េដយេលកអ�កផា�ល់ ឬេដយអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ េហយេល ៖
(ក)

េលកអ�ក និងអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ នឹងេ្រ BlackBerry

Solution

របស់េលកអ�ក

និងសមាសភេផ្សងៗរបស់វ ្រសបេទតមកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ ច្បោប់ និងបទប��ែដ
និងឯកសរសេមាធានកំពុងអនុវត�  ស្រមា BlackBerry Solution របស់េលកអ�ក មួយែផ�ក
ឬទំង្រស�

(ខ)

េលកអ�កមានសិទ�ិចុះកិច�្រពមេ្រព�ងេនះក�ុងនាមខ�ួនេលកអ�កផា�ល់ ឬក�ុងនាម្រក�មហ៊ុនគ�ល
េផ្សងេទៀត ឬក�ុងនាមអនីតិជន េហយេលកអ�កសូមធានាអះអងថាេលកអ�កគឺ

(គ)

ព័តម
៌ ានែដលេលកអ�កផ�ល់ឱ RIM

េយាងតមកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ រួ េនេពលចុះេឈ�េ្រប

្របាស់េសវក RIM េធ�កប��ទិញតរយៈ RIM Store ឬប�� ប់្របតិបត�ិកតរយៈេសវ
កម�ទូទតរបស់ផលិតផល   BlackBerry ជាព័ត៌មានែដល្រតឹម្រត�វ ថ�ីប និងេពលេលញ េហយ
្របសិេបេលអ�ក ឬអ�កេ្រប្រប្របតិ្រស�របស់េលអ�កបន�េ្រប្របាេសវកម� RIM ឬបន�រក្ទុក
គណនី េលអ�ក្រត�េធ�់ទំេនបកម�ពត
័ ម
៌ ាទំ
 េនាះ ជព័តម
៌ ាែដល្រតឹម្រត�វ ថ�ីបំផ និងេពលេលញ
(ឃ)

បនាប់ពីេធ�ករអេង�តក�ុងលក�ណៈជាបុគ�ល្របកបេដយវិចរណ��ណ
ក�ុងមុខតំែណងរបស់េលកអ�ក ឬអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិរបស់េលកអ�ក 

ឬអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិរបស់េលក្រត�វេ្រប្របាស់ ឬអនុ��ឱ្
ត លដៃទ
េ្រប្របាស់នូវចំែណកណាមួ

BlackBerry

Solution

ដច់េដយែឡក ឬេ្របជាមួយសតតិយជន
ែដលតមករវិនិច�័យ្របកបេដយវិចរបស់ 

របស់េលកអ�ក មិថេ្រប្របា

ឬេសវកមតតិយជន ក�ុងលក�ណៈមួយ
RIM

យល់េឃញ
 ថា

ទេង�ទំងអស់េនះអចបណា�លឱ្យបង�ក់ បន�យល 

ឬបង�ឱ្យមាននូវផលប៉ះពអវិជ�មាដល់កម�វិធី  Software, hardware ្របព័ន� បណា�ញ ឬទិន�ន័
មាតិព័តម
៌ ាន ឬេសវកម� រទំែផ�កណមួយៃន BlackBerry Solution របស់េលអ�ក និងអ�កេ្រប
្របាចុងេ្រកេផ្សេទៀត ែដលេ្របេដយបុគ�លណាមា�ក់ េដយរ លទំ
 ង

RIM

ឬអ�កផ�ល់េសវបណា�ញឥតែខ្សផងែដរ ប�ុអចនឹងបង�ឱ្យមានករខូ RIM, RIM Group of

Companies

អ�កផ�ល់េសវបណាឥតែខ្ស ឬអតិថិជនេផ្សងេទៀត ឬ្របព័ន� ឬផលិត

ឬេសវកម�ណាមួយ េហយេលកអ�ក្រត�វបទេង�ទំ
 ងេនាះជាបនា
បនា�ប់ពីទទួលបានលិខិតជូនដំណឹងពRIM។
(ង)

េលកអ�ក និងអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ មេ្រប្របាស BlackBerry Solution ឬែផ�កណមួយៃន 
BlackBerry Solution របស់េលអ�កេដម្ប��
ប ូ ន  ផ្សោយ ប��ូលទិន�ន័យ ែចកចផ្សព�ផ្

មាតិកព័ត៌ ែដលមានលក�ណៈមិសមរម្យ មិមាកេគារព រំខន មាថ

បង�ូចេករ�ិ៍េឈ

ខូច្របេយាជន៍ ្រគ េល�សច្បោប់ ឬឆេបាកេឡ
(ច)

េលកអ�ក និងអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�េលអ�ក នង
ឹ មិនេ្រប្របា BlackBerry

Solution

របស់េលកអ�ក ឬែផ�កណាមួយ េដម្បី្រប្រពឹត� ឬប៉ុនប៉ងនឹង្រប្រពឹត�ប

ឬេដម្ បីស្រលដល់ករ្រប្រពឹត�បទេល�ស ឬសកម�ភាពេល�សច្បោប់ ឬករបង�ក

ែដលរប់ប��ូលទំងប��ូ ល ទិន�នយ 
័ ក្របមូ ករក្ទុក កផ្សោយ ប��ូ ន កទំនាកទំនង 
ឬកេធ�ឱ្អរកបានូវព័តម
៌ ាន 

ឯកសេផ្សេទៀតែដលេលអ�កពុំមនសិទិ�្របមូល

រក្ទុក ឬេធ�ឱ្អរកបាន េដរួមប��ូ លទំ
 ច្បោប់កិច�សន្យោណា ឬកបំពេលកតព�កិច

ណមួយែដលរំេលភសិទ�ិ ច្បោឯកជន
ែដលអប៉ះពល់

ែល្បភា�លេល�សច្បោប់ក្រប្រពឹណមួយ

បំពន ឬម្រសេទនឹងកមស
� ិទប
�ិ ��

និង/ឬសិទ�ិកម�សិទិេ� ផ្សងេទៀតរបស់តតិយជន ែដលមានយា៉ងេហចណាស់ដូចជា ក
ឬែចកចយកម�វិធី ឬមាតិកព័ត៌មាន ែដលេលកអ�ក ឬអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិគចម�ង 
ឬែចកចយ ឬករព្យោយាមយកជំនះេដយេល�សច្បោប់េលករករពរតមែបបករឌជ
ី ីថល

(Digital Rights Management/DRM) េឡយ។
(ឆ)

េលកអ�ក និងអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�េលអ�ក  មិន្រត�េ្រប្របាស BlackBerry Solution ឬែផ�ក

ណមួយៃន BlackBerry Solution េដម្ប��
័ ផ្សោយ ប��សេអឡិច្រត�និច ប��ូន េធ�
ប ូ លទិន�នយ 
ឱ្អរកបានូវកម�វិធីសុហ�ែវរ ឬមាតិព័តម
៌ ាន ែដមាផ�ុក (១) េមេរគ Trojan horse, worm,

backdoor, shutdown, mechanism, malicious code, sniffer, bot, drop dead mechanism
ឬspyware ឬ  (២) កម�វិធី ឬមាតិព័តម
៌ ាេផ្សេទៀតែដលទំនងជា អេធ�ឱ្យ (ក) ជះឥទ�ិពល
អវិជ�មាដល់ដំេណរៃន  (ខ) បង�ក់ េធ�វិេភទ ឬបង�ឱ្មាកខូចខដល់ ឬ  (គ) បង� ឬេធ�ឱ្មា

កចូលេ្រប្របាេដគា�កអនុ��ត ឬររកចូលេ្រប្របាែដលមាកអនុ��ត ឬបង�ឱ្មា

(

“Malware”) ក�ុង
កេ្រប្របនូវកម�វិធី  software, កម�វិធី  hardware េសវកម� ្របព័ន�ទិន�នយ 
័
េគាបំណងែដលពុំបាអនុ��ត ឬពុំ្រតឹ្រត�

(និង្របសិេបេលអ�កបាដង
ឹ អំពីវត�មាៃន

ំ ឹ ងដល់ RIM
Malware ណមួយ ឬែដលពកពន
័ េ� ទនឹង BlackBerry Solution េលអ�ក្រត�ជូនដណ
ជបនា�ន់។

(ជ)

េលកអ�ក និងអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�េលអ�ក  មិន្រ�ត លក់  ជួល ឬេផ�រ ឬប៉ុនបងលក់ 
៉
ជួល េធ�

ភតិសន្យោ ឬេផ�រកម�វិធ Software ឬមាតិព័តម
៌ ានមួយែផ�កេនាះ ឬេធ�ឱ្េលអ�កអទទួល
បានូវកម�វិធី ឬមាតិព័តម
៌ ាែដលជែផ�កមួយៃនេសវកម�របស់ RIM

ឬសិទ�ិេ្រប្របាស់េសវ

(Service) មួយែផ�ក ឬទំង្រស� (រួមទំ
 ង្របតិបត�ិកររបស់្រក�មហ៊ុនផ�ល់េសវកម�វិធីកុំព្ [service
bureau] ឬេសវកមែដលសមមូល េដយេ្រប្របាស់នូវកម�វ Software េដម្ បីផ�ល់េសវដល់តតិយ
ឬក�ុងករណី

តំេឡងកម�វិធីរួចជេ្រសេដម្េ្រប្របាឧបករណ
៍ េផ្សេទៀត េដយគា�នករអនុ
ប

ជាលយលក�ណ៍អក្សរជាក់លក់ជាRIM) េឡយ។

(ឈ) េលកអ�ក និងអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�េលអ�ក មិន្រ�វ ឬប៉ុនប៉ងេធ�
ត
ឱ្ទទួលបានូវកចូលេ្រប

្របាេដគា�កអនុ��តនូវេសវកមរប
� ស់  RIM គណនី ្របព័នកំព្ យូទ័រ បណ
ា�នាែដលមា
ទំនាកទំនងជាមួយ េសវកម�របស់  RIM តរយៈករ hacking, password mining ឬត

មេធ្យោេផ្សេទៀត ឬទទួលបាន ប៉ុនប៉ងទទួលបាឯកសរ ឬព័ត៌មេផ្សេទៀតែដលអរកបា
តរយៈ េសវកម�របស់  RIM តរយៈមេធ្យោទំ
 ឡាណែដលេសវកមរបស់  RIM ពុំមា
បំណងផ�ល់ជូនេលអ�ក។
(ញ)

េលកអ�ក និងអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�េលអ�ក មិន្រត�វេ្រ្របាស BlackBerry Solution ឬែផ�ក

ណមួយៃន BlackBerry Solution េដម
 ្ែក�
ប ងេធ�ជបុគ�ល ឬអង�ភាណមួយ ឬអះអមិន្រតឹ្រត�វ 

េ្រប្របបុគ�ល ឬអង�ភាេផ្សេទៀតឱ្បន�ំេធ�ជេលអ�ក  អ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តេលអ�ក ឬ
បេង�តនូវអត�ស��ណែក�ងក�េដម្េធ�ឱ្អ�
កដៃទយល់ខុស េដរួមប��ូ លទំ
 ង phishing និង 
ប

spoofing។
(ដ)

េលកអ�ក និងអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តសហករជាមួ RIM និងផ�ល់នូវពត
័ ម
៌ ានែដល RIM
បានេស�សុំ

េដម្ បីជួយ ដល់ដំេណរករេសុបអេង�ត ឬកំណត់ថាេត

ឬមិនមានកររំេលភកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ និងអន

ឱ្យ

RIM

ឬស�ងករគណនេយ្យឯករែដលបានែតងតំង ចូលេទ្រត�តពិបរិេវណ និងមា៉សុីនកុំព្យូទ័
ែដលេ្រប ឬបាននឹងកំពុងេ្របផលិតផល េសវកម� និងកម�វិធីរ RIM។ េលកអ�កអនុ��តឱ្ RIM
សហករជាមួ

(១)

អជា�ធរមានសមត�កិច�ក�ុងករេសុបអេង�តពីករសង្ស័យ េលកររំេលភបំព

(២)

តតិយជនក�ុងករេសុបអេង�តពីទេង�រំេលបំពនកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ ន

(៣)

អ�ក្រគប់្រគងបណា�ញផ�ត់ផ�ងេសវអន�រប

(ISP)

បណ
ា�ញកុំព្យូទ័

(network)

និងេ្រគ�ងឧបករណ៍កុំព្យូទ័រ េដម្បីព្រងឹងករអនុវត�កិច�្រពមេ្រព�ងេនះ។ ករសហក
អចនឹងរប់ប��ូលទំងករអនុ��RIM បេ��ញព័តម
៌ ានែដលទក់ទងេទនឹង េឈ�ះអ�កេ្រប
(username)

អសយដ � IP

(IP

address)

ឬព័តម
៌ ានឯកជនេផ្សងេទៀតរបស់េលកអ

និងអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិផ
៤.

សមាសធាតុរបស់តតិយជ (Third Party Items) និងេសវកម�របស់តតិយជន (Third Party Service) ៖
េលកអ�ក្រតទទួលខុស្រត�ក�ុងកធាឱ្បាថា សមាសធាតុរបស់តតិយជន និង េសវកម�របស់តតិ

(ែដលរួមមាយា៉េហណាស់នូវ្របព័កំព្ យូទ័រ ្របព័ភា�បអុីនេធរណិត បណ
ា�ឥតែខ្ស
ករដក់ឱ្យអនុវត�រហស្សលិខ (desktop cryptography implementations) និងេសវបណាឥតែខ្

ែដលេលអ�កបាេ្រជេរសឱ្ដំេណរកជាមួយ

BlackBerry

Solution

េឆ�យតបេទនឹងលក�ខណ�

ត្រម�វអប្បបរបស់  RIM េដរួមទំ
 ងេល្ប�នគណ (Processing Speed) អង�ចងចំ (Memory)

កម�វិធីស្រមាអតិថិជន (Client Software) និងេសវអុីនេធរណិ ែដលចំបាច់សប់ BlackBerry Solution
របស់េលកអ�ក
របស់េលអ�ក 

ដូចមាែចងក�ុងឯកសសេមាធាន េហេលអ�ក និងអ�កេ្រប្របា្របតិ្រស�

មិន្រត�េ្រប្របាសមាសធារបស់តតិយជន និង/ឬេសវកមរបស់តតិយជន េដេ្រប

BlackBerry Solution ឱ្បំពេទនង
ឹ អជា�ប័ណ� លក�ខណ� ច្ វិធាន និ/ឬបទប្ប� �ត�ិ ពក់ព័នង
ឹ ក
េ្រប្របាសមាសធារបស់

តតិយជន និង/ឬេសវកមរបស់តតិយជនេឡយ។ បណ
ា�ញេសវឥតែខ

ជទូេទ ្រតបាត្រម�ឱ្េ្រប្របាសBlackBerry Solution របស់អក ែ
� ដលរបប��ូ លទំ
 ងកជែជកកំសជ
ន

រូបភាព កប��ូ នសេអឡិច្រត�និច និកេហទូរស័ព�។ ករយកៃ្របណ
ា�ញេសឥតែខ្ស អនឹង្រត�យក

ពក់ព័ននឹងកេ្រប្របាសBlackBerry Solution របស់េលអ�ក  េហយេលកអ�ក្រេ្រព�ថា រវេលអ�ក 
និង RIM េលអ�ក្រតវទទួលខុស្រត�ចំេពកបង់កៃ្រេសវបណ
ា�ឥតែខ្ទំ
 អស់ែដលេលអ�កបាេ្រប
្របាស់។ អផ�ល់េសវបណ
ា�ឥតែខ្របស់េលអ�កអកំណត់ថា េេត សវកមរបស់ RIM និងេសវកមរប
� ស់
តតិយជនមួយណែដលអផ�ល់ជូនេលអ�កបាន។

្របសិនេបេលកអ�ង់បានព័ត៌មានស�ីពីអ�កផ�ល់េសវបណា�ញឥតែខ្ស េដម្បីជាជំ

BlackBerry

Solution េនក�ុងទីតំងរបស់េលនអ�ក សូមទំនាក់ទ RIM តមរយៈេគហទំព័ ៖ legalinfo@rim.com។
េលអ�កអព្រងីវិសលភកំព្ យូទ័របស់េលអ�ក េដយករដក
(cryptography

implementations)

(ដូចជា S/MIME

កំែណ

អនុវត�រហស្សលិខ�ស� 
(version)

3.0

(ឬខស
� ់ជាងេន)

ឬករដក់ឱ្យអនុវត�េដយពឹងែផ�កេទេលស RFC 2440 ដូចជា PGP េទក�ុងផលិតផលកនៃដរបស់ 

BlackBerry េដេ្របកម�វិធី ប៉ុែន� RIM នង
ឹ មិនផ�ត់ផ�ង់ករដក់ឱ្យអនុវត�រលិខស�ស ែដលជសមា

 ង
ធាតរបស់តតិយជនេទ េហយេដពុំគិតេទេលកបដិេសធជទូេទដូចមាែចងក�ុងចំណុច/្របក ២២ ទំ

RIM

ទំសម�ន
័ ញាត
�
របសខ
់ ួ ន ពុំទទួ
�
លខុស្រត�េលប��ណមួយែដលេកតេចញពី

ឬែដលពកពន
័ េ� ទ

នង
ឹ ករដក់ឱ្យអនុវត�រហសខស�សរបសេ់ លអ�កេឡយ។
៥.

លក�ខណ�បែន�មេទៀត
(ក)

េលអ�ក្រត�យល់្រសេលលក�ខណ�បែន�មេទៀត ៖
(១)

ជាមួនឹង RIM ទកទិនេទនឹងសមាសភរបស់តតិយជន  (ឧទ. សមាសភេបកទូល)

និង លក�ខណ�េដម្េ្រប្របាស់េសវរបស់ 
RIM ឬមាតិព័តម
៌ ារបស់ RIM ឬេដម្ទទួ
ប
ប ល
បានកេធ�ទំេនបកម� ឬកេធ�ឱ្្របេសដល់ផលិតផលរបស់ RIM ឬ េសវកម�របស់ RIM ។

(២)

ជាមួនឹងតតិយជនេដម្ទទួ
ប លបា ឬេ្រប្របសមាសភរបស់តតិយជន ឬេសវកម�របស់

តតិយជន េដរបប��ូ លទំ
 កទិញយក  Offerings របស់តតិយជន  តមរយៈ RIME
Store ឬេដម្េ្រប្របវុិបសយថរបស
់តតិយជន។
ប

(៣)

ជាមួយនឹង MoR េដម្េធ�កប�
� ទិញតរយៈ RIME Store ឬកប��ទិញផលិតផល 
ប
In-App េដេ្របេសវទូទត់ស្រមផលិតផល BlackBerry ។ និង

(៤)

ជាមួនង
ា�េសវឥតែខ្សស្រមបណ
ា�េសវឥតែខ្ស
ឹ អ�កផ�ល់បណ

(ខ)

េលអ�ក

្រត�ទទួលខុស្រត�ក�ុងកអនុវត�េទតកិច�្រពេ្រព�ង ែដេលអ�កបាចុះជាមួ

តតិយជន េហយ RIM មិន្រត�ទទួលបន�ុក ឬទទួលខុស្រត�វេល រលកបាតបង់ ឬកខូចខត េទក�ុង

ទ្រមង ឬរូបភាណក៏េដយ ែដបាេកតេឡងបណ
ា�មកពីកទំនាកទំនងរបស់េលអ�កជាមួយ
តតិយជនណេនាះ។ ្របសេបេលអ�កពុំ្របាថ RIM ជ្របភៃនមាតិព័តម
៌ ាន សមាសធា
ផលិតផល ឬេសវកម� សូទំនាកទំនងមកកន់ RIM តមរយេគហទំព័រ  legalinfo@rim.com។

្របសិេបេលអ�កទំនាកទំនងជាមួតតិយជនតរយៈអុីនេធរណិត ឬជាមួេសវកមរបស់អតិថិជន 
សូ មេលអ�កធាឱ្បាថា េលអ�កបាដឹងថ

េតនរណែដលេលអ�កកំពុងមាទំនាកទំនង

ជាមួយ េហេលអ�កបាដឹងពីលក�ខណ�ពកពន
័ ន
� ឹងេគហទំព័រទង
 េនាះ ្រទំ
 េសវកមរបស់

តតិយជន ឬសមាសធារបស់តតិយជន។ េលអ�កអចូលេ្រប្របាសទទួលបាយា៉េហ
ណាសនូវលក�ខណ�្របគល់ និលក�ខណ�បង់្របាក់ លក�ខ េ្រប្របាស់ លក�ខណ�ស�ីពីអជា�ប័
របស់អ�កេ្រប្របាចុងេ្រកលទ�ភាក�ុងក្របគលទំនិញ្រតឡប់វិញ លក�ខណ ឯកជនភាព កេរៀបចំ

ឱ្មាឯកជនភាព និលក�ណៈសុវត�ិភាព េដម្កពព័តម
៌ ាឯកជនរបស់េលអ�ក និងេដម
 ្ធា
ប
ឱ្បានូវសុវត�ិភាផា�លខ�ួនរបស់េលអ�ក។

(គ)

ក�ុងករណីែដលលក�ខណ�បែន�មរវេលអ�ក និងតតិយជន ្រត�ចងភា�បកតព�កិចចំេពះ RIM ឬដក
ឱ្អនុវត�លក�ខណ�បែន�មេនាះ កតព�កិចេនាមិន្រសគា េទនឹលក�ខណ�ៃនកិច�្រពេ្រព�េនះ មិនថ
េទេល  RIM ឬ និងមិនថរវេលអ�ក និង  RIM លក�ខណ�ែដលពកពន
័ ន
� ង
ឹ សមាសធារបស់

តតិយជន និងេសវកមរបស់តតិយជនេនក�ុងកិច�្រពេ្រព�េនះ ្រត�យកមកអនុវត�េទេលសមាសធា
ទំ
 េនាះ។

(ឃ)

ក�ុងករណីែដលសមាសភាគរបស់តតិយជ

(Third

Party

Components)

្រត�វ្រគបដណ�ប់េដយលក�ខណ�បែន�មេទៀត ែដលផ�ល់ឱ្យេលកអ�កនូវសិទ�ិេស់ ថតចម�ង ែចកចយ
ឬ ែកែ្របសមាសភាគរតតិយជន  (Third

Party

Components)

មួយែផ�ក ឬទំ
 ្រស�ង

ែដលមានលក�ណៈទូលំទូលយជាងសិទ�ិែដលេលកអ�កទទួលបានតមរយៈកេ្រព�ងស្រម
កម�វិធីេនះ េនាះេលកអ�កេ្រប្របាសិទ�ិដទ
៏ ូលំទូលេនាក�ុងវិសភាមួយ ែដល
ឥតរំេលភបំពនេលលក�ខណ�ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងស្រមាប់ែផ�កេនសល់ៃនកម�វិធីរបស់េលក

អ�ក្រត�ទទួលបានអត�្របេយាជន៍ពីសិទ�ិទូលំទូលយទំ
របស់តតិយជន ឬេសវកម�របស់តតិយជន 

ទក់ទងនឹងកម�វិធីសុហ�ែវ

(របប��ូ លទំ
 កម�វិធីសុហ�ែវរ និងមតិក

ព័តម
៌ ា) ែដល RIM បាផ�ល់ជូនេលកអ�ក េលែលងែតកម�វិធីសុហ�ែវររបស់តតិយជន ែដលបាែបង
ែចកតរយៈ RIM Store (ដូចមាែចងក�ុងចំណុច/្របក ៩) ្របសិេបកម�វិធីសុហ�ែវររបស់តតិយជន 
ឬេសវកម�របស់តតិយជន មិនមានភា�ប់មកជាមួយ
ដច់េដយែឡក េកេ្រប្របាកម�វិធី

អជ ប័ណ� ឬលក�ខណ�ៃនេសវកម

្រត�វស�ិតេនេ្រកមលក�ខណ�ៃនកិច�្រពមេ្រព

េដយចត់ទុកថាកម�វិធីសុហ�េនាះ ជាកម�វិធីសុហ�ែ ឬជេសវកមរបស់  RIM (្របសិេបមា) ែដល
បេង�តបាជែផ�កមួយៃន  BlackBerry Solution េលកែលងែតកម�វិធីសុហ�ែវររបស់តតិយជន ឬេសវកម
របស់តតិយជន ្រត�បាន RIM ផ�ល់ជូនេលអ�ក េដយប��ក់ថា គា�នករផ�ល់លក�ខណ� ករ
ករធានា ករអះអង ឬកររ េដយជាក់លក់ ឬេដយ្របេយាលណាមួយេឡរវេល

អ�ក និង  RIM កដកកំហិត និងកដកេចញនូវកទទួលខុស្រត�វ កបដិេសធ និង កផ�ល់បទប្ប� �តិ�
ដូចមាែចងក�ុងកិច�្រពេ្រព�េនះស្រមាប់សមាសរបស់តតិយជន  (មិនែមនស្រមាកម�វិធី)

និង

េសវកមរបស់តតិយជន នឹង្រត�យកមកអនុវត�។ RIM នឹង្របគលកម�វិធីសុហ�ែវររបស់តតិយជនែដល
មាប��ូ លេនក�ុផលិតផល  BlackBerry ជូនេលអ�កេដម្ជភាង្រស�ល េហ្របសិេប
ប

េលអ�កចង់បាកម�វិធីសុហ�ែវររបស់តតិយជន ក�ុងលក�ខណ�េផ្សេទៀត េលអ�ក្រត�ទិញយកកម�វិធី
សុហ�ែវររបស់តតិយជនេនាេដផា�លពីអ�កផ�ត់ផ�ង់។

៦.

េសវកម�RIME
(ក)

កែកែ្រប កប�្ឈបេសវកម�  RIME:េលអ�ក្រពេ្រព�ថា េដពុំចំបាទទួលខុស្រត�ចំេព
េលអ�ក  RIM អែកែ្រប ផា�ក ប�្ឈប់េចញ ដកកំហិត ឬេធ�កយវិកលកម�នូេសវកម� RIM េន
េពលណក៏បាន ក�ុេពលបេណ
ា�អសន� ជាអចិៃ�នយ៍ េដជូនដំណឹង ឬមិនជូនដំណឹងដល់
េលអ�ក។ ្របសិេប

RIM ប�្ឈបកផ�ល់េសវកម�  RIM ជអចិែ�ន�យ៍ (ែដលក�ុងករណីេនះ 

អជា�ប័ របស់េលអ�កស្រមាេ្រប្របាកម�វិធីស្រមាផលិតផលកៃន ដរបស់  BlackBerry ែដល

្រត�បាបេង�តេឡងយា៉ជាកលកស្រមាចូលេ្របេសវកម�េនាះ នឹ្រត�ប�្ឈបេដស័យ
� ្របវត�) េហយ
្របសិេបេលអ�កបាបង់កៃ្រស្រមាកេ្រប្របាេសវកម� RIM េនាះ ែដអេ្របបាក�ុងរយៈ

េពលជាកលកណមួយ និងពុំរំេលបំពេលកិច�្រពេ្រពងេនះ េលអ�កមាសិទ�ិទទួលបា្របា

ែដលបាបង់េនាមកវិញ ស្រមាែផ�កទំ
 ្រស�ង ែផ�កណមួយៃនចំនួនទឹក្របាែដលេលអ�កបា
បង់ជូន  RIM េដម្ទទួ
ប លបាេសវកម� RIM។ ក្របគល្របាែដលបាបង់វិញេនាះ (្របសិេបមា)
នង
ឹ

ក�ជកម�សិទផ
�ិ ា�ចមុខរបស់េលអ�ក និងជកទទួលខុស្រត�ទំ
 ្រស�របស់ RIM

ចំេពេលអ�ក កុង
� ករណីែដល RIM បាប�្ឈបកផ�ល់េសវកម� RIM ជអចិៃ�ន�យ៍។

(ខ)

កជួសជុលៈ េដពុំគិតេលចំណុចដូចបាេលកេឡងខេល  RIM សូ មរក្សិទ�ិផា�កចូលេ្រប

េសវកម� RIM ក�ុងរយៈេពលណាមួយ េហយេលអ�កយល់្រសថា RIM តឆនា�និសិទ�ផា�ចមខ
ុ

របស់ខួ ន
� អេធ�ឱ្េសវកមរបស់ RIM មិនមាក�ុង្របតិបត�ិករ េដមសំអេមេរែដលមាក�ុងកម�វិធី 

តំេឡងកេធ�ទំេនបកម�វិធី និងេធ�េរវិនិឆ�យ ្រព
័
ទំ
 ជួសជុលេសវកម RIM េផ្សេទៀត។
៧.

កររួមចំែណករបស់េលកអ�ក និងមាតិកព័ត៌មានេផ្សង
(ក)

ព័តម
៌ ាន្រតឡ ៖

◌ៈេលកអ�កអចផ�ល់ឱ

RIM

នូវមតិយល់េឃញរបស់េលកអ�កអំពី

Your

BlackBerry Solution ។ េលកែលងែត  RIM ផ�ល់ករ្មេ្រព�ងជាលយលក�ណ៍អក្សរេផ្សងព
េលកអ�ក តរយៈេនះ ្រពមេ្រព�ងRIM ជាមា�ស់កម�សិទ�ិេលព័ត៌មាន្រតឡប់ មតិយល់េឃញ មតិេ
គំនិតេយាបល់ េគគំនិត និងករែកែ្របែដលពក់ព័ន�ន
ែដលេលកអ�កផ�ល់ឱ្ RIM

្រពទំ
 សិទក
�ិ ម�សិទ�ិប��

Your

BlackBerry

Solution

ែដលពក់ព័ន�ទំងអស (េហជារួម

៌ ាន្រតឡ”) េហយតមរយេនះ េលអ�ក េផ�រសិទ�ិទំ
 អស់េនះឱ្យ RIM កន់កប់ទំង្រ
“ព័តម

េលកអ�កនឹងមិនផ�ល់ឱ្

RIM

នូវព័តម
៌ ា្រតឡបទំ
 ឡាណែដលេលកអ�កដឹងច្បោស

តតិយជនមានសិទ�ិកម�សិទ�ិប�េលព័តម
៌ ាន្រតឡប់េនាះេ

។ េលអ�ក្រពេ្រព�

សហករេពញទំហឹងជាមួRIM ក�ុងករចុហត�េលខេលឯកសរ និបំេពញកិច� េផ្សេទៀតែដល RIM

បានេស�ឱ្យបំេពញ េដម្បីអប��ក់ថា RIM ជាមា�សិទ�ិេល ព័តម
៌ ា្រតឡប់ និេដម្ឱ្យ
RIM
ប

អចចុះប� �ី និ/ឬ ករពរសិទកម�សិទ�ិប��េលព័តម
៌ ា្រតឡបទំ
 េនះ និង/ឬ ព័តម
៌ ាសំងតនានា
(ខ)

មាតិកព័ត៌មានរបស់អ�កេ្រប្របាស់ចុងេ្រកយ  សមាសធាតុរ គេឺ លកអ�ែតម�ង  មិនែមន 

RIM េទ ែដល្រត�វទទួលខុស្រត�វទំង្រស�ងចំេពះមាតិកព័ត៌មានរបស់េ RIM ពុំេធ�ក្រត�ត
ពិនិត្េលមាតិព័តម
៌ ាន ឬ េលសមាសធាតុរបស់តតិយជនេផ្សងេទៀតេឡយ ែផ�ល់ជូនេលក
អ�កេដអ�កេ្រប្របាស់ចុងេ្រកយ ពក់ព័ន� BlackBerry Solution ឬ េសវកមណមួយរបស់
តតិយជន ែដល្រត�វបានេ្រប្របាស់ជាម BlackBerry Solution េហយេ្រកពីេនានេសចក�ី 
្របកអំពីករបដិេសធន៍ជាទូេទក�ុង្រ ២២ RIM ពុំធានាេលព្រតឹម្រត�វ សុចរិតភាព ឬ
គុណភាៃន េហយក៏មិនទទល
ួ ខុស្រត�វចំេព សមាសធាតុទំងឡាយរបស់តតិយជនែដ
RIM អកំណត់  ករអនុវត�ន៍ជាទូេទ និងកំណត់ករេ្រប្របាស់ែដលពក់ព័ន�នរបស់  RIM
រួមទំទំហំៃនមាតិកព័ត៌មានែដលអចរក្ សោទុក រយៈេពលអតិប្បរមាែដលក�ុងអំឡុងេពលេ
ឬស/ករពិភាែដលមានេលេនាះ នឹង្រត�វរក្សោទុកេ RIM Service ណាមួយ (រួមទំ
 ងេសវរ

ទុកទិន�នយ
័ /ព័តម
៌ ាសំរប់អ�កេ្រប្របាស់អុីនធ) និង/ឬរយៈេពលែដលអំឡុងេពលេនាះ េកអ�ក
អបន�េ្រប្របាស់ ឬ ចូលេទកន់មាតិកណាមួយ ។ េលកអ�កអចេ្រប្របាស់មាRIM
ឬសម�ន
័ ញាត
�
របស់  RIM បានផ�ល់ជូន ែដលពក់ព័ន�េទនឹងេសវកម�រ RIM ែដលមានសំរប់
េលអ�កេ្រប្របាផា�ល់ខ�ួនប៉ុេណា�ះ ន្រសបតមលក�ខ

ែដលមានក�ងអជា�ប័ណ�ជាក់ល

ែដលអនុវត� ចំេពេសវរបស់  RIM ។ េលអ�កពុំអចេ្រប្របាស់មាតិកែដលបានផ�ល់ជូន
សំ របជែផ�កមួយ  ៃនេសវត�ន�ីចំេរៀង  “BBM Music” សំរប់ប��ូលជាសំេលងេរទ៍េឡយ ។ កត្ បិ
ដូចមាែចងក�ុង្របកខេល នង
ឹ មានលំអិតបែន�មេទៀតក�ុងឯកសរសេមាធានសំរប

RIM

ែដលកំពុងអនុវត� ែដលេលអ�ក្រត�ស�ល់ និង ្រត�តពិនិត្យេមលក�ុងេពលណាមួយ េ្ RIM អ
នឹងេធ�កែកែ្រណមួយនាេពលខងមុខ ។ េលកអ�ក្រពមេ្រ RIM ពុំទទួលខុស្រត�វ ឬកររ៉ប់
េទជតរូបភាណក៏េដយ េលករបាត់បង់ ករលុប ករលួចចូលេ្រប្របាស់ ឬក

ក�ុងកររកទុកមាតិព័តម
៌ ាណាមួយ េហល�ឹកណ

េលកអ�កមានសិទ�ិចំប

ឬអជា�ប័ណ�ែដលអនុ��តេេធ�ែបបេនះ េលអ�ក្រត�ថតចម�ងទុកេដយែឡក

នូវមាតកព័ត៌មានណាមួយែដលសំខន់សេលអ�ក។
(គ)

មាតិកព័ត៌របស់េលកអ�ក

េ្រកពីមានែចងយា៉ងច្បោស់លស់ក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងេសចក�ី 

បែន�មេទនង
ឹ កិច�្រពមេ្រព�ងេនះ កិច�្រពមេ្រព�ងេនះពុំែមនជាករេផ�រសិទ� ិកម�សិទៃនមាតិព័ត៌

មនរបស់េលអ�ក េអយេទRIM េនាះេទ ។ ចំេពះមាតិកព័ត៌មានណាមួយែដលេលក ឬ អ�
េ្រប្រប្របតិ្រសរបស់េលកអ�ក បានផ�ល់ជូនេដម្បីដក់ប��ូលក�ុងេវ៉បសយសធារណៈេសវ
េផ្សេទៀតរបស់  RIM ែដលសំរប់សធារណៈជនេ្រប្របាស់ ។ េលល់ជូន  RIM នូវអជា�ប័

លំដបពិភពេលមួយែដលមានលក�ណៈអចិៃ�ន�យ៍ មិនអចដកហូតវិញបាន អច ពុំមាជាបសួ យ
សរអករ និងមិនផា�ច់មុខ េដម្បីេធ�ករេ្រប្របាស់ ែចកចយ ផលិតបន� លំនត
ា ម អនុវត� និង
ដក់បង�ញជាសធារណៈ នូវមាតិនេនាះ តមេសចក�ី្រត�វករសម្រសប េដម្ជូនេលអ�ក 

នូវេសវកម� RIM េហយេលកអ�កធានា និងសន្យោថា ក�ុងករណីេនះ េលកអ�នឹងមាសិទ�ិផ�ល់
អជ ប័ណ�ែបបេនះដល់ RIM ។

(ឃ)

មាតិព័តម
៌ ាន និងសមាសធាតុរបស់តតិយជនែដលអចបដិេសធេ ៖ េលកអ�កយលេហយថា
កេ្រប្របា Your BlackBerry Solution ឬ េសវកម�របស់តតិយជន េលកអ�ក និងអេ្រប្របា
្របតិ្រសរបស់េលកអ�ក អចនឹងរងនូវផលប៉ះពល់េដយមាតិកព័ត៌មាន និងរបស់តតិយ
ជនែដលមានលក�ណៈ ឬ ែដលេលកអ�ក ឬអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តអ�កយល់េឃញថជក

រំេលបំព/្របមាថេមលង មិនសមរម្យ ឬ ែដល្រត�វបដិេសធេ
RIM និងអ�កតំណារបស់ខួ ន 
�
យ

្រត�វមានសិទ� (ប៉ុែន�ពុំែមនជាកតព�កិ) តមឆនា�នុសិទ�ែតមា�ងរបស់ខួ ន ក�
�
ុងកប��ំងេមលជមុន 

បដិេសធ ឬ លុបសមាសធាតុណារបស់តតិយជនេចញពីេសវរបស់RIM ។
(ង)

ករ្រតពិនិត្យរបស់ម-បិត និង ករ្រគ្មនុស្សេពញវ័ ៖ ែផ�កខ�ះៃន  Black Berry Solution ឬ 
េសវរបស់តតិយជន  អចមានដក់ប��ូលនូវករំណត់ ែដលអ
ក
ចេអយេលកអ�កបិទ ឬ
មាតិព័តម
៌ ាមួយចំនួន េសវកម�របស់

RIM

េសវម�របស់តតិយជន ឬតតិយជន 

។

េនះជាករទទួលខុស្ររបស់េលអ�កទំ
 ្រស�ង ក�ុងករេ្រជសេរស និងេបកេអយមានករ
េទតមករេពញចិត� រេលអ�ក  ។ RIM មិនធានាេទែដលថា ករកំណត់ែបបេនះគា�នក
នឹងបិទរល់មាតព័តម
៌ ានែដពកពន
័ ទ
� ំ
 អស់ េសវកម�របស់

RIM

េសវកម�របស់តតិយជន

ឬតតិយជនេនាះេទ ឬ មិនអ្រត�បានេគេធ�កវិកលកម� ឬេគចេវស
/បំភាន់េដយអ�កេផ្សងែដលមានសិទ�ចូលេទេ្រប BlackBerry
្របសិនេបេលកអ�កេអយកូនរបស់ខ�ួនស�ប់ េមល ឬចូលេទកន់ក

Solution

របស់េលកអ�ក ។
េសវរបស់ RIM េសវ

កម�របស់តតិយជន ឬសមាសធាតុរបស់តតិយជនេលផលិតយួរៃដរបេលអ�ក  េនាជកទទួលខុស
្រត�របស់េលអ�កេលករកំណត់ថាេតកម�វិធីែបបេនះ េសវកម�រប RIM េសវកមរបស់តតិយជន ឬ
សមាសធារបស់តតិយជនមានលក�ណៈសម្រសបសំរប់កូនេលកអ�កែដរ  ? េលអ�ក្រតវទទួល
ខុស្រត�ទំ្រស�ង ចំេពះករចូលេទេ្រប្របស
ា ់កម�វិធីែបបេនះ េសវ RIM េសវកមរបស់តតិយ
ជន ឬសមាសធាតុរបស់តតិយជន េដយកូនរបស់េលកអ�ក រួមទំងបន�ុកហិរ��វត�ុ ឬករេផ្សេទៀត
ែដលេកតេឡងេដយសរែតករចូលេទកន់ ឬករេ្របបេនះ ។
(ច)

កលុបកម�វិធី និងសមាសធាតុរបស់តតិយ ៖ េលកអ�កយល់្រពម RIM អចនឹងលុបកម�វិធី ឬ
សមាធាតរបស់តតិយជនបានក�ុងេពលណាមួយ េចញពីេសវកម�រប RIM រួមទំង RIM Store or
My World និង ក�ុងករណីមានករតំរូវេដយច្បោប់ ឬ ក�ុងករណីែដលកម�វិធី ឬ សមាសធតតិយ 

ជនេធ�កេ្រជ�ែ្រជក េធ�េអយមានករអក់ខនក�ុងករបំេពញមុខងរ ឬជះឥទ�ិពលកម�វិធីណ
មួយ ឧបករណ៍  Hardware ្របព័ន� បណា�ញ ឬទិន�ន័យ  រួមទំងចំែណកណាមួ BlackBerry
Solution របស់េលអ�ក /ឬ របស់អកេ្រ្របបាស់េផ្សងេទៀត អ
�
ចលុបេចញកមែបបេនះ ឬសមាធាត

របស់តតិយជន ពីផលិតផលកន់ៃដរបស់េលកអ�ក ផា�កករចូលេទកន់េសវកRIM ែដលកំពុង 

ដំេណរករ េសវកម�របស់តតិយជន សំរប់រយៈេពលគា�នកំណត់មួយ ឬ ផាផ�ល់េសវកម�ទំ
 ងេនះ

ដល់េលអ�កក�ុងេពលណាមួយ េដយពុំចំបាច់ជូនដ ំណឹ់ងដកអ�ក និង  អនុេលតម្របក
៦(ក) េលអ�កនងគា�នស
ិទ�ិជំទស់តវ៉ជាមួយRIM េឡយ ្របសិជមាករណីេនះេកតេឡង ។
ឹ
(ឆ)

សិទដ
�ិ កហូតបែន�ម ៖ េលកែលងែតមានករហម្របាមេដRIM រក្សោសិទ�ិ តមឆនា�នុែតមា�
គត់របស់ខួ ន និង ្រគប់េពលេវលទំងអស់ េដតុផលណាមួយ និង េដយពុំចំជូ
�
នដំណឹងដល់

េលកអ�ក ក�ុងករផា�ស់ប�ូរ ផា�ក លុបេចញ េធ�កយវិកលកម� ដក់កំហិត បដកំណត់សិទ�ិចូលេទ
េ្រប្របារបស់េលកអ�ក និង លុបេចញពីផលិតផលយួរៃដBlackBerry របស់េលកអ�ក នូកម�វិធីណ

មួយ ឬ  សមាសធាតុរបសតិយជន រួមទំ
 ងករេធ�កយវិកលកម� ឬ កេចញពី្របតិបត�ករ នូកម�វិធី
ែបបេនះ ែដល្រត�វបានតំេឡងរួចេហយេលផលិតផលយួរៃដរបស់េលកអ�ក េេលកអ�ក នឹគា�សិទ�ិ

ជំទសតវ៉ជាមួយនឹRIM េឡយ ្របសិនជាមានករណីេនះេកេឡង  ។
ត
៨.

ព័តម
៌ ានសុវត�ិភាពែដលពក់ពនង
ឹ ករេ្រប្របាស់បេច�កវិទ
(ក)

េរគស� ៖ វជាករណីក្រមេមាន ែដល មានអ�កធា�ប់ជួប្របទះនូវប��្របកច់ ឬសន�ប់បាត់
េដសែតរងនូវពន�ឹេភ�ងប��ំង េហយគំរូែបបេនះ ្រត�វបានេគរកេឃញក�ុងបេច�កវិទ្យោវីេដអូេហ�

្របសិេបេលអ�កធា ប់ឆ�ងកត់ែបបេនះ ឬ ជូប្របទះនូវករក�ួតចេង�រ ចលនាេដយអេចតនា ក
ករស�ឹក ប� ែភ�កេពលេ្របបេច�កវិទ្យោេនះកលពីមុន េលកអ�កគប្បីពិភាក្សោជាមួយេវជ�បណ
េ្រប្របបេច�កវិទ្្រសេដៀងគា�េនះ េលកអ�ក្រត�វឈប់ជាបនា�ន់ រល់កស់បេច�កវិទ្ែបបេនះ 
្របសិេបមាេលចេឡងនូវេរគស��ែបបេនះ ។ ែតេទះជាយា៉ងណាក៏េដអ�ក្រត�េចៀសវក
េ្រប្របបេច�កវិទ្េនះយូរេពក េដម្ បីកត់បន�យករពិបាកក�ុងខ�ួន ឬភាពអស់កំលំង រួឈចុក
ឺ

ចបសចដុំ សនា�ក់ និងករេរយក េហយ្រត�វពិនិត្យេអយបាដល់េលកេ្រប្របបេច�កវិទ្េនះ
េដកូនេចរបស់េលកអ�ក េដម្បីេចៀសវងប��ែដលអចេកតមានជាយថា

(ខ)

េសវកមសេ�ង�ះបនា� ៖ កម�វិធីសំ រប់េហតមវីេដ អូ ៃនកម�វិធីផលិតផលកន់ៃដរ BlackBerry
ពុំ្រត�វបភា�បជមួយនឹងបណ
ា�ញទូរស័ព�សំរប់បំេរេសវសធារ

ពុំមានេ្របេលខទូរស័ព�េដម្បី្របទក់ទជាមួឧបករណ៍េផ្សងៗ េហយពុំ្រត�វបានផលិេឡ
ត

ឬពុំមានេគាលបំណងដក់ជំនួសទូរស័ព�ៃដ ឬទូរសេលតុរបស់េលអ�កេឡយ 

។ េ្រកពីេន

េលកអ�កទទួលស�ល់ និ ង ្រពមេ្រព�ងថា ទំងកសំេលងសំរបទូរស័ព�ៃដរបស់  BlackBerry

ពុំមាេគាបំណងដកជំនួស

និងកម�វិធីសំរប់ជែជកតមវីេដអូ ពុំ្រត�វបានេឡង ឬ

ទូរស័ព�ៃដ ឬទូរស័ព�េលតុរបស់េលកអ�ែដលបានេ្រប្របាស់ជា្របច ំេឡយ េហថា កម�វិធ
យ
មិនអច្រត�វបាេទេ្របស់េដម្ បីេហេទេ “៩១១”

“១១២”

“០០០”

ឬេលខេផ្សងេទៀត

ែដល្រត�វបានកំណត់ ភា�ប់អ�កេ្រប្របាស់មួយេទកន់ស�តប ពកពន
័ ន
� ឹងសុវត�ិភាសធារណ
ឬេសវកម�សេ�ង�ះបនា�ន់្រសេដៀងគា�េនះ េដយអនច្បោស�ីពីទូគមនាគមន្របចតំបន់ 

។

ករេហេន់េសវកម�សេ�ង�ះបនា�ន់ ពុំ្រត�វបានដកដំេណរកឆ�ងកតកម�វិធីនិយា

េមលេឃញ
ត�វដក់េដំេណរកតរយៈផលិតផលកន់ៃដរបស់
 រូបភាព ឬ MVS េឡយ េហយនង្រ
ឹ
BlackBerry ក�ុងទីតំ
 ងណាែដលមានេសវសំរប់ទូរស័ព�ឥតែខផ�ល់េដ្រក�មហ៊ុ/អ�កផ�ត់ផ�ង់

បណ
ា�ញទូរស័ព�ឥតែខ្ស ។ េលកអ�កយល់ និង ្រពមេ្រព�ងថា ចំចតែចងបែន�មេទៀត ដច់េដ

ែឡកពី  MVS ឬមុខងរនិយាយេមលេឃញរូបភាពរបស់កម�វិធី ្បាផ�ល់សិទ�ិចូលេ្រប្របេដ

េសវកមសេ�ង�ះបនា�ន់ េហយ RIM Group of Companies និងម�ន�ី  អភិបាល ្រពមទនិេយាជិ
នីមួយៗរបស់ខួ ន ពុំ្រត
�
�វមានករទទួលខុស្រត�វ ឬកររ៉ប់រតរូបភាណក៏េដយ ចំេពក

រងរបួសផា�ល់ខ�ួន មរណៈភាព ឬ សំណងជម�ឺចិត�េផ្ែដលេកតេចញពី ឬពកពន
័ ន
� ង
ឹ កែដលមិនអ
ចូលេទេ្រប្របាស់េសវកម�សេ�ង �ះបនតមរយៈMVS ឬមុខងនិយាេមលេឃញ
 រូបភារបស់
កម�វិធីេនះ ។   

៩.

RIME Store(s) ៖ លក�ខណ�បែន�មដូចខងេ្រកម អនុវត�ចំេពះេលកអ�ក ្រពមទំងអ�កេ្របតិ្រស�
របស់េលកអ�ក េលRIME Store (s)
(ក)

ករអនុវត�នលក�ខណ�សំរប់ Offerings ៖ េលកែលងែតមានករែយា៉ងច្បោស់ក�ុង្រ ៩ លក�ខណ� 
ទំ
 អស់កុង
� កិច�្រពមេ្រព�ងេនះ ែដលពក់ព័ន�នឹងកម�វិ Software ផលិតផលរបស់  RIM សមាធាតុ

របស់តតិយជន េសវកម�របស់RIM និងេសវកម�របស់តតិយជន ្រត�វអនុវត�ផងែដរចំេពះ្រដូចគា� ៃន
Offerings ។ RIME េធ�រល់្របតិបត�រពណិជ�កម�តមបណា�ញេអឡិច្រត�និករ RIM Group of
Companies សំរប់យុត�ធិកររបស់េលកអ�ក េហយជាមួយគាេនះ ក�ុងបរិបទៃនក
�
RIME

Store Offerings និងករទិញផលិតផល In-App រល់ឯកសរេយាងែដលមានក�ុងកិចេ្រព�េនះ 
សំេដេល RIM ្រត�វចត់ទុកថាជាឯកសរេប់ RIME ែដរ ។

(ខ)

ករផា�ស់ប� ៖ RIME រក្សោសិទ�ិ តមឆនា�នុសិទ�ែតមួយគត់របស់ខ�ួន ក�ុងករបេង�តព័ត៌មានថ�ីែ្រប
និងកែកតំរូវតម RIME Store េដយពុំចំបាច់ជូនដ ំណឹងជាមុន រួមទំងករផា� The Offerings

ែដលបាផ�ល់ និង  Offering Descriptions ្រពមទំងលក�ខណ� ដរបណាករផា�ស់ប�ូរែបបេ
្រត�វអនុវត�ក�ុេពលអនាគត ។
(គ)

ទីតំងរបស់Offerings ៖ េទះបីជាOfferings ្រត�វបានដក់បង�ញេន Offerings Store ក៏េដ
ក៏ Offeringsេនា មិនអចរកបានតមរRIME Store ក�ុងយុត�ធិករទំងអស់េនា ។ RIME សូ ម

រក្សិទ�ិ  តមឆនា�នុសិទ�របស់ខ�ួនែតមា�ងគត់ ក�ុងករបដិេសធន៍ ឬដក់កំហិតេលកOffering ណ
មួយ េទកន់បុគ�ល ឬអង�ភាពណាមួយែដលតំងេនក�ុងតំបន់ ឬយុត�ធិករណាមួយ្របា

បេច�កវិទ្យោ ្រពមទំងព័ត៌មានែដលទក់ទិនេទនឹងអ�កដឹកជ�/ឬ ឧបករណ៍របស់េលកអ�ក េដម្ប

កំណត់អត�ស��ណទីតំ
 ងភូមិស�ស� និងយុត�ធិកររបស់េល
េដម
 ្ បីសំរបសំរួលដល់ករបដិេសធន

/ករផាត់េចញ ឬករដក់កំរិ

េដយពុំមានដក់កំហិតេល្របករដូចបាេនព Offering អច ទញយ ក តំេឡង ន/ឬ 

េ្រប្របាស់បានេនក�ុងុត�ធិ
កវបានអនុ��តេដយលក�ខ របស់  Vendor
យ

េនជាធរម

(ដូចមានកំណត់ខងេ្) ឬ ក៏្រត�វកំណត់េដ Vendor ។ ផលិតផល  In-App អរកបា
ក�ុងយុត�ធិករ ែដលក�ុងេន RIME Store Offering (តមរយៈផលិតផល In-App) អចរបាន

េហយក៏អចផ�ល់ជូនដល់េលកអ�កផងែដរ 

(ឃ)

អនីតិជន ៖ Offerings មានេគាលេដសំរប់ែតបុគ�លែដលមានលទ�ភាព និងសមត�ភាពចំបាច
ផ�ល់ក្រពេ្រព�តមលក�ណៈច្បោប់ េលបទប��ត�ិៃនព័ត៌មានែដលបានតំរូវ និង េដម្បីចុះកិច�
េលអ�កយល់្រពម្រត�តពិនិត្យេដយផា�ល់ និង ទទួលខុស្រត�វរល់ករេ្រអនីតិជន នូវ 
RIME Store និងករទិផលិតផល In-App េដយេ្រប្របាស់េឈ�ះ និងគណនីរបស់េលក

(ង)

អ�កផ�ល់េសវកម ៖ RIME អចេ្រប្របាស់អ�កផ�ល់េសវេ្រចន្របេភទខុសៗគា� រួមទំងេទៀត 
ៃន RIM Group of Companies េដម្ បីបេង�ះេវ៉បសយ ្របតិបត�ិករ បំកិច� និងេសវេផ្សងេទៀ
សំ រប់RIME Store (s) និង BlackBerry Payment Service (“អ�កផ�ល់េសវ”) ។

(ច)

MORs របស់តតិយជន ៖ RIME ផ�ល់ RIME Stores ដល់េលក និងអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តរប
អ�ក បុែន�
៉ មិនអចជ Merchant of Record for all RIME Stores or Kiosks ឬ  សំរប់រល់ទិញ

ផលិតផល  In-App េឡយ  ។   MORs របស់តតិយជន នឹង្រត�វកំណត់អត�ស��ណេនេពលទិញក�ុ

RIME Store ឬ របស់ផលិតផល In-App េហយនង
ឹ ផ�ល់ជូនេលកអ�កនូវេសវកម�របស់តតិយជន ជ

បែន�មេទនឹលក�ខណ�បែន�ម (និង) អចទមទរេអយេលកអ�កមានគែដលមនអ�កដំេណរ
កទូទតជាក់លក់ ដូចជ ៖ PayPal, In េដម
 ្ បីេធ�ករប��ទិញ 

(ឆ)

លក�ខណ�របស់  Vendor ៖ សិទ�ិរបស់េលកអ�កក�ុងករេ្រប្រ Offering ណាមួយែដល្រត�វបានែ

ែចកេទកេន លអ�កតមរយៈ RIME Store រួមទំងសិទ�ិរបស់េលកអ�កក�ុងករចូលេទកន

េ្រប្របាស Offering ណាមួយែដលជាេសវកម� ្រត�វស�ិតេនេ្រកមលក�ខណ�ៃនកិច�្រពមេ្រព�
េ្រប្របចុងេ្រកយ ែដល្រត�វបានដក់ប��ូ Offering

េនាះ (“លក�ខណ�របស់  Vendor”)។

្របសិេប  Offering Vendor ខកខនពុំបានផ�លក�ខណ�របស់  Vendor ែដលពក់ព័ន�នឹង Offering
េពលេនាេលអ�ក្រពេ្រព�ងថា កេរ្របី្របាស់របស់េលក Offering ែបបេនះ ្រត�វស�ិេនេ្រក
លក�ខណ�  ៃនកិច�្រពេ្រព�ងមួែដលមានលក�ខណ�ដូចគា�នឹងកិច�្រពមេ្រព�ង េនះ ហក់ Offering
េនា គជ
ឺ កម�វិធី ឬ េសវកម�របស់RIM ែដរ (តមករជាក់ែ) ែដលបេង�តបានជាែផ�ក ៃBlackBerry

Solution របស់េលអ�ក ែដលមានករែកសំរួលដូចខងេ ៖ ១)Offering Vendor ្រត�វបចតទុក
ថជមា�សអជា�ប័ណ� ឬជាអ�កផ�ល់េសវ (តមករជាក់ែ) ២) Offering ្រត�វបានផ�ជូនេល
អ�ក េដយ RIME ឬេដយសម�័ន�ញាតិរបស RIME “តមលក�ខណ� និងទីកែន�ងជាក់ែស” និង
“តែដលអរកបា” េដគា�លក�ខណ�ជាក់លក់ ឬេដយតុណ�ីភាព ករគាំ្រទ កិច�ធាន
ឬកសន្យោ និ ៣) រវងេលកអ�ក នRIME ករដក់កំរិត និរបដិេសធន៍នូវករទទួលខុស្រត�វ ន

ខែចងអំពីកបង�ិល្របា្រតឡប់មកវិញ ែដលបានកំណត់ក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងេ នះសំរប់ជាក់ែស�ៃន 
Offering របស់តតិយជន េហយមិនសំ រប់កម�វិធី ឬ េសវកម�របសRIM ្រត�វយកមអនុវត� ។
(ជ)

Offering សំរប់ករេ្រប្របាសខ�ួន េលផលិតផលកន់ៃដរបស់ BlackBerry និង  ករហមល ៖

េទះបជមាលក�ខណ�ណាមួយក�ុងលក�ខណ�ជាេ្រចនសំរ Offering េដយែឡកក៏េដយ េលក
ធានា និង អះអងថា េលកអ�កទទOffering សំ រប់ែតករេ្រប្របាស់ផា�ល់ខ�ួនប៉ុេណាមិន

លក់ ឬលក់បន� េហយថា េលកអ�កនឹងទកយកឯកសរ តំេឡង និ/ឬ េ្រប្របាOfferings ែដល
ជកមវិធី
� ប៉ុេណ
ា�ះ េនេលកម�វិធីែដលជាកម�សិទ�ិរបRIM ែដល្របតិបត�ិករេលផលិតផលកន់ៃដ

(ឈ) ករគាំ្រទមានក ៖ ទក់ទិននឹង RIME Store និងសមាសធាតុរបស់តតិយជន ្រពមេសវកមរបស់ 
តតិយជនែដល្រត�បានផ�លតមរយៈ RIME Store េពលេនាះ RIME នឹងទទល
ួ ខុស្រត�វចំេព (ក)

េសវកមគាំ្ែដលមានកំរិត ពក់ព័ន�នឹងកម�វិធី និង ប��ទញយកសមាសធាតតិយជន 
ប៉ុេណ
ា�ះ និង (ខ) េសវកម�គាំ្រទែផ�កជំនាញសំរប់ប��បេច�កេទស ែដលេលកអ�ជួប្របទះ
ចំេពកមវិធី
� កៃន ដរបស់  BlackBerry ែដលសំរបសំរួលដល់ករចូលេទកន់ និងករេ្រប RIME
Store ។

សូ មចូលេទកន់េវ៉បសយ េដម្បីពិនិត្យេមលេសវកម�គាំRIME Store ែដល

មានា េពលបច�ុប្បន� 
(ញ)

ករែលម�គុណភាែដល្រត�វបង់ៃថ ៖ េពលខ�ះ  RIM អចេធ�ករែកសំរួលជាមូ ន ឬកសំរួលែដល 
មាកំណត់េពលេវល េលេសវកម�របសRIM ឬ សមាសធាតុណាមួយៃនកម�វិធីែដលបានផ�លេលក
អ�ក  េទេលឧបករណ៍ដូចែដលបានប��ូន ឬ តមរយ RIME Store ប៉ុែន�តំរវេ
ូ អយេលកអ�

ទិញ កំែណថ�ីរបស់េសវកម� RIM ែដល្រត�វបានែកលម�ណភាព (ករជាវែដល្រត�វបានែកលម�គុ
ចំេពេសវកមរប
� ស់  RIM) ឬ េលកម�វិធីែបបេនះ េដម
 ្ បីទទួលបានករបំេពញមុខងរបែន�ម ឬ េ្រប
េសវកមរប
� ស់ RIM ឬ កម�វិធីបនា�ប់ពីរយៈេពលេ្រប្របាស់សកល

(ដ)

ករទទួលខុស្រត�វរបសMOR និង RIME ចំេពះសមាសធាតុរបស់តជន ឬេសវកមរបស់តតិយជន ៖
ទំ
 ង MOR

ែដលជាតតិយជន និង RIME

ពុំមានជំនាញបេច�កេទស ទទងេទនង 
ឹ

សមាសធាតុរបស់តតិយជន ឬេសវកម�របស់តតិយជនែដលបានផ�ល់ត RIME

Store

។

Offering Vendor ទទួលខុស្រត�វចំេពះកិច�ធានា និងករគាំ្រ Offerings ។ េលអ�កនង
ឹ មា

អត�្របេយាជន៍ ពីករធានារ៉បOffering Vendor (េបមា) េលផលិតផល Offerings របស់េគ ។ ក
ទទួលធានារ៉ប់រងទំងេនះ នឹងមានលក�ណៈខុស Offering Vendor មួយេទ Offering Vendor
េផ្សងមួយេទៀត និង រវងយុត�ធិករទំងឡាយ Offering Vendor េដយែឡក ។ េលអ�ក 
គប្អនឯកសរែដលពក់ព័ន� ឬ លក�ខណ�សំរ
Vendor ែដលបានផ�ល់ជូនជាមួយនឹ Offering
ប

េដម្ពិនិត្យរកេមលករគាំ្រទ 
Offering Vendor នឹងផ�លជូន កុង
� ឱកពិេសសណមួយ  ៃន 
ប
Offering និងសិទ�ិរបស់េលកអ�ក ទក់ទងនឹងករគាំ្រទ និងករធានារ ៉ប់រង ែតមាក្រព

េ្រព�ង  េផ្សងពីេនះ ឬ ករតំរូវេដយច្បោប់េនជាធរមាន រល់ករធានារ៉ប់រង
Offerings

ែដលបានផ�ល់ជូនេលកអ�ក េដយមាករយល់េឃញថា េលកអ�ក គឺជាអ�កេ

គពុំែ
ឺ មនជអ�កលក់បន�េទ នូវ  Offerings ទំងេនាះ ។ េលកែលងែតមានករតំរូវេដយច្បោប

េគានេយាបប��ូ នរបស់  MoRs (េបមា) សំរប់សមាសធាតុតតិយជនជាក់លក់ណ
េសវកមរបស់តតិយជនជាកលកណមួយ 

ទំ
 ង

MoRs

និង 

ែដលបំេពញកិច�កុង
� នាមខ�ួនឯងផា�ល់ ឬ ក�នាជអ�កផ�ល់េសវកមសំរប់

RIME
MoR

មិន្រ�វមានកតព�កិច�ណាមួយេដម្បីផ�ល់ករគាំ្រទ
ត
កេទស ឬកគាំ្្របតិបត�ិករ ឬ បង�ិល
្របា

្រតឡប់វិញសំរប់សមាសធាតុតតិយេសវកមរបស់តតិយជន ែដលបាផ�ល់តម

រយៈ RIME Store េឡយ ។

(ឋ)

សិទ�ិចំេពះកិច�ធានា និងករបង�ិល ៖ េទះបីជាមានបទប��ត�ិក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងេនះក៏េសិន
េប  RIME ្រត�វបានតំរូវេដយច្បោប់ក�ុងយុត�ធិកររបស់េលកអ�ក េអយបង�ិលមកវិញបែន�ម

េទៀត ឬសិទ�ិេលកិច�ធានាចំេពOffering េនាះRIME នឹងផ�ល់ករជួសជុលេនះ តកតំរូវេដច្បោប
េហយេបសិនជាមានករអនុ� RIME អចេ្រជស េរសក�ុងករផ�ល់ តផល  RIM កម�វិធី េសវកម

របស់ RIM សមាសធាតុរបស់តតិយជន ឬ េសវកម�របស់តតិយជន មួយ ឬេ្រចនជំនួសវិ
(ឌ)

ផលិតផល  IN-App និង េសវទូទត់របស BlackBerry៖ េសវទូទត់របស BlackBerry អចេបលទ�
ភាេអយ Offering Vendor ផ�ល់/ផ្សព�ផ្សោយផលិតផលឌីជីថល និងេសវកមន់េលកអ�កពីក�ុ

កម�វិធីរបស់តតិយជន ឬកម�វិធី  ។ េលកអ�កទទួលស�ល់ថា ផលិត In-App របស់តតិយជន ពុំ្រត�
រក្សោទេនេលមា៉សុីនបំេរ(Server) របស់ RIME េឡយ មិន្រត�វែចកចយតមរRIME Store េហយ

េលអ�កយល់្រពមថា វOffering Vendor ៃនផលិតផល In-App ទំងេនាះ លទទួលខុស្រត�ក�ុង

កបំេពញតករប��ទិញរបស់េលកអ�ក នូវផលិតផ In-App និង្របគល់ផលិតផល In-App េទ
កេន លកអ�ក ។
១០. My World ៖ កលេបេលកអ�កទញយកកម�វិធីណាមួយ ឬ សមាសធាតុរបស់ តមរយៈ RIM
Service

ឬេសវកម�របស់តតិយជន 

វជាករទទួលខុស្រត�វរបស់េក េហយទំ
 ង

RIME

្រពមទំងសម�័ន�ញរបស់ខួ ន ពុំទទួ
�
លខុស្រត�វចំេពះេលកអ�ក េលករបាត់បង់ ករបំផា�ញ ឬក
ចំេពះកម�វិធីេនាះេឡយ ។ ឃាផ�ុករបស់  My World អចេធ�េអយេលកអ�ក លុប ឬតំេឡងវិញ

នូវកម�វិធីមួយចំនន និង
ួ
សមាសធាតរបស់តតិយជន េនេលលិតផលកន់ៃដរបស់េលកអ�
ដូចមានលំអិតប��ក់បែ�មេទៀតេនក�ុងអ�ីែដលេពល
ន
េនាះ េថា វិធថ�ីៗសំរប់ My
េលកអ�កទទួលស�ល់ និង្រពមេ្រព�ងថា វិធាន និងលក�ណៈពិេស My

World

World

។

អមា

ករផា�ស់ប�ូរក�ុងេពលណាមួយ េហយយល់្រពមេគារពតមវិធានថ�ីៗ ទ
១១. កម�សិទ�ិប�� ៖ េលកអ�ក និងអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�ត មិនទទួលបាននូវសិទ�ិកម�សិទ�ិ វិ��បន
្របេយាជន៍ ឬសិទ�ិកម�សិទ�ិប�� ឬសិទ�ិកម�សិទ�ិេផ្សងេទៀត ដូ
មា៉កពណិកម� 

សិទអ
�ិ �កនិពន�

ឬករសំងត់ពណិជ�ក

្របកសនីយប្រតតក�កម� គំរូប�

សិទ�ិទិន�នយ
័ មូលដ�ន ឬសិិទ� ែដលមានចំេពះព័ត៌មានសំ

ែដលពកពន
័ �នឹង 

BlackBerry

Solution

របស់េលកអ�ក

ឬែផ�កណាមួយែដលមានក�ុងេនាះ រួមមាតិកព័ត៌ែដលផ�ល់េដយ RIM ឬ  សមន
�័ �ញាតិរបស់ RIM
និងអ�កផ�ត់ផ�ង់នីមួយៗរបស់េគ ែដល

ជាែផ�កៃនេសវកម�របស RIM េ្រកកិច�្រពេ្រព�ងេនះ ។

េលកអ�កមិនទទួលបានសិទ�ិេលអជា�ប័ណ�ណាមួយេទនឹង BlackBerry Solution របស់េលអ�ក 
ឬសមាសភាពណាមួយ BlackBerry Solution របស់េលកអ�ក ឬ ក�ុងមាតព័តម
៌ ាណាមួយ ែដផ�ល់
ជូនេលកអ�ក តរយៈេសវកម�របស់  RIM េ្រកសិទែ�ិ ដលេលកអ�បាទទួលតមរយកិច�្រពេ្រព�េនះ 
េនក�ុងឯកសរសេមាធានែដលពក់ព័ន� ឬកិច�្រពមេ្រពអ�� ម�� ជលលក�ណ៍អក្រ ែដលេល
អ�កអចនឹងចុះជាមួRIM ។ កិច�្រពមេ្រព�ងេនះ មិនបានផ�ល់កម�សិទ�សិទ�ិកនកបផលិតផល RIM ណ
មួយ  (្របសិនេបម) ដល់េលកអ�កេឡយ េហយក៏គា�នកម�សិទ�េល  Beta Hardware ្រត�បា្របគល

ជូនេលអ�កែដរ ។ សិទ�ិទំ
 ងឡាែដលមិន្រត�វបផ�ល់ជូនេអបាជាកច្បោតមរយកិច�្រពេ្រព�

េនះ នឹង្រត�រក្ទុកជាខបំរុង ។ េដម្បីយកន់ែតច្បោស់ មិនគិតេទេលចំណុចេផ្សងេទៀេនក�ុកិច�្រព
េ្រព�េនះ េទះបជក�ុងករណីណាក៏េដ

អជា�ប័ណ�ែដលបានផ�ល់ស្កម�វិធី  Software

មិនអ្រត�បនព្រងីវិសលភ្រគបដណ�ប់/លតសន�ឹង ឬ្រត�វបក្រសយថា មានវិស
ដណ�ប់េលករេ្រប្របេសវណមួយរបស់តតិយជន ឬ 

“សមាសធាតុរបស់តតិយ”

មិនថាេ្របក�ុ

មូលដ�នមួយដច់េដយែឡក ឬេ្មួយ  BlackBerry Solution និងេដមិនកណំត់េទេលចំណុចដូចបា
េលកេឡងខងេល អជា�ប័ណ� ែដ្របគល់ ្រសបកិច�្រពេ្រព�េនះ  មិន្រត�វបក្រថា អ�កែច
ចេសវរបស់តតិយជន ឬសមាសធាតុរបស់ តតិយអចអអករព

េ្រប្របេសវកម�

របស់តតិយជន ឬសមាសធារបស់តតិយជន េទះបីេ្របរួមមួយែផ�កទំ
 ងអស់ ឬែផ�ណមួយៃន  
BlackBerry Solution ឬេ្របេដឈរេលមូលដ�នមួយដច់េដយែឡក ្រត�បាផ�ល់

អជ ប័ណ�

្រសប តម្របកសនីយប្រត RIM េដយសរថា កម�វិធីេនាះ្រត�វបអជា�ប័ណ� ្រសកិច�្រព
េ្រព�េនះ។ កម�វិធី  Software រួមទំងច្បចម�ងរបស់កម�វិធី ្រត�វបានផ�ល់អជា�ឱ្យេលអ�កែតបុេ៉ ណ
ា�ះ
មិនែមនជកលក់កម�វិធី  Software និងច្បោចម�ងទំងេនាះឱ្យេលកអ�កេឡយ ។ កម�វ Software ឯកស
សេមាធា (Documentation) និងមាតិណាមួែដលបាផ�ល់ជូនេលកអ�ក េដ RIM ឬសមន
�័ �ញាត
របស់ RIM ជាែផ�កៃនេសវកម�របសRIM និង េគហទំព័រែដលអនុ��តឱ្យេលកអ�កចូលេទេ្រប
េសវកម� (Service) នានា ្រត�វបានករច្បោស�ីពី្របកសនីយប្រតតក�កម� និងសិទ�ិអ�កនិពន�រ

កណាដ សហរដ�អេមរិក និងច្បោប់អន�រជាតិបទប�� ត�ិៃនសន�ិស��អន�រជាតិ។

កររំេលភបំពនកម�សិទ�ិប�� ្រត�្របឈមមុខ នឹទណ�កម�រដ�ប្បេវណី និ្រពហ�ទណ យា៉ងធ�ន់ធ�រ។
េលកអ�ក្រេ្រព�ងថា កិច�្រពមេ្រព�
ចំេពះដំេណាះ្រស

មិនេធ�ឱ្យប៉ះពល់ អវិជ�េលសិទ�ិ និងឧបា្រស

រួមទំងករហម្

(injunctive

relief)

ែដល 

RIM

និងអ�កផ�ល់

មាតិកព័ត៌មានណាមួយសំរប់េសបស់  RIM អចនឹងមាន ្រសប�� ត�ិច្បោែដលេនជធរមាន
ពក់ព័ន�េទនឹងករករពរកម�សិទ�ិប�� សិទ�ិប��របស់អ�កផ�ល់មាតិព័តម
៌ ាន ឬសិទ�ិកម�សិទ�េផ្ស
េទៀតរបស់ RIM េឡយ ។

១២. ករដក់កំហិតេលករនា-នាំចូល និងករេ្រប្របាស់ និង ណ�រដ�ភិបាលសហរដ�អេម ៖
េលអ�កទទួលស�ល់ថា ផលិតផល និងកម�វិធ Software របស់  RIM រួមទំ
 ងបេច�កវិទ្យោរហស្ស
(cryptographic technology) នង
ត
-នាំចូល និ/ឬេ្រប្របាស់ េផ�រ នាំេចញបន� ែលងែត
ឹ មិន្រ�វនាំេ

អនុេលតមច្បោប់ និងបទដ�នគតិយុត�េមានរបស់អជា�ធររដ�ភិបាលែដលពក់ព័ន� ។ េ
តមរយៈេនះ សូេធ�កអះអង ៖ (ក) តមែដលខ�ួនបានដឹង េលកអក�មានសិទ�ិនឹងផលិតផល 
(Product) និងកម�វិធី Software របស់ RIM េ្រកមប��ត�ិច្បោប់ែដលេនជា(ខ) េលកអ�នឹងមិនេ្រប

្របាផលិតផល (Product) និងកម�វិធី Software របស់ RIM េដម្ បីបេង�ត ផលិត ្រគប់្/ចត់ែចង រក្សោទ

រុករក កំណត់ ឬេធ�េអសយភាយអវុធគីមី អវុធជីវស�ស� ឬអវុធនុយេក�ែអរ ឬ្របព័ន� (Missile)

ស្រមាបាញអវុទំេនះ ឬឧបករណ៍ ឬសមា�រៈ ែដលអច្រត�វបានយកេទេ្របេនក�ុងេនះ ឬ្របព័ន
កំ្រជស្រមាបាញអវុទំេនះ ឬលក់បន� ឬនាំេចញ េទឱ្យរូបវន�បុគ�ល ឬនីតិបុណមួយែដលេធ�
សកម�ភាទំេនះ និង  (គ) េលកអក�ធានាថា អ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�ិ នឹងេ្រប្
(Product)
ត

និងកម�វិធី  Software របស់  RIM ្រសបតមដក់កំហិតខងេល។ េបេជាមានកិ្រពមេ្រពជាមួ

តតិយជន ឬបទប�� ត�ិច្បោប់ ប�� ឬ េគាលនេយាបាយែចងេផ្សងពីេនះក៏េដយ េបេល

អ�កបេ្រមកឱ្យទីភា�ក់ណាមួរបស់រដ�ភិបសហរដ�អេមរិក សិទ�ិរបស់េលកអ�កពក់ព័ន�នឹងកម�វិ

Software មិន្រវបានផ�ល់ជូនេល
ត
ពីសិទិ ែ
� ដលបាផ�ល់ជូនតរយៈកិច�្រពមេ្រព�ងេនះេឡយ េលកែលងែ
RIM

បានេធ�ករ្រពមេ្រព�ងយា៉ងជាក់ចរយៈកិច�្រពេ្រព�ជលលក�ណ៍អក្ស

ែដលមាចុះ

ហត�េលខេដយនាយក្របតិបត (Chief Operating Officer ឬ  Chief Executive Officer) របស់  RIM
ជាមួនង
ឹ

េលកអ� ។

១៣. សុវត�ិភាព គណនី និង ពក្យសម ៖ េលកអ�ក្រពមេ្រព�ងទទួលខុស្រត�វទំង្រស�ងេរៀបចំបេង�ត េអ
មាវិធានករសុវត�ិភាពសម្រសប េដម្បី្រ/្រត�តពិនិត្យរល់ករចូលេទេ្រប្របាកន់ៃរបស់
េលកអក និង្របព័ន�កុំព្យូទ័រែដលខ�ួនេ្រប្របាស់ ។ េដយគា�នដក់កំហិតេលអ�ីែដលបានេព
អ�កយល់្រពេ្រជសេរសអក្ស/ េលខ សមា�ត់ពិបាកៗ និង រក្សោសុវត�ិភាព ្រពមទំងករសមា�ត់ ចំេ/

េលខសមា�តទំ
 ងអស់ ែដល្រត�វបានេ្រប្របាសេដម្បីចូលេទេ
BlackBerry Solution របស់េលកអ�ក
់

ឬែផ�កណមួយ រម
ួ ទំងអក្/េលខសមា�ត់ ែដល្រត�វបានេ្រប្របាសេដម្បីចូលេទគណនីណាមួយែ
់
េហយពកពន
័ ន
� ឹងBlackBerry របស់េលកអ�ក ។ េលកអ�កយល់្រពមបែន�មេទៀតថា េលកអ�កទទួលខុ
រលសកម�ភាទំ
 ងអស់ ែដលេកតេចញពីករេ្្របាស់អក/េលខសមា�ត់របស់េលកអ�ក ឬ េល ឬ ឆ�ងក/

តរយៈគណនីរបស់េលអ�ក រម
ួ ទំងបន�ុកហិរ� �វត�ុទំងអស់ ឬកររ៉ប់រងេផ្សងេទៀតែដលេកម
ត

ពក់ព័ននង
ឹ សកម�ភាែបបេនះ។ ។ េលកអ�កយល់្រពនង
ឹ ជូនដំណ់ង
ឹ ដល់  RIM ជាបនា�ន់ អំពីករ
េ្រប្របាស់ ែផ�កណមួយ ឬទំ
 ង្រស�ង ៃ
រួមទំ
 ងពក្យអ/េលខសមា�ត់មួយសំរប់
េដយេធ�ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងែផ�កគ
www.blackberry.com/support)

។

BlackBerry

BlackBerry

អតិថិជនរបស់  RIM
RIM

Solution

Solution

របស់េលកអ�ក

របស់េលកអ�ក

(ព័តម
៌ ាសំរប់ទំនាក់ទំនង មានេ

អចត់វិធានែដលខ�ួនយល់េឃញថសម្រសប

បនា�ប់ពីទទួលបានករជូនដ ំណឹងែបបេនះ ប៉ុែន�ពុំមានកតពចត់វិធានណាមួយេនេទ  ។ េលអ�ក

្រពមេ្រព�ងផងែដរថា ករជូនដ ំណឹ់ង RIM ដូចមានកំណត់ខងេល ពុំែជាករេេលអ�ក រួចផុត
ពីកទទួលខុស្រត�វចំេពសកម�ភាពណាមួយែដលេកតមានេដយសេ្រប្របអក្ស/េលខសមា�ត់ 
េ្រប្របេល ឬេ្រប្របាស់រយៈគណនីរ

េលកអ�កេឡយ ។    

១៤. ឧបករណ៍ែដលបាត់បង់- ករលុបទិន�ន័/ករចម�ង ទិន�ន័យទុ ៖
(ក)

ឧបករណ៍ែដលបាត់បង/្រត�វេគលួ ៖ េបសិនជាេលកអ�ង្ស័យថា ផលិតផលកន់ៃដរបស់អ�ក្រតវ

េគលួ ច េលកអ�កគប្បីទក់ទងជាមួយែផ�ក្របតិបត�ិច្បោប់្របចំតំបន់េនាះ ។ ្របសិនេៃដ
របស់េលកអ�កបាត់បង់ ឬ េលកអ�កគិតថាមានេគលួច េហយេលកអ�កបានចុះបផលកនៃដ

របស់េលកអ�កេនឯេសវកម�រប RIM ផលិតផល  BlackBerry ែបបេនះ ែដលអផ�ល់ករកំណត
ទីតំរបស់ឧបករណ៍  ចក់េសរ ឬ លុបេចលកម�វិធីទិន�ន័យ េពលេនាះេលកអ�កគប្្របាស់េ

ែបបេនះ របស់ RIM េដម្ បីព្យោយាមរក ឬ លុបេចល ឬ ចក់េសរផលិតផលកន់ៃអ�កេដ
ប��ពីចមា�យ ។ េទះបីជាមាណៈដូចបានេពលខងេលេនះក�ី និង េដ យគា�នកំណេសចក�ី

បដិេសធន៍ជាទូេទក�ុងែផ� ២២ RIM និង្រក�មហ៊ុនែដលជាសម�័ន�ញាតិរបស់ខ�ួន ពុំអចធានា

(i) លទ�ភាែដលអចរកបាន ភាព្រតឹម្រត�វ ភាព្រគប់្ ទំនុកចិត�/ករពឹងែផ�ក ករកំណត់េព
ៃនទីតំ
 ង ទិន�ន័យ ឬទិន�ន័យេផ្សងណាមួយ ែដល្រត�វបានេគចូលមកេ្រប្របាស់តមរយៈេសវ
រកទីតំែបបេនះ ឬ (ii) ករលុបទិន�ន័យ ករចក់េសយេដយប��ព

ឬ  មុខងរេផ្សងេទ

ៃនេសវកមែបប
�
េនះ នង
ឹ មានដំេណរករេជាគជ័ង្រស�ងេនាះេទ េដយសរែតតំបេសវរបសអ�ក
ផ�ត់ផ�ង់េសវបណ
ា�ញទូរស័ព�ឥតែខ្សរបស់េលកអ�ក ស�នភាពៃនផលិតផលកន់ៃដរបស់េលក
ធនធា្របព័ន� ែដលេគមិនអចដឹងបានេនេពលេធ�សំេណ
(ខ)

ករលុប និង ករថតចម�ងទិន�ន័យទ ៖ RIM សូ មេធ�ករែណនាំេលកឱ្េធ�ករប្រមទុកសរេអឡិ
្រត�និក មាតិក កម�វិ Software របស់តតិយជន និង/ឬ ទិន�នយ
័ េផ្សេទៀតែដលមាេនក�ុផលិតផល
កៃន ដរបស់េលកអ�ក ដរបណាេលកអ�កមានសិទ�ិចំបាច់ ឬអជា�ប័ណ�េធ�ែក�ុងករណី

ជេ្រចន ទិន�ន័យទំងេនះមិនអច្រក្សោទុក ឬប្រម�ងទុកក�ុងនាម ឬជួសមុ RIM េឡយ។ ្របសិ
េបេលកអ�េផ�រផលិតផលកន់ៃដរបស់េលកអ� (្រសបតមករអនុ��តរប BBSLA) េដមូល
េហតុណាមួយ រួមទំងករយកផលិតផលកន់ៃដឱ្យជាងជួសជុល េលកអ�ក េចទិន�នយ
័ ទំ

អស់ ពីផលិតផលកន់ៃដរបស់េលកអ�ក និង្រត�វកត Memory ទំ
 អស់េចញ េបមិនដូេច�ះេទ 

បុគ�លែដលទទួលផលិតផល  កន់ៃដពីេលកអ�ក នឹងេបកេមលទិន�នយ
័ ទំងអស់េនាះ។  ្របេប 

ផលិតផលកន់ៃដរបស់េលកអ�ក្រត�វបាន្របគល់ជូនវិញ បន្រត�បាលុប ឬេផ�រ 

ដូចជា

បនា�ប់ពីករជួសជុល េេនាេលកអ�នង្រ
ត�វប�� ល/តំេឡងជថ�ីេឡងវិញ នូវកម�វិធីទំ
 ងឡាយ
ឹ
ែដលមិន្រត�បាប��ូ នមកកន់េលកអ�កពីដំបូងជាមួយផលិតផលកន់ៃដ ។

(គ)

ករផា�ច់េចញពីបណ ៖ េសវកម�របស់ RIM មួយចំនន 
ួ ដូចជាផលិតផល BlackBerry និងេសវកម� 
អុីនធែឺ ណតរបស់  BlackBerry អចេបកលទ�ភាពយេលកអ�កផា�ច់ផលិតផលកន់ៃដរេលអ�ក

េចញ ពីបណ
ា�េសវកម�របស់RIM បាន។  ្របសិនេបផលិតផលកន់ៃដរបស់េលកអ�ក ្រត�វបាន
ឬ បាត់បង់ េលកអ�កេផ�រផលិតផលកន់ៃដរបស់េលកអ�កេដយមូលេហតុណាមួយ ឬ ្រេល
អ�ក ពុំចង់ភា�បផលិតផលកន់ៃដរបស់េលកអ�កេទនឹងបណាវកម�របស់ RIM េទ េលកអ�្រត�
ទទួលខុស្រត�ចំេពះករផា�ច់ផលិតផលកន់ៃដរបស់េលកអ�កេចញពីេសវកមRIM ។  

១៥. ករសមា�ត់ និង ករហមមិនេអយមានវិស�កម ៖
េលកអ�ក្រពមេ្រព�ង និងទទួលស� Your BlackBerry Solution ្រត�វប ៖ (ក) RIM និង/ឬ  RIM
Group of Companies េរៀបចំបេង�តេឡងេដយ្រត�វចំណាយេពលេវល និងេសហ៊ុយជាេ្រចន
(ខ) ផលិតផលរបស់  RIM េសវកម�របស់ RIM Software និងអជា�ប័ណ�ែដលពក់ព័ន�ន CAL រួមទំ

ផលិតផល Beta មានផ�ុនូវព័តម
៌ ាសំងត់នានា រួមទំងករសំងត់ពណិជ�កRIM និង RIM Group
of Companies និង  អ�កតំណាែចកចយរបស់ RIM និង  RIM Group of Companies។ េដយគាក
ដក់កំហិេលអ�ីែដលបានេពខេល  សំរបផលិតផល  Beta ករង/ព័តម
៌ ានសំងត់ គិតរួមទទិដ�ភា
ខងេ្/សំបកេ្រក “គំេហញ និងស�កន” កបំេពញមខ
ុ ងរ យថា្រទ លក�ណៈពិេសស និងមុខង
របស់កម�វិធី 

Software

&

Hardware

ែដលព័តម
៌ ាទំ
 ងេនះ មិន្រត�វយកេទពិភ

ឬបង�ញដល់សធារណៈជន េដយខ�ួអ�កផា�ល់ ឬេដអ�កេ្រប្រប្របតិ្រស�តរបស់េលកអ

េទះជាតមរូបភាពណាក៏េដយ រែតមាករផ្សព�ផជសធារេដយ

RIM

។

កិច�្រពមេ្រព�ងេនះ មិនផ�ល់ឱ្យេលកអ នូវសិទ�ិទទល
ួ បាកូដេដម (Source Code) សំរប់កម�វិធី
Software េសវកម�របស់ RIM,

សមាសធាតុរបស់តតិយជន ឬេសវរបស់តតិយជន ពី  RIM ពី

សមន
�័ ញាត
�
របស់  RIM ឬពីអ�កតំណាងែចកចយរបស RIM េឡយ េលកែលងែតមាច្ប់ែចងយា៉ច្បោស
មិនអនុ��តេអយRIM េធ�ករហម្របាមែបបេនះ េលអ�ក្រពមេ្រព�ងថា េលកអ�កអ�កេ្រប្រប
្របតិ្រស�តិរបស់េលកអ�ក មិនែកែ្រប

ផាស់ប�ូរ យកលំនត
ា ម បេង�ស ៃដបន�  (Derivative

Works) បកែ្រប េធ�ឱ្យខូចរូបរងេដ (Deface) ឬេធ�វិស�កម�ប���ស (Reverse Engineering) នូវ កម�វិធី 
និង/ឬ  CALs ែដលពក់ព័នេសវកមរបស់  RIM សមាសធាតុរបតតិយជន ឬេសវកម�របស់តតិយជន ឬ
ប៉ុនបង
៉ នឹងេធ�ទេង�ទំងេនះ ឬអនុ��ត យល់្រពមបំផុស/ជំរុញឱ្យភាគីេផេទៀតេធ�ទេង�ទំ
 ងេនះ។ សំរ
េគាលបំណងកង�ុកិច�្រពមេ្រេនះ ឃា�ថ“វិស�កម�

ប���ស (Reverse Engineering)” សំេដេទេល

្រគបសកម�ភាៃនករេធ�វិស�កម�ប���ស ករបកែ្រប កររុះេចញពីករប (Disassembling)
ឱ្យេទជាកូដេដ (Decompiling) ករេដះកូ (Decrypting)

កបែម�ង

កររុះេចញជាែផ�ក (Deconstructing)

(និង្រគបទ្រមងៃនវិស�កម�ប���សេល  “ករលុបេចលកររក្សោទុកេន RAM/ROM

(Dumping

of

RAM/ROM) ឬករក្ទុកជអចិៃ�ន�យ៍  (Persistent Storage)” “ករលួចតមដនទិន�ន័បណ
ា�
មាែខ្ស ឬឥតែខ្(Cable or Wireless Link Sniffing)” ឬ “្របអប់េខ(Black Box)”) នូវទិន�នយ ក
័
ម�វិធី (រួម
ទំ
 ចំណុច្របទក់អ�កេ្រ (Interface) ពិធីករ (Protocol) និងទិន�នយេ
័ ផ្សងេទៀត ែដលបានប��ូល ឬេ្រប
ជាមួនង
ឹ កម�វិធី ែដលតលក�ណៈបេច�កេទស អច ឬមិន អច្រត�វបានចត់ទុដកម�វិធី) េសវកម� 

ឧបករណ៍  Hardware េផ្សងៗ កេ្របមេធ្យោបាយ ឬដំេណរករ ណាមួយែដលនឹងនាំឱ្យមានក

ឬកបែម�ងព័តម
៌ ាន ទិន�ន័យ ឬកម�វិធី

Software

ពីទ្រមង់មួយ

េទកន់ទ្រមង់មួយេទៀតែដលមនុស្សអចេមលយ
១៦. លក�ខណ� ៖
កិច�្រពមេ្រព�ងេនះ ្រត�វមានអអនុវត� បនា�ប់ពីេលកអ�កយល់្រពមទទួលយកកតព�កិច�្
លក�ខណ� ែដលមាែចងក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងេន (ដូចមានេរៀបរប់ក�ុងបុព�កថាខ)

េហយ្រត�វបន�ម

សុពលភាអនុវត� រហូតដល់េពល្រត�វប� �ប់ ្រសបតមបទប��ត�ិែដលមានែចងក�ុង្រពមេ្រព�ងេនះ ។

១៧. សំណង និងករប� �ប
(ក)

្របសិនេបេលកអ�ក ឬអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�ត មិនេគារពរតមកិច�្រព RIM ឬ ភា�ក់ង
របស់ខួ ន 
� អចតវិធាករមួយចំនួនែដលខ�ួនយល់េឃញថាសម្រ (ប៉ុែន�ពុំែមនជាកពត�កិ) ។                
វិធាកែបបេនះ  អចជាករលុបេចញជាអចិៃ�ន�យ៍ ឬជាបេណា�ះអសន� នូវមាតិកព័ត៌ម
ឬបិទមួយែផ�កៃនកប��ូ នអុីនធឺណិត និង/ឬ  ផា�ក ឬប�្ឈប់ជាបនា�ន់នូវែផ�កទ ឬែផ�កណ
មួយៃន 

Your

BlackBerry

Solution

ឬសមាសធាតុរបស់តតិយជនណាម

ែដល្រត�វបានេ្រប្របាស់BlackBerry Solution របស់េលកអ�ក ។
(ខ)

េ្រកពីសិទ�ិ និងសំណងជួសជុលដូចមានែចងក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ ឬ មានែចងក�ុ RIM អច
(i) លុបេចកិច�្រពមេ្រព�ង និង កិច�្រពមេ្រព�ងអជា�ប័ណ�េផ្សងេទៀតរវងេល RIM សំ រប

ែផ�កណមួយៃន  BlackBerry Solution របស់េលកអក ែដល្រត�វបានេ្រប្របាស់េដយេលកអ
ឬអ�កេ្រប្របាស់ ្របតិ្រស�តិ ជាមួយនឹងកម�វិធីេនាះ ្របសិនេបេលកអ�ករំេលភបំពនេលក
េនះ ឬេលេសចក�ីបែន�មណាមួយ ឬ កិច�្រពមេ្រព�ងេផ្សងេទៀត ែដលេលកអ�កកំពុងអនុវត� RIM

ឬសម�ន
័ ញាត
�
របស់  RIM រួមទំងករខនមិនបានបង់ៃថ�ឈ�ួលក�ុងរយៈេពលសម សិ (៣០)ៃថ� 

បនា�បពីៃថ�ដល់កំណត់្រត�វបង់ និ/ឬ  (ii) ឈប់ផ�ល់េសវកម�ណាមួយរបស RIM េទកន់េអ�ក 
ឬអ�កេ្រប្រប្របតិ្រស�ត ទក់ទងន BlackBerry Solution ។ ក�ុងករណីែដលេលកអ�កប

ផ�ល់ព័តម
៌ ាសំ រប់ទំនាក់ទំនង្រ្រត�វ ដល់ RIM េពលេនាះRIM នឹងខិតខំ្របឹងែ្របងែផ�កពណកម�
េអបាសម្រសប ក�ុងកផ�ល់េសចក�ីជូនដំណឹងដល់េលកអ�កអំពីករប��ប់កិច�្រពមេ្រព�

(គ)

្របសិេបកម�វិធីកន់ៃដរបស់ BlackBerry Solution ្រត�វបានផលិតេឡងេដម្បីេអយេលអ
ចូលេទកន់េសវកម�របស់តតិយជនជាក់លក់ណាមួយ េហយេសវកម�របស់តតិយជនេនះ ពុបា
ផ�ល់ជូនអស់េលេទៀតេទេនាះ េដយមូលេហតុណាមRIM អច(ប៉ុែន�ពុំែមនជាកតព�កិ) ប�� ប់
អជា�ប័ របស់េលកអ�ក ក�ុងករេ្រប្របាស់កម�វិធីកន់ៃដៃនេសវកម�របស់តតិយជ្រគប
េពលេវល េដមាន ឬគា�នករជូនដ ំណឹងដល់េលកអ�ក េទះជាយា៉ងRIM នឹងខិតខំ្របឹងែ្រ

ក�ុងលក�ណៈពណិជ�កម� េដម្បីជូនដំណឹងដល់េលកអ�កអំពីករប��ប់ែបបេន

្របសិនេបេលកអ�កបានបង់ជ

RIM

សំរបកម�វិធី 

Software

កន់ៃដរបស់

BlackBerry

េហយពុំបាន្រប្រពឹត�េល�សនឹងក្រពេ្រព�ងេនះ េលអ�កអ
នឹងមានសិទ�ិទទួលបាន្របាក់បង�ិលមកវិញទំង្រស�ង ឬមួយចំែណក ៃនចំ្របាក់ ែេលកអ�
បានទូទត់មកេអRIM សំ រប់កម�វិធីSoftware កន់ៃដរបស់BlackBerry ដូចមានែចក�ុងេគា

នេយាបាយបង�ិល្របាក់្រតឡប់មកវិញ RIM សំរប់់កម�វិធី Software កន់ៃដរបស់ BlackBerry

។ ករបង�ិល្របាក់្រតឡប ់មកវិញ (េបមា) គឺជាសិទ�ិទទួលបានផា�ច់មុខរបស់េលកអ�ក និង
ទទួលខុស្រត�ែតមួយគត់របស់ RIM ចំេពះេលកអ�
។
(ឃ)

ក�ុងករណីមានករប��ប់កិច�្រពមេ្រ

េ្រកពីេនRIM អចនឹងលុបេចលកិច�្រពមេងេនះ និង/ឬ ប�្ឈប់នូវករផ�ល់េសវរបស់ RIM ជ
បនា�ន់ េដម
យ ិនទទួលខុស្រត�វអ�ីទំងអស់ចំេពះេលកអ�ក ឬអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�ត RIM

្រត�វ បររមិនឱ្យេធ�ករផ�ល់េសវកម� េដយច្បោប់ បទប�� លក�ខណ�ត្រម�វ ឬក

ែដលេចញក�ុងទ្រមងណក៏េដយ េដយអង�តុលករ ឬស�ប័នរបស់រដ�ភិបាលេផ
ឬក�ុងករណីែដលមាលិខិតជូនដំណឹងរបស់ទីភា�ក់ងរ ឬ្រកសួងរបស់រដ�ភិបាល ែដលចង�ុលប
RIM

្រត�វបហឃាតមិនឱ្ផ�ល់េសវរបស់ខួ នមួ
� យែផ�ក ឬទំ
 ង្រស�ង 

គា�ន្របករណាមួយក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងេវបាបក្រសេដម្តំរូ
ប វេអយ

ស�ះែស�ងរកករលះបង់សិទ�ិចំេពះច្បោប់ វិធាន បទ

RIM

ករដក់កំហិត ែស�ងរកេអ

មាករេសេររបស់តុលករ ឬករជំទស់េទនឹងេសចក�ីសំេរចរបស់តុលករ េឡយជអ

ំ ់ង
េធ�បានRIM នង
ឹ ខិតខំ្របឹងែ្របងេដម្បល់េសចក�ីជូនដណ
ឹ ដល់ េលកអ�េអយបសសិប(៣០)
ៃថ�ជមុន អំពីករប� �ប់ ឬករផា�ក ចំេពះករណីេសវកម�RIM ែដលបាទូទត់រួចេហយ ។  

(ង)

េលកែលងែតមានែចងយា៉ងច្បោស់ក�ុងកិច�្រពមេ្រព

RIM

ពុំ្រត�វមានកររ៉ប់រងចំេពះេល

ឬអ�កេ្រប្រប្របតិ្រសរបស់េលកអ�ក ែដលពក់ព័ន�េទនឹងករប��ប់កិច�្រពមេ្រព
ឬសិទ�ិណាមួយ ឬ អជា�ប ែដលបានផ�ល់ជូនតមកិច�្រពមេ្រព�ងេន
(ច)

ករប� �ប់ណាមួយេ្រកមកិច�្រពមេ្រព�ងេ RIM នឹង្រ�វចូលជាធរមានប��ត�ិ ែដលក�ុងេ
ត

RIM ពុំចំបាច់មានករ្រពមេ្រព�ងែផ�ករដ�បាលករ ករអនុម័តយល់្រពម ឬេសចក�ីសំេ
េទះតរូបភាណាក៏េដយ ក�ុងយុត�ធិកររបស់េលកអ�
១៨. អនុភាពៃនករប��
េ្រកេពលលុបេចលកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ ឬបទប��ត�ិណាមួយៃនេសវកម� RIM ចំេពះេលកអ�ក េ
មូលេហតុណក៏េដយ ឬ្របសិនេប ករជាវេសវកម�រកអ�ក ឬអំឡុងេពលសកល្បងកម�វិធីេសវកម�
ណមួយរបស់  RIM េដយឥតគិតៃថ�របស់េលកអ�កផុតកំណត់ ឬរយៈេពលសលល្បងផលិ Beta
ផុតកំណត់ ឬ ្រត�បាប�� ប់   ៖ (ក) េលកអ�កនឹងបពប្ឈ់ករេ្រប្របស
ា ់ក Software និងេសវកមរបស់ 
RIM

ទំ
 អស់ ឬ ក�ុងករណីែដលកិច�្រពមេ្រព�ងេនះមិន្រត�វបានប��ប់ គឺ្រត�វប�្ឈប់ករេកម�វិធី

ឬឈប់េ្រប្របេសវកម�របស់ 

RIM

ក�ុងករណីែដលបទប�� ត�ិែដលពក់ពន�នឹងេសវកម�របស

RIM

្រត�វបានប��ប់ ឬ ផរយៈេពលកំណត់ េហយ្រត�្របគលរល់ច្បោប់ចម�ង ៃនកម�វិ Software េហយេបជ
ផលិតផលរបស់  Beta វិញ គ្រ
ឺ ត�្របគលរលឧបករណ៍របស់  Beta ែដលស�ិតេនេ្រកមករកន់ក

ករ្រគប់្រគងរបសេល់កអ�ក ឬអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រ (ខ) RIM មានសិទ�ិបិទ មិនឱ្យមាប��ូ ល 
និងទទួលទិនន
� យពីក
័
ម�វិធី  Software និង ឬ េដយមិនចំបេធ�កជូនដំណឹងដល់េលកអ�ក ។
េ្រកយពីករលុបេចលគណនីែដលេលកអ�កអចនឹងម

RIM

េលអ�កអនុ��តឱ្យ

RIM

លុបឯកសរ កម�វិធី ទិនន័យ និងសរេអឡិច្រត�និ (E-mail) ែដលមានេនក�ុងគណេនាះ េដមិនចំបា
េធ�ករជូនដំណឹងដល់េលអ�កេឡយ 

។ េលកអ�កេនែតទទួលររងនូវចំននទ
ួ ក
ឹ ្របាែដល្រត�បង់រហូត

ដល់ៃថ�ប�� ប់កិច�្រពមេ្រព�ង ែពកពន
័ �នងក
ឹ ម�វិធី េសវកម�របស់ RIM និងសមាសធារបស់តតិយជន រួម

ទំ
 ចំនួនទក្របាក់ែ
បានគិចំេពែបបបទទូទត់ែដលមានករអនុ��តរបស់េលកអ�ក ។ ករណីែដល 
ឹ
RIM ប�� ប់កិច�្រពមេ្រពេនះ េដយអនុេលតមបទប� �ត�ិែដលមានក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងេនះអ�ក្រត�
បង់ជូន  RIM នូវរល់កំៃរ (េសហ៊ុចំណាយ និងៃថ�ចំណាយេលេមធ) និងករចំណាយែដលពក់ពេផ្ស
េទៀត ែដល  RIM បាេចញ ក�ុងករអនុវត�ន៍សិទ�ិរបស់ខ�ួនែដលមានេ្រកមកិច�្រពមេ្រ ។ េទះបីជា

ប�� ត�ិដូចបាេពខេលេនះក�ី  េដយសរែតលក�ណៈៃនកម�វិធ Software កម�វិធីេនះ្របែហលជាមិន
ប��ូ ន្រតឡបមកវិញបានេទ េដសែតកម�វិធីេនាះ្រត�វបានប��ូលេទក�ុងឧបកHardware ែដលជកម�

សិទរប
�ិ ស់េលអ�ក  (ដូចជាផលិផលកន់ៃ) និង/ឬ កម�វិធីេនាះ អច្រត�វបានំ
ត េឡងក�ុងកុំព្យូទ័រេល
មា៉សុីបំេរ Server ែដលេលអ�កអ្របគល

្រតឡប់េនាះ គឺជាករផលិតបន�បែន�មេទៀតៃនកម�វិធ

ក�ុងករណីែបបេនះ សូ មទំនាកទំនង legalinfo@rim.com េដម្ បីទទួបានករែណនាំបែន�មេទៀ
១៩. សំណង / ករទទួលខុស្រត ៖
េលកអ�ក្រ�វករពរ 
ត
ជួសជុលករខូចខត និងធានាទទួលខុស្រត RIM និង  RIM Group of
Companies ្រក�មហ៊ុបុ្រសម�ន
័ �របស់  RIM អ�កផ�ត់ផ�ង់  អ�កស�ងបន� ភា�់ងរ អ�កត
ក
ំណាងែច្រស

ច្បោប(រួមទំអ�កផ�ល់បណ
ា�ញឥតែខ) និងអនុប្បទនិក ្រពមទំង អភិបាល ម�ន�ី្រគប់្រគង និេយាជិ
ទទួលេម៉កឯករជទំងអស់ (ែដលនីមួយៗេហថ “ភាគីទទួលបានករធានាករជួសជុលករខូច
RIM”)

ចំេពកទមទរ ករខចូខត ករបាត់បង់ េសហ៊ុយ និងក (ែដលរួមមាន

ែតមិនក្រមិត្រតឹមេសហ៊ុយ កៃ្រេសវេមធា) ែដលភាគីទទួលបានករធានាករជួសជុលករខូច
RIM បានេចញចំណាយ ន តសំេណរបស់ភាគីទទួលបានករធានាករជួសជុលករខូច RIM

េដេចញចំណាយខ�ួនឯង កពតតំ
 នង
ឹ ករទមទរ ឬ នីតិវិធីតុែដលដកប�ង
ឹ នងភាគីទទួ
ឹ
បានកធានាករជុលកខូចខរបស់ 

RIM

េដសែត ៖

(ក)

កររំេលភបំពន្

នីយប័្រតតក�កម� ឬកមសិទ�ិប�� ឬសិទ�ិកម�សិទេដ
សែតកេ្រប្របាស់ឧបករ(េ្រកពីផលិតកៃន ដ
ិ�

[Handheld Product]) ្របព័ន� ឬេសវកម�ណាជមួយនឹង  Your BlackBerry Solution មួយែផ�ក 
ឬទំង្រស�ង (ខ) កររំេលបំពនរបស់េលកអ�កេលកិច�្េ្រព�េនះ  ឬ េលេសចក�ីបែន�មណាមួៃនកិច�

្រពេ្រព�េនះ  ។ ករទូទសំ ណងណាមួតមកិច�្រេ្រព�េនះមកេអយ RIM មិន្រត�មាេគាលបំណង
ឬ ្រត�វបេគយកេទបក្រសថាកលះបង់/ករផាេចញនូវសំណងេផ្សង ណាមែដលមាែចងក�ុង

កិច�្រពេ្រព�េនះ ឬែដល្រត�បាអនុ��តេដច្បោប់ ឬតមសមធម៌េឡយ រទូទតសំណងែបបេនះ 
គឺជសិទ�ិបូក្រត�ត ។

២០. កិច�ធានាមានកំរ
(ក)

កម�វិធី Software ៖
(១)

េនក�ុងអំឡុងេពល ៩០ ៃថ�គិតពីៃថ�េលកអ�កទទលបានកម�វិធី Software (“រយៈេពលធា”)
្របសិនេបកម�វិធី Software ែដល  RIM ឬអ�កែចកចយ្រសបច្បោប់រ RIM បាផ�ល់ឱ្

េលអ�ក គា�នលទ�ភាពនឹងបំេពញមុខងរដូចែដលបានេរៀបរប់េនក�ុងឯកសស�ង់
ដស្រមាប់អ�កេ្រប្របាស់ចុង

(“យថា្របេ/ព័តម
៌ ានលំអិ”)

េហយអលទ�ភាពេនះ

េនែតេកតមាន េេ ទបីជាេលកអ�កបានេ្រប្របាស់កម�វិធីេន Your

BlackBerry

Solution តមករែណេនក�ុងឯកសរសេមាធានែដលេរៀបចំេឡងស្រមាប់កម�វិធីេនា

RIM (តម ជេ្រមស និងឆនា�នុសិទ�ិរបស់ខ) នង
ឹ ខិតខំ្របឹងែ្របងែកត្រម� ផ�ល់ឱ្យេលកអ
នូវដំេណា្រសបេណ
ា�អសន� (Workaround) ស្រមាប់ប��េន (ដំេណាះ្រស

ដំេណា្រសយបេណអសន� អចនឹងផ�ល់ឱ្យេលកអ�ក តមទ្រមង់ណា RIM អ
សេ្រមចតម ឆ នុសិទរប
�ិ ស់ខួ ន 
� ដូចជា៖ តមរយៈទូរស័ព� ឬតម

េសវគាំអតិថិជន

តរយៈសេអឡិច្រត�នច តមរយៈកេ�� ញនូវករជួសជុលកម�វិធីSoftware ជាទូេទ 
រយៈ េគហទំព័ររបស់ 
ផ�ល់ព័តម
៌ ានជូេលអ�ក)

RIM

ឬតមរយៈទ្រមង់េផ្សងេទៀតែ

ឬសង្របាៃថ�ទិញកម�វិធី 

្របសិនេបេលកអ�កប�្ឈបេ្រប្របាស់កម�វិ

Software

RIM

នង
ឹ

ឱ្យេលកអ�កវិ
Software

និងព័តម
៌ ានអំពកម�វិធីែដលបានផ�ល់ជូនេលកអ�ក និ��ូ ន្រតឡបឱ្យRIM វិញនូវមេធ្យោ

ែដល្រត�វបានេ្រប េដម្បីប��ូនកម�វ Software ឱ្យេលកអ�ក ្រពមក�� ប់កម�វិធី  Software
ែដលពក់ព័ន�ទំងអស់ 

រយៈយន�ករប��ូ្រតឡបៃនកិច�ធាធម�ត(ែដលអ

េធ�េឡងតមរយៈអ�កផ�ល់េសវបណា�ញឥតែខ្(្របសិេបអ) តរយៈកែន�ងលក់  [Point
of Purchase]) េនក�ុរយៈេពលធានា នេដមាភា�ប់មជាមួនូវភស�ុតប��ក់ពីក
ទិញ ។

(២)

េបេទះជាមានខែចងផ�ុយពីេនះក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងេនះក
ករេធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវគុណ(Upgrade)

ទំេនបកម(� Update)
និងកម�វិធី 

និង
Beta

្រត�វបានផ�ល់ជូនេលកអ�កេដឥតគិត
“ក�ុងលក�ខណ�បច�ុប្បនជាកែស�ង  ("AS
យ

IS")”

េដយគា�នកិច�ធានាអ�ីេឡ

(៣)

ទំេនបកម�  (Update) និងករេធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវគុណ (Upgrade) ែដលេលអ�ក្រត�បង់
កៃ្រអជា�ប័ណ�បែន�ម ្រត�វបានផ�ល់កិច�ធានាដូចមានែចងខងេល ស្រម ៩០
(េកសិ) ៃថ�  គិតចប់ពីៃថ�ែដលេលកអ�កទទួលករេធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវគុកម�វិធី 
Software ជាក់លណមួយ។

(៤)

កតព�កិច�ខងេល នឹងមិន្រត�វយកមកអនុវត�េឡយ ក�ុងករណីែដលកម�វិ Software មិនអ

បំេពញនូវមុខងរ ដូចែដលមានេរៀបរប់េនក�ុងយថា/ព័តម
៌ ានលំអិ

េដយសរ ៖

(ក) ករេ្រកម�វិធី Software េដយមិនេគារពេទតមកតព�កិច�របស់េ ដូចមានែចងេ
ក�ុងកិច�្រពេ្រព�េនះ ឬរប់ប��ូលទំងករែណនាំសុវត�ិភាRIM បានែចេនក�ុងឯកស

សេមាធែដលេរៀបចំេឡងស្រមាប់្របេភទ និងកំែណរបស់កម�វិធីេនា (ខ) ករមិនដំេណករ
ឬប��េផ្សងេទៀែដលេកតេឡងេដយសរែតឧបករណ Hardware (រួមទំ
 ងប��ែដេកត
េឡងពីភាខ�ះចេនា�

ែដលបង�េទ្ បងេដផលិតផលកន់ៃដរបស់តតិយជ

[Handheld

Product]) បណ
ា�ញNetwork កម�វិធី Software ឬ្របពន�ទំនាកទំនង (ករជួសជុលឧបករណ
BlackBerry

្រត�វបានធានា/ឬកិច�្រពមេ្រពគាំ្ចំេពះផលិតផលរបស

RIM

ឬ 

(គ) មូលេហតុខេ្រែដលេធ�ឱ្យប៉ះពល់ដល់កម�វិធSoftware រួមទំ
 ងព័ត៌មពក់ព័ននឹងក

ផ�ល់កម�វិធី  ដូចជ ៖ ឧបទ�វេហតុ េ្រគាះមហន�រយ ករឆ�ងចរន�អគ�ីសនី អគ�ីភ័យ ទឹកជ
រន�ះបាញ់ ទឹក ឬខ្យល់ ករជួសជុលកំហុសេដយសរែតកម� Software នានា េ្រកពវិធី 
Software របស់  RIM ឬវិករៈែដលបណា�លមកពីករជួសជុល ឬែកែ្រេធ�េដគា�ករ

អនុ��តពី RIM)។
(៥)

េដម្ បីឱ្យន់ែតច្បោស់ សូមប��ក់ថា េលកែលងែតច្បោប
ក
កំណត់េផ្សងពីេនះ

កិច�ធាេនះអនុវត�ចំេពះែតកម�វិធីស្រមាប់ផលិតផលកន

BlackBerry

ែដលមានេនក�ុងផលផលកន់ៃដថ�ីប៉ុេណា�
និងមិនអនុវត�ចំេពះកម�វិធីស្រមាប់តផលកន់ៃដ

BlackBerry

ែដលមាេនក�ុង

ផលិតផលកន់ៃដែដលបានេ្រប្របាស់រួចេហយ ឬផលិតផលកន់ៃដែដល្រត�វបែក

លម�េឡយ ។
(៦)

គា�នកិច�ធានាចំេពវិធីែដលអចទញយកេដយឥតគិតៃថ� េនេ្រកយករលក់ផ
ឬកម�វិធីស្រមាប់មា៉សុីនេមរប

BlackBerry

ែដលអចទញយកយឥតគិតៃថ�េឡយ។

្របសិនេបផលិតផលណាមួ
ៃនកម�វិធីទំងេនះមិនដេណរករតមករេរៀបរប់េនក�ុសេមាធ

ក�ុងរយៈេពល  ៩០

(េកសិ) ៃថ� គិតពីៃថ�ែដលេលកអ�កប��ូលកម�វិធីេនាះក�ុងផលិតផលន់ៃ
ក
មា៉សុីកុំព្ យូទ័រ

តមករណីជាក់ែស�ង េលកអ�កអចទំនាក់RIM េដម្ បីឱ្ RIM អចេធ�កកំណត់ករគាំ្
្របសិនេបមាន ស្រមាប់កម�វិធីេនាះ ែដលករគាំ្រទេនះអចនឹង្រត�អ�ក

តមទ្រមង់ែដRIM អចសេ្រមចតមឆនា�នុសិទ�ិរបស់ខ�ួន ដូចជា តមរយៈទូរស័ព� 
េសវគាំ្រទអតិថិជនតមរយៈសរេអឡិច្រត�និច ករបេ��ញនូវករជួសជុល
Softwareជាទូេទ តមរយៈេគហទំព័ររប RIM
(៧)

ឬតមរយៈទ្រមង់េផ្សងេទៀតែ RIM

នឹងជ្រមជូនេលកអ�)។

េលកអ�កទទួលស�ល់ និង្រពមេ្រព�ងថា ចំេពះកម�វិធីែដលរចនាេឡងេដម្បីស្រម�ល
អេ្រប្របាស់ឧបករណ៍ ឬកម�វិSoftware របស់តតិយភាគីRIM អចនឹងគា�ន ឬមា្រគប
្រគមានក្រមិតេលមុខង ឬករដំេណរករ ឬមិនដំេណរកររបស់ឧបករណ៍ ឬេសវកម�
តតិយភាគេនាះ េហយ

RIM

អចនឹងមិនមានលទ�ភាពផ�ល់ករជួស

ឬដំេណាះ្រសយចំប��ែដលេលកអ�កជួប្របទះេឡយ 
មិនធានាចំេពះផលិតផលណាម

RIM

តតិយភាគី ឬេសវកម�ណាមួយរបស់យភាគី

េហយពក់ព័ន�នឹងអ�ីៗទំងេនះ អ�ក្រត�វែស�ងរក ្រក�មហ៊ុនផ�ត់ផលិតផល 
ឬេសវកម�ទំងេនាះៃនផលិតផល ឬេសវកម�របស់តតិយភាគីេនាះេដម្បកធានា 
ករធានាមានភគា�ខ�ះរវង្រក�មហ៊ុនផ�ត់ផ�ង់ និងសូម្បីរវងែដនុត�ធិ
្រ
ក ក�មហ៊ុ
យ

ផ�ត់ផ�ង់ជាក់លក់មួយ អ�កគួរអនឯកសរសេមាធានពក់ព័ន�ៃនផលិតផ្រក�ហ៊ុនផ�ត់
ផ�ង់េនាះ េដម្បីេអយបានដឹងអំពីករគាំ្រទណាខ�ះែដល្រក�មហ៊ុនផ�ត់ផ�ង់េនាះចំេព
ផលិតផល ឬេសវកម�ណាមួយ និងអំពីសិទ�ិរបស់អ�កពក់ព័ន�នឹងករគាំ្រទ ន
ទំងេនាះ

(៨)

ែផ�កេនះែចងពីកតព�កិច�របស់ RIM និងដំេណាះ្រសយែតមួយគត់ែដលេលកអ�កអចេ្រប
ករណីមានប��ទក់ទងេទនឹងកម�វិ Software និងវិករៈ កំហុស ប�� ឬកររំេលភប
កិច�ធានាកម�វិធSoftware ែដលមានែចងេនក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ង

(ខ)

ផលិតផល  ៖ កិច�ធានាមានក្រមិត ្របសមាន ស្រមាប់ផលិត RIM (“កិច�ធានាផលិតផល
ក្រមិ”)

មានែចងេនក�ុងឯកសរសេមាធានែដលេនជ

គជ
ឺ ាកិចធានាផា�ច់មុខស្រមាប់ផលិតផលទំងឡ

កិច�ធានាផលិតផលមានក្រ
RIM

ែដលបានលក់េ្រកមលក�ខណ�ៃនកិច�្រពមេ្រព�

និងមានែចងពីដំេណាះ្រសយែតមួយគត់ែដលេលកអ�កអ
េនក�ុងករណីមានប��ពក់ព័ន�េទផលិតផល 

RIM

និងកររំេលភបំពនកិច�ធានាផលិតផលមាន ែផ�ករង 
ឹ Beta ្រត�វបានផ�ល់ជូនក�ុ ”សភាពេដ”

និងេដយគា�នករធានា្របេភទណាទ

បណ
ា�អនុែផ�កៃនែផ�កែដលមានចំណងេជង

“បទប�� ត�ិទូេទ” (ែផ�កទី  ២៩) ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេ ្រត�វចត់ទុកជាែផ�កមួយៃនកិច�ធានាផ

មាក្រមិត ែដលអចនឹង្រត�វបានករែកែ្េដម្ បីឱ្យអចអនុវត� ប��ត�ិទំង
ចំេពះកិច�ធានាផលិមានក្រមិត

“ករេលកែលងឱ្យរួចផុតពីករេល�សកតព”�

(ែផ�កទី 

២៩.ខ.) “ករបន�មានសុពលភ(ែផ�កទី  ២៩.គ.)” “ស�័យភាពៃបទប្ប� �ត�ិ(ែផ�កទី  ២៩.ង.)” “ភាស
(ែផ�កទី 

២៩.ច.)”

និង 

“កិច�្រពមេ្រព�ងទំងម

(ែផ�កទី 

២៩.ជ.)”។

តមរយៈករផ�ល់ស�ីករចំេពះកិច�្រពមេ្រព�ង ដូចមានែចងខងេល េលកអ�កទ
េលកអ�កបានអនកិច�ធានាផលិតផលមានក្រមិត និងយល់្រពមទទួលយកលក�ខណ�
េនក�ុកិច�ធាេនាះ េដម្ បីឱ្យន់ែតច្បោស់ សូមប��ក់ថា េលកែលងែតច្បោប់ែដលេ
ក
កំណត់េផ្សពីេនះ  “កិច�ធានាផលិតផលមានក្”
និងចំេពះផលិតផល

RIM

អនុវត�ែតចំេពះផលិតផល RIM

ថ�ីប៉ុេណ
ា�

ែដល្រត�វបានជួលជុសែកលម� ទទួលបានកិច�ធានាផល

មានក្រមិតស្រមាប់រយៈេពលែសល់ែតប៉ុេណ
ា�ះ
២១. ករគាំ្រទេ្រកយក ៖ ្របសិនេបេលកអ�កចង់បានករគាំ RIM េនេ្រកយេពលផុតកំរយៈេពល
ធានា សូមទំនាក់ទំ

RIM

តមរយៈ

(ឬតមរយៈទីកែន�ងេផ្សងេទៀតែដលមានេលេគហទំព័រ

sales@blackberry.com

http://www.blackberry.com/legal/)

ឬតមរយៈអ�កផ�ល់េសបណ
ា�ញឥតែខ្សរបស់អ�ក ។ ្របសិនេប េលមានតតិយភាគីទទបេង�ះ
(Hosting)

កម�វិធី

Softwareេនក�ុងនាមរបស់េលកអ

េហយេលកអ�កចង់ឱ្យភាគីទបេង�ះកម�វិធី ទទួលបានករគាំ្រទកម�

(“ភាគីទទួលបេង�ះកម�វិ”)
Software

ពី 

RIM

ក�ុងនាមេលកអ�ក េនក�ុងករណីេនះ េលក ឬភាគីទទួបេង�ះកម�វិធី ្រត�វចុះកិច�្រពមេ្រព�ងគាំ្រទកម

Software

ជាមួយ

RIM

េដយប��ក់ពី្របេភទជាក់លក់របស់កម�

Softwareែដលតំរូវេទតមចំនួនអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�េលអ�ក្រ�វជូនដំណឹងដល់
ត
ជា្របចំពីកម�វិ

Software

RIM

ែដលបេង�ះេនេលមា៉សេមរបស់តតិយភាគី ក�ុងនរបស់េលកអ�ក

តមរយៈសរេអឡិច្រត�និsales@blackberry.com (ឬតមរយៈទីកែន�ង េផ្សងេទៀតែដលមានេគហទំព័រ 
៖
http://www.blackberry.com/legal/) េដយេធ�ករប��ក់ពីកម�វិធ Software ចំនួនច្បោប់ចម�ងែដលេល

អ�កមានអជា�ប័ណ� និងេលខសមា SRP និង  CAL ្របសិនេបមាន។ ករគាំ្រទច Your BlackBerry
Solution អចនឹងមិនមានផ�ល់ជូនេដយអ�កផ�ល់េសវបណា�ញឥតែខ្សជាក់លក់ម
២២. េសចក�ី្របកសមិនទទួលខុស្រ ៖

ច្បោប់េនក�ុងែដនយុត�ធិករមួយចំនួនមិនអនុ��តឱ្យមានករក្រមិតករទទួលខុស្រត�វ

មន
ក
ករធានា ឬករអះអងែដលមានក�ុងកិច�សន្យោ
ិ ផ�ល់កិច�ធានា លក�ខណ� ករគាំ្រទ រ
អតិថិជន េហតុេនះ្របសិេបេលកអ�កជាអតិថិជន ករបដិេសធទំង
អចនឹងមិនអនុវត�ចំេពះេលកអ�កេឡ

(ក)

កិច�ធានាទូេទ
(១)

អនុេលមតមវិសលែដលច្បោប់េនជាធរមា
េលកែលងែតមានករែចងយា៉ងច្បក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ លក�ខណ� ករគាំ្រទ ររ
ក

ករធានា ករអះអង ឬកិច�ធាយា៉ង េទះជាេធ�េឡងេដយ្របេយាលក�ី ឬេដយផ
ែដលរួមមានលក�ខណ� ករគាំ្រទ កររ៉ប់រង ករអះអង ឬកិច�ធានាពីភាព
ភាពស័ក�ិសមស្រមាប់បំណង ឬករេ្រប្រ
ជាក់លក់ណាមួយភាពែដលអចជួញដ
ឬលក�ខណ� 

ូរបាន គុណភាព ឬេករ�ិ៍េឈ�ះគួរជា

ករគាំ្រទ កររ៉ប់រង ករអះអង ឬកិច�ធាន

េទះជាេធ�េងេដយ្របេយាលក�ី ឬផា�ល់ក�ី ែដលេកតេចញពីច្បោប់ ឬទមា�ប់ ឬករជួ
ឬ 
(២)

ករេធ�ព ជ�កម�ជាធម�

តមរយៈេនះ ្រត�វបានបដិេសធមិនទទួលខុស្រ

និងមិនដ់
ក ប��ូល 

អនុេលមតមវិសលែដលច្បោប់េនជាធរម លក�ខណ� ឬកិច�ធានាេដយ្រប
ែដលពក់ព័ន�នឹងកម�វិធី Software

ែដលមិនអចេធ�ករបដិេសធេដយ្របករខងេល ប

អចដក្រមិបាន នឹង្រត�វក្រមិត្រតឹមរល 

៩០

(េកសិ)

ៃថ� 

គិតពីៃថ�ែដលេលកអ�កតំេឡងែផ�កមួយៃន  Your BlackBerry Solution ជាេលកដំបូង
េទក�ងមា៉សុីនកុំព្យូទ័រណាម

(ខ)

េសវកម�របស់RIM ៖
(១)

េលកែលងែតមានករហមឃាត់ជាក់លក់េដយច្បោប់ែដលេនជាធរមាន េសវក
RIM

្រត�វបានផ�ល់ជូនឱ្យេ្រប

ឬអចដក់ឲ្យដំេណរក

“ក�ុងលក�ខណ�បច�ុប្បន�ជាក់ែស” និង  “េនេពលែដលមេសវកមទំ
 ងេន” ែតប៉ុេណ
ា�ះ RIM

មិនផ�ល់លក�ខណ� 

ករគាំ្រទ កររ៉ប់រង 

ឬកិច�ធានាអ�ីទំងអស់េដយអនុេលមតម 

២៣(ខ)

ករធានា
RIM

គា�នករទទួលខុស្រត�វណា
េទជករទទួលខុស្រវស�ិតេ្រកមរូបែបបណាក៏េដយចំេពះអ
ឬករទមទរណាមួយែដលេធ�េទ្បងេដយតតិយភាគី ផា�ល់ឬេធ�េទ្បងតម
ចំេពះប� ណមួយែដលពក់ព័ន�នឹ
(២)

េសវកម�ណាមួយរបស

ែដលមិនែមនជាេសវកម�បង់្របាក់រRIM ។

េលកែលងែតក�ុងវិសលភាពែដលហមឃាត់ជាពិេសសេដយលពក់ព័ន�

RIM
RIM

មិនផ�ល់កិច�ធាន

ឬកររ៉ប់រង្របហក់្របែហលណាមួយចំេពះភាពមិនអក់ខនក�ុងករេដំេណ
រកៃនេសវកម�ណាមួយរបស RIM

ឬភាពមានេសវកម�ណាមួយរ RIM ជាេរៀដរ

េឡយ េហយ  RIM ក៏មិនធានាថា សរ មាតិក ឬព័ត៌មាន ែដលេលកអ�កេផ�

ឬែដល្រត�បារក្សោទុកេដ យ ឬក�ុងនាមអ�ក នឹងមិន្រត�វបានបាត ់បង់ លុបេច
ឬថានឹងមាន្រតឹម្រត�វ នឹងបាន្រត�វប�ូនក�ុងទំរង់មួយែដលមិន
�
ឬនង្រ
�វ
ត ប��ូនក�ុងរយៈេពលមួសម្រសេឡយ។
ឹ
(គ)

ឧបករណ៍របស់តតិយភាគី និង េសវកម�របស់តតិយភាគី េគហទំព័ររបស់តតិយភា

(១)

េលកែលងែតមនករហមឃាត់ជាក់លក់េដយច្បោប់ែដល
ឧបករណ៍របស់តតិយភាគី និងេសវកម�របស់តតិយភាគី មិនស�ិតេនេ្រកមករ្រគប់
RIM

េឡយ។

RIM

និងេសវកម�ជាក់លក់ណាមួយរបស់តតិយភាគីេ

RIM

មិនគាំ្ឧបករណ៍ 

មិនទទល
ួ ខុស្រត�វចំេព

ករេ្រជស េរស ករេ្រប្របាស់ លទ�ភាព េ ឬករ្រប្រពឹត�េទរបស់ឧបករណ៍ និងេស
របស់តតិយភាគីេឡយ

(២)

បទប�� ត�ិៃនកថាខណ�ខងេលនឹង្រត�វយកអនុវត� េបេទះប

(ក)

េលកអ�កទទួលបានសិទ�ិេ្្របាឧបករណ៍ 
និង/ឬេសវកម�របស់តតិយភាគីតមមេធ្យោបាយណាក៏េដយ ឧទហរណ៍ 
ឬមិនឆ�ងតមរយៈ

RIM

ឬអ�កផ�ល់េសវណ
ា�ញឥតែខ្

(ខ)

ឧបករណ៍ 

ឬេសវកម�របស់តតិយភាគ(រួមទំ
 ងេសវបណា�ញឥត) ែដលតំរូវឲ្យម េដម្ បីអចេ្រប្រ
ចំែណកណាមួយ ឬចំែណកទំង្រស�ង

Your

blackberry

Solution

ឬ 

(គ)

េលកអ�កទទួលបានឧបករណ៍ ឬេសវកម�របស់តជនតមរយៈផលិតផលកន់ៃ
ែដលរួមមាន ែតមិនក្រមិត្រតឹមវិធីសំរប់ចូលអុីនធឺណិត (Browser) ឬកម�វិធី  App World
របស់  BlackBerry ែដលជាែផ�កមួយៃនកម�វិធីស្រមាប់ផលិតផលកន់ៃដរ BlackBerry
តមរយៈករទញយកេនេ្រកយករទទួលបានកម�វិធីសផលកនៃដរបស់ 
BlackBerry េដម្ បីឱ្យេលកអ�កអចេ្រប្របាស់ឧបករណ៍របសតតិ
់ ង/ឬ េសវកម�របស
តតិយភាគី ឬតមរយៈករភា�ប់េទកន់កម

Software

របស់តតិយភាគី

ឬេគហទំព័ររបស់តតិយភាគី និ/ឬ េសវកម�េផ្សងេទៀតរបស់តតិយភាគី ែដលេលកអ
េ្របបតមរយៈអយខ

(Icons)

ឬេសៀវេភអសយដ�នេគហទំព

ែដលមានេនក�ផលិតផលកន់ៃដរបសេលកអ�ក

(Bookmarks)

ឬតមរយៈមេធ្យោបាយេផ្សង

ែដលមានដូចជា ែតមិនក្រ្រតឹម ករទទួលបា

រយៈេគហទំព័រ 

ឬតមរយៈព័ត៌មានែដលទទួលបានតមរយៈផលិតផៃដរបស់េលកអ�ក ឬតរយៈ RIM

ឬអ�កផ�ល់េសវបណា�ញឥតែខ្
(៣)

េដយគា�នករក្រមិតេលប��ត�ិែដលមានែចងក�ុងកថាខណ�
េលកែលងែតមានករហមជាក់លក់េដយច្បោប់ែដលេន
ឧបករណ៍និងេសវកម�របស់តតិយភាគីែដ
ឬែដលេលកអ�កេ្របជា
“ក�ុងលក�ខណ�បច�ុប្បន�ជាក់ែស”

RIM

Blackberry

ផ�ល់ឱ្

ឬដក់ឲ្យដំេណរ

Solution

និង  “េនេពលែដលមានេសវកម�ទំ”

្រត�វបានផ�ល
ែតប៉ុេណ
ា�ះ

េដយគា�នល់លក�ខណ�  ករគាំ្រទ កររ ករធានា ករអះអង ឬកិច�ធានាអ�ីទ
RIM

មិនទទល
ួ ខុស្រត�វចំេពះេលកអ

ឬតតិយភាគីែដលបានេធ�ករទករទទួលខុស្រត�វេដយខ�ួនឯងផា�ត

រយៈេលកអ�កេឡយ ្របសិនេបមានប��ែដលពក់នង
ឹ ឧបករណ៍ 
ឬេសវកម�របស់តតិយភាគី ែដលរួមមា (ក) ភាព្រតឹម្រត�វ ករប��ូន ភងទត់

ឬភាពមានឥតដច់ៃនឧបករណ៍ ឬេសវកម�របស់តតិយភាគី ឬចំែណកណាមួយៃនកម
Software ែដល្រត�វបានរចនាេឡង េដម្បីឱ្យេលកអ�កអចេ្រប្របាស់ឧបករណ៍ ឬ
(ខ) ភាពដំេណករ ឬ មិនដំេណរករៃនឧបករណ៍ ឬេសវកម�របស់តតិយភាគ (គ)
លទ�ភពែដលឧបករណ៍ ឬេសវកម�របស់តតិយភាគីអចដំេណរករជាមួយែផ�ក
ឬទំង្រស�ងៃ

Your

BlackBerry

Solution

ឬករមិនបានចត់ចំណាត់កររបស

ឬ 

(ឃ)

ចំណាត់ក

ភាគីណាមជាប់ពក់ព័នង
ឹ ឧបករណ៍

ឬេសវកម�របស់តតិយភាគី ែដលរួមមាន ករេ្រប្របាស់ទិន�ន័យេដតតិយភាគីមួ
។
(iv)

េដយគា�នករក្រមិតេលប��ត�ិែដលមានែចងក�ុងកថាខណ�ខងេល េលកែ
ករហមឃជាក់លក់េដយច្បោប់ែដលេនជាធរមាន េលកអ�ក្រពមេ្រព�ងយ
RIM មិនទទល
ួ ខុស្រត�វចំេពះប��េមេរគ ឬករគំរម ករបង�ូច េករ�ិ៍េឈ�
ករបង�ព្យសនកម�ករ្របអេព
ំ អនីត្យោនុកូល ៃនេសវកមឧបករណ៍របស់តតិយភាគី

ឬករ��ូ នតមរយឧបករណ៍ទីបី ឬេសវកម� ឬឧបករណ៍របស់តតិយភាគ

ែដលរំេលភដល់កម�សិទ�ិប��របស

តតិយភាគីេឡយ សិទ�ិឧបា្រស័យរបស់េលក

េនេពលមានករប�ឹងទមទរពក់ព័ន�េទនឹងេសវកម� ឬឧបតតិយភាគីអចអ
វត�បានែតចំេពះតតិយភាគីពក់ព័ន�ប៉ុេ
(ឃ)

ករេ្រប្របាស់ក�ុងេបសកកម�សំខ

BlackBerry

BlackBerry

មិនសម្រសបស្រមាប់ករេ្រប្របាស់ក�ុងេបសកកម�

Solution

របស់អ�ក 

Solution

របស់អ�ក ឬែផ�កណាមួយៃ

ឬេនក�ុងស ភាេ្រគាះថា�ក់ ឬភាែដលទមទរឱននូវយន�ករ
ឬករអនុវត�សុវត�ិភាពេនែដលកម�វិធី Hardware/Software មិនដំេណរករ (Fail-Safe Control

or Performance) ែដលរួមមាន ្របតិបត�ិករេរងច្រកេដរេដយថាមពលនុយេក�ែអ៊រ ្របព័ន�ទំ
និង្របព័ន�េគាចររបស់យន�េហះ ្រប្រត�តពិនិត្យករេហះ ្របព័ន�ជំនយដល់កររស់រន ឬ្របព័
សព�វុធ

ឧបករណ៍កំណត់ទីតំ
 ងេពលមានអសន� ឬេសវសេ�ង�ះបនា� ដៃទេទៀត 

។

េលកអ�កអះអង និងធានាថា េលកអ�កមាន្របព័ (Data Recovery) និង្របព័ន�ប្រម�
(Back-up

System)

ទុកទិន�នយ
័ សម្រសប េហយេនក�ុងករណី

(១)

មា

ករអក់ខនអចេ្រ្របាស់ ឬេសវក ម� មិនដំេណរក (២) មានករលំបាក ឬមិនអចប

ទិន�នយបាន ឬ
័
(៣) ករបាត់បង់ ឬករខូចខតចំេពះទិន�ន័យ េលកអ�ក្រពមេ្រព�ងនឹ
កត់បន�យករខូចខត ឬបាត់បង់មួយែផ�ក ឬទំង
និងេធ�កររយករណ៍ជាបនា�ន់ពីប��ទំងេ

RIM

។

េដយគា�នករដក់កំហិតចំេពះេសចក�ី្របកសមិនទ្រត�ទូេទអំពីករខូចខត ែផ�កទី
ួ រ៉ប់រងចំេពះករខូណាមួយែដ
២៣(ក) េទះក�ុង្រពឹត�ករណ៍ណាក៏ RIM នឹងមិនទទល

េកតេចញពីករេ្រប្រប BlackBerry Solution របស់អ�កេឡយ ឬែផ�កណាមួយរបស់ BlackBerry

Solution សំ រប់ករអនុវត�េនក�ុងេបសកកម�្របកបេដយេ្រគាះ ឬក�ុងស�ភាមានេ្រគាះថា
ឬក�ុងស�ភាែដលទមទឱ្មានូវយន�ករ ឬករអនុវត�សុវត�ិភាពេនែដលកម�វិធី 

Hardware/Software

មិនដំេណរករ

(Fail-Safe

Control

or

Performance)

េទះបីជាករខូចខតែប អព្យោករណ៍ដឹងមុន ឬមិនអចព្យោករណ៍ដឹងមុន និងេទ RIM
្រត�វបពន្យល់្របាប់អំពីលទ�ភាពអចេកតេឡងនូវករខូចខតែេដយ 
(ង)

ផលិតផលេបត

(Beta)

៖

ផលិតផល េបត

(Beta)

អចមិន្រត�វបានអនុ��តេអយេ្រប្របាស់េដទូេទ
ឬអចមិន្រត�វបានេចញលិខិតប��ក់ថាបំនតមច្បោប់ ឬស�ង់ដ្របកេដរដ�ភិបា
ឬអជា�ដៃទេទៀតេនក�ុងែដនយុត�ធិកររបស់អ�ក េហ

RIM

មិនេធ�ករអះអងណាម

ថាករអនុ��តែបបេនះកេចញលិខិតប��ក់ែបបេនះ នង
ឹ អចទទួលបានេឡយ ។ េហតុដូេច�
អ�កយល់្រពមថា ផលិតផល េ (Beta)

គម
ឺ ិនែមន េហយមិនអចដកក់ ឬជួលេឡយ 

ឬមិនអច និងមិនអច្រត�វបានដក់លក់ ឬជួលេឡយដល់

េពលករអនុ��តែបបេនះ្រត�វបានទទួល ។ ផលិតផល េ (Beta)
សំ រប់េ្រប្របាក�ុង

គឺមិនែមនផលិតេឡង

បរិស�នផលិតកម� ឬបរិស �នដៃទេទ

ែដលអ�កពងែ
ឹ ផ�កេល ករបំេពញមុខងររបស់ផតផល េបត(Beta) ។ ផលិតផល េបត (Beta)

គជ
ឺ សំេណៃនកម�វិធី េសវកម� និងផលិតផល RIM ែដលបានបេ� �ញមុនដំណាក់ពណិជ�កម�
(pre-commercial release) នង
ត
លក�ណៈ
ឹ មិន្រ�វបានបេង�តេឡងេដម្បីអះអងថា ឬបំេពញមុខង

ដូចគា�នឹងផលិតផល ឬេសវកម�ៃនដំណាក់កលពណិជ�កយ េហយេលកអ�ក្រត�វេធ�េ
្របាកដ ថា េលកអ�កថតចម�ង (back-up) ជាេទៀងទត់នូវទិន�នទំងអស់ែដល្រត�វបានេ្រប
ជាមួនឹងសំភារៈែបបទំងេនះ ។ ជាងេនះេទៀត ផលិតផល េ (Beta) មានលក�ណៈ មុខង

ឬAPIS

សំ រប់កម�វិធី េសវកម�ែដលជាលក�ណៈពណិម�េនមិនទន់លក់េនេឡយ  ។

េលកអ�កទទួលស�ល់ថា ផលិតផល  (Beta) ែបបេនះ ឬែផ�កណាមួយៃនផលិតផលេប
(Beta) េនះ  អចមិន្រត�វបាន្របកស ឬមិនអច្រត�ជលក�ណៈពណិជ�កម�េដ RIM
េនេពអនាគតេឡយ ឬអច្រត�វបានដក់លក់េដយមានករែកែ្របជាេ RIM មិនមា

កតព�កិចជាកច្បោស់ ឬបង�ប់ណាមួយចំេពះេលកអ�ក ្រត�វ្របកស ឬបមាកម�វិធី 
ឬេសវកម� ផលិតផល េប (Beta) ឬែផ�កណាមួយៃនផលិតផល េប (Beta) ែបបេនះណមួយ

េឡយ  ។  េលកអ�ទទួលស�ល់ និងយល់្រពមថា រល់ករេធ�េតស�សកល្បង ក
និងករអភិវឌ្ឍែដលេលកអ�កេេឡងចំេពះផលិផលេបត (Beta) និងកម�វិធី និងេសវកមពក់ព័ន�
គ្រ
 ង្រស�ង
ឺ ត�វបានេធ�េឡងេេលអ�ក ជាអ�កទទួលរ៉ប់ហនិភ័ទំ
២៣. ក្រមិតៃនករទទួលខុស្រ ៖
្របេទសមួយចំនួនមិនអនុ��តឱ្យមានករក្រមិតករទទួលខុស្រត�វ ឬករបដិេសធមិនេធ�សំ
មិនចំេពះ សំណងខូចតមិនផា�ល់

ឬសំ ណងខូចខតេផ្សងេទៀតែដលមានែចងក�ុងកិច�សន្យោចុះជាមួយអតិថិជន េ្របសិ

េបេលកអ�កជាអតិថិជន ករក្រមិតករទទួលខុស្រត�វ ឬករបដិេសធ
អចនឹងមិនអនុវត�ចំេពះេលកអ�កេឡ

(ក)

អនុេលមតមវិសលែដលច្បោប់េនជាធរមា
និងអនុេលមតមដំេណាះ្រសយជែដលមាែចងក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងេន

ួ
ខុស្រត�វេធ�សំណងខូចខតែមានលក�ណៈជា 
េទះក�ុងករណីណាក៏េដ RIM មិនទទល 

សំណងខូចខតមិនផា�ល់ សំណងខូចទុកជាគំរូ សំណងខូចខតបនា�ប់បន្សំ ខូចខ

មិនចំេពះ សំណងខូចខតពិេស ស សំណងខូចខត្របេដឱ្យរងចល សំណងខូចខ
ឬសំ ណងខូចខតក�ុងករណីមានស�នទម�ន់េទស សំណងករខតបង់្របាក់ចំេណញ ឬ្

អជីវកម� ករខកខនមិនបានទទួលករសន្ស ំតមកររំពឹងទុក ករអក់ខនក�ុងករ
ករបាត់បព័តម
៌ ានអជីវកម� ករបាត់បង់ឱកស្របកបអជីវកម� ករបាត់បង់ ឬខូចខ
ឬករបំពនេលសន�ិខទិន�នយ 
័

ករខកខនមិនបានប��ូន ឬទទួលទិន�ន

ប��ែដលមានជាប់ពក់ព័ន�នឹងកម�វិធីែដលេ្របជ

Your

BlackBerry

Solution

ឬែដលេកតេចញពីករែកែ្រប ឬករប៉ុនប៉ងែកែ្របណាមួយច BlackBerry Solution របស់អក 
�
ឬែផ�កណាមួយៃន BlackBerry Solution របស់អ�ក េដយជនណាមា ែដលមិនែមនជា RIM
ករចំណាយេនអំឡុងេពលកម�វិធីមិនដំេណរករ ករបាត់បង់ករេ្Your BlackBerry Solution

មួយែផ�ក ឬទំង្រស�ង ឬករបាត់បង់ករេ្រប្របាស់េសវកម� ឬឧបតិយភាគី ករចំ

េលទំនិញជំនួសករចំណាយេលករធានារ

មេធ្យោបាយសំរបសំ

ឬេសវកម�

កចំណាយមូលធន ឬករខត្របហ្របែហលែដលេកតមកពី
ឬពក់ព័ន�េទនឹងកិច�្រពមេ្រព�ងេន Your BlackBerry Solution ែដលរួមមានដូចជា ករ
ឬមិនអចេ្រប ឬករដំេណរករ ឬមិនដំេណរករ

Your

Blackberry

Solution

េបេទះបីជាករខូចខតេនាះ អច ឬមិនអចព្យោករទុកជាមុនក៏េដយជា

RIM

បានដឹងថាករខូចខតេនាះអចនឹងេកតមា
(ខ)

អនុេលមតមវិសលែដលច្បោប់េនជាធរមានអនុ��ត េទះបីជាេនក�ុង ករណីណាក
ខុស្រត�វសរុបរបស់ RIM មិនអចេលសពី  (១) ទក្របាក់ែដ
លេលកអ�កបានចំណាយទិញផល
ឹ
RIM

េនេពលេចញលក់

េនេពលេចញលក់

(៣)

(២)

ទក្របាក់ែដលបានចំណាយសំរប់ែផ
ម�វិធី
ឹ

Software

ចំនួន្របាក់ែដលបានបង់សំរប់រយៈេពលពក់ព័ន�សំរប់ករេ្រប

RIM ែដល្រត�វបង់្របាក់ េនេចញលក់ និង (៤) ចំនួន្របាក់្រ(៥) ដុល�សហរដ�អេមរិ
(គ)

អនុេលមតមវិសលែដលច្បោប់េនជាធរមានអនុ��ត និងអនុេលមតមទទួលខុស
្រត�របស់ 

RIM

ចំេពះេលកអ�កេនេ្រក្រពមេ្រព�ងេន

RIM

ទទួលខុស្រត�វែតចំេពះករខូចខេកតមានេនអំឡុងេពលែដ Your BlackBerry Solution
ផា�កដំេណរករ ឬមិនដំេណរករែតប៉ុ េណ
(ឃ)

បទប�� ត�ិែដលមានែចងក�ុងែផ�កេនះមិនក្រមិតករទទួលខុស្រត�វរ RIM ចំេពះេកអ�កេនក�ុង 
ករណីមរណភា

ឬកររងរបួសរងកយែដលេកតេចញេដយផា�ល់ពីករេធ�ស្របែ

ល�ឹកណា្របសំ ណងែដល្រត�វបង់េដ

នឹង្រ�វបាន
ត
ត់បន�យដល់កំរិតមួយេស�នឹងចំនួន្របាក់ចូលរួម
ក
របស់អក ឬរប
�
ស់អក
� ដៃទ ។

RIM
RIM

(ង)

អនុេលមតមវិសលែដលច្បោប់េនជាធរម
ភាគីមា�ងទទួលខុស្រត�វចំេពះភាគីមា�ងេទៀតករណីណ

ែដលមានែចងយា៉ងច្បោស់ក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងេនះប៉ុេណា�ះ េហយគូភាគីគា�នកតព យកិច�
ឬករទទួលខុស្រត�វេផ្សងេទៀតចំេព ះគា�
េបេទះជាករទទួលខុស្រត�វេនាះជាករទទួលខុសេកតេចញពីកិច�សន្យ
ជាករទទួលស្រត�វេ្រកកិច�សន្យោ ឬជាករទទួលខុស្រត�វេផ្សងេទ
(ច)

អនុេលមតមវិសលែដលច្បោប់េនជាធរមានអនុ��ត ករដក់ក្រមិត ករ
ករបដិេសធមិទទួលខុស្រត�វេនក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ ្រត

(១)

អនុវត�េដយមិនគិតពីលក�ណៈៃនមូលេហតុ បណ�ឹង ករេស�សុំ ឬបណ�ឹងរបស់េអ�ក ែដលរួមមាន
ែតមិនក្រមិត្រតឹម ករេធ�ស្របែហស កំហុសេដយេចតនា ឬអេចតនា ករទទួលខុស្រ

លក�ន�ិកៈ

ករបំពនកិច�សន្យោ ឬករទទួលខុស្រត�វេផតម្រទឹស�ីច្ប

(២)

េនបន�មានសុពលភាព េ្រកយករកន�ងផុតេទៃនកររំេលភបំពនខកខ
មិនបានបំេពញេទតលបំណងសរវន�ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ ឬបរជ័យៃនដំេណាះ
ែដលមាែចងេនក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងេន (៣) មិនអនុវត�ចំេពះកតព�កិច�េធ�សំណងែដលមានែចងក

កិច�្រពមេ្រព�ងេនះ ឬករ្រប្រពឹត�របស់ភាគីណាមួយក�ុងករ
ឬរំេលភសិទ�ិកម�សិទ�ិប��របស់តតិយភាគី ឬករេសកតព�កិច�

ែដលមានែចងក�ុងែផ�កដូចតេទៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ េ្រកមចំណង “វិធានសំរករេ្រប្រប
Black Berry Solution (ែផ�កទី  ៣)”

“អជា�ប័ណ�កម�វិធSoftware និងឯកសរសេមា”

(ែផ�កទី  ២) “កម�សិទិប
� ��” (ែផ�កទី  ១១) “ករដក់កំហិតេលកេចញ នាំចូល និងេ្រប្របាស់
អជា�ប័ រដ�ភិបាល សហរដ � អេម”

(ែផ�កទី  ១២)

និង  “ករសំងត់ និងគា�នករេ

វិស�កម�ប���ស” (ែផ�កទី ១៥) និង “ទិន�នយ
័ អំពីអ�កេ្រប្រប” (ែផ�កទី ២៥) និង(៤) អនុវត�ជារួមចំេព
RIM

ឬបណ�ុំ្រក�មហ៊ុនរបស់

និងអ�កែចកចយទទួលបានករអនុ��តរប

RIM
RIM

អ�កស�ងបន� 

អ�កទទល
ួ សិទ�ិ 

(ែដលរួមមាអ�កផ�ល់េសវបណា�ញឥតែ

ែដលេដរតរួ ជាអ�កែចកចយកម�វិ ែដលទទួលករអនុ��តរបស់RIM )។
(ឆ)

េទះបីជាេនក�ុងករណីណាក៏េដយ ម�ន�ី អភិបាល និេយាជិត ភា�ក់ងរ  អ�កែចកចយ អ�
(ែដលមិនែមនជាអ�កលក) អ�កផ�ត់ផ�ង់េសវកម� អ�កេម៉ករឯករអ�កផ�ល់េសវបណា�ញឥតែ
(េលកែលងែតអ�កែដលបានែចងខងេ)របស់្រក�មហ៊ុនណាមួយៃនបណ�ុំ្រក�មហ៊ុនរប

RIM

មិនទទល
ួ ខុស្រត�វចំេពះករខូចខតែដលេកតេចញពី ឬមានករពក់ព័ន�នឹងកិច�្រពមេ្រព�ង
(ជ)

េលអ�ក ទទួលស ល់ និង្រពមេ្រព�ងថា ករបដិេសធមិនទទួលខុស្រត�វ ករេលកែល
ករដក់ក្រករទទួលខុស្រត�វែដលមានែចងេនក�ុងកិច�្រពមេ្រព
ជាធាតុចំបងមួយៃនកិច�្រពមេ្រព�ងរវងគូភាគ
្របសិនេបគា�នបទប��ត�ិពីករបដិេសដមិនទទួលខុស្រត�វ ករេល
ឬករដក់ក្រមិតករទទួលខុសទងេនះេទ 

៖ (១) កៃ្រម និងលក�ខណ�េផ្សងេទៀតៃនកិច�្រពមេ្រព�ង

នឹងមានករែ្រប្រប�លគួរឱ្យកត់សមា�ល

(២)

លទ�ភាពរបស់

RIM

ក�ុងករផ�ល់

និងលទ�ភាពរបស់េលកអ�កក�ុងទទួលបានអជា�ប័ណ�កម�វិធី និងេសវកម
RIM

្រសបតមកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ/ឬលទ�ភាពរបស់
លទ�ភាពេ្រប្របាស់េសវ

RIM

ក�ុងករផ�ល់ឱ្យេលកអ�ក

YOUR

កម� និងឧបករណ៍របស់តតិយភាគី

BLACKBERRY

SOLUTION នង្រ
�វរងករប៉ះព
ត
ឹ

កិច�្រពមេ្រព�ងេនះ មិនែមនជាកិច�្រពមេ្រព�ងែដល្រត�វយកមកអនុវត�ជំនួសកិច�្រពមេ្រព�ងជាលយ
ឬអជា�ប័ណ�េផេទៀតែដល RIM ផ�ល់ឱ្ស្រមាប់ែផ�កណាមួ YOUR BLACKBERRY SOLUTION េ្រកព
កម�វិធី SOFTWARE និងេសវកម�របស់RIM េឡយ។
២៤. ករយល់្រពមឱ្យមានករ

េ្រប្របា ែកៃច� េផ�រ រក្សោទុក និងបេ��ញេអយដឹងព័ត៌ (េហជារួម

“ែកៃច�” ឬ “ករែកៃច” ព័តម
៌ ា) ៖
ព័តម
៌ ានផា�ល់ខ�ួន ែដល្វបានែកៃច�េដយបណ�ុំ្រក�មហ៊RIM និងអ�កផ�ល់េសវកម�របស់បណ�ុំ្រក�មហ៊ុ RIM
នឹង្រ�ត បាចត់ែចងេដយអនុេលមតមេគាលនេយាភាឯកជនរបស់ 

RIM

(ែដលតមរយៈកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ្រត�វបានដកតមករេចូលមកក�ុងកិច្រពមេ្រព�ង
�
េន
www.blackberry.com/legal

និងអចេបកេមលបានតមវិប

ឬអចទទួេដយអុីែមលមក

legalinfo@rim.com) ។
(ក)

ព័តម
៌ ានផា�ល់ខ�ួន ករតំេឡងកម�វិធី និ/ឬករេ្រប្រប BlackBerry Solution (ឬែផ�កណាមួយៃន
BlackBerry

Solution)

េសវកម�

RIM

ឬករតភា�េសវកមឥតែខ្ែដលពក់ព័ន�របស់អ�ក

អចនាំេមាករែកៃច(processing)ព័តម
៌ ានផា�ល់ខ�ួ
ដូចបានកំណត់ក�ុងច្បោប់ែដលពក់ព័ន�ស�ីអំពីេលកអ�ក ន
េ្រប្របាស់ែដលបានករអនុ��តរបស (េហជារួម “អ�កេ្រប្រប”) េដយបណ�ុំ្រក�មហ៊ុ RIM
និងអ�កផ�ល់េសវកម�របស់្រក�មហ៊ុនេនអ�កផ�ល់េសវបណា�ញឥតែរបស់អក និងត
�
តិយភាគីែដលម
ផលិតផល ឬេសវកម�ែដល្រត�វបានេ្រប្របាសYour BlackBerry Solution ។
េដយអ្រស័យេល

ែដលបានេ្រប្របាស់ព័ត៌មានផា�

អចរួមមានព័ត៌មានដេឈ�ះ

អសយដ �នអុីែមល េលខទូរស័ព� េលខអត�ស�� BlackBerry ព័តម
៌ ានស�ីពីគណនី (account
credentials) និងសំ ណុំកម�វិធី  (settings) ព័តម
៌ ានអំពីផលិតផលកន់ៃ (ឧទហរណ៍ េលខ PIN
របស់ផលិតផលយូរៃដ ឬរបស់កំណត់អត�ស��ណឧបករណ៌ដៃទេទៀត)
ទីតំងៃនផលិតផលកន់ៃ

(ដូចពណ៌នាខងេ្)

ព័តម
៌ ានអំពអ�កផ�ល់េសវបណា�ញឥតែនិងព័តម
៌ ានអំពីករេ្រប្របាស់ម
Solution

និងេសវកម�

ព័តម
៌ ាអំពី

RIM

ឬកម�វិធីែផ�កទន់ 

(Software)

ែដល្រត�វបានេ្រប្របាស់រួមគា�ជាYour BlackBerry Solution ។

Your

BlackBerry

និងែផ�ករង 
ឹ

(Hardware)

អ�កយល់្រពមថា បណ�ុំ្រក�មហ៊ RIM អច្របែម្របមូលព័ត៌មានផា�ល់ខ�ួនែពីអ�កេដផា�ល់
ឬទទួលបានព័ត៌មែបបេនះពីអ�កផ�ល់េសវបណា�ញឥតែឬតតិយភាគី ជាមួយនឹងករេ្របា
ផលិតផល ឬេសវកម�ែដល្រត�វបានេ្រប្របាសYour BlackBerry Solution ។

(ខ)

េគាលបំណង  េដយមានភាព្រសបគា�នឹងេគាលនេយាបាយស�ីពីភាព RIM (RIM’s
Privacy Policy) ព័តម
៌ ានផា�ល់ខ�ួនអច្រត�វបានេដយបណ�ុំ្រក�មហ៊ុ RIM និងអ�កផ�ល់េសវ
ដល់បណ�ុំ្រក�មហ៊ុន RIM សំរប់េគាលបំណងែដលពក់ព័ន�ន (១) ករយល់អំពី និងករបំេពញ
តមេសចក�ី្រត�វក រ ចំណង់ចំណូលចិត�របស់អក និងេ
�
ដម្ បីផ�ល់ដល់អ�កនូវ Your BlackBerry

Solution (២) បេង�តផលិតផល និងេសវកម�ថ� និងែកលំអផលិតផល និងេសវកម�មាន្រស

ែដលរួមមានករករទំនាក់ទំនងអ�កេដម
្រគប់្រគ
 ្និយាអំពីផលិតផល និងេសវទំងេន(៣)
ប

និងអភិវឌ្ឍអជីវកម� និង្របតិបត�ិកររបស់ប ្រក�មហ៊ុន

RIM

និង 

បំេពញតមលក�ខណ�តំរូវរបស់ច្បោប់ និងបទប��ត�ិនានា ។ ជាងត 

អចេធ�េអយអចទទួលបាន ឬប��ូនដល់អ�កេ្របនូវកេធ�ឲ្យ្របេសរេទ្

(៤)

RIM

(Upgrade)

ឬេសចក�ីជូនដំណឹង

ឬទំេនបកម�(Update)

អំពីកេធ�ឲ្យ្របេសរេទ្នូវគុណភាឬទំេនបកមចំេ
� ពះកម�វិធី Software ឬផលិតផលនិងេសវរបស់
RIM ដៃទេទៀត កម�វិធីរបស់តតិយភាគី ខ�ឹមសម�វិធីរបស់តតិយភាគី ឬេសវកម�របស់តតិយភា
និងេសវកម� ឬផលិតផ
(គ)

ពក់ព័ន� 

េសវកម�ែដលែផ�កេលអុីនធឺណិត (cloud-based

services)

៖

្របសិនេបអ�កចុះេឈ�ះជាម

ឬេ្រប្របករេផ�សរ ឬេសវកម�ែដលែផ�កេលអុីនធឺណិត ឬេ្រប្របាស់មុខងរទទួលេសវ
មខ
ុ ងរក្សោទុកមុខងរថតចម�ងទុក  (back-up functionality) ែដល្រត�វបានផ�ល់ជូនេដយបណ
្រក�មហ៊ុន RIM ឬអ�កផ�ល់េសវកម�ដល់បណ�ុ ្រក�មហ៊ុន RIM ព័តម
៌ ានែដលអ�កប��ូល ផ�ល់ដល់
ឬដក់ប��ូលជាមួយនឹងេសវែបបទំ
 ងេនះ (ឧទហរណ៍ ករបង�ញេអយេឃញេឈ�ះ និងរ

ខ�ឹមសៃនសរទំនាក់ទំ

ប�� ីេឈ�ះមនុសទំនាក់ទំនង ឬព័ត៌មានអំពី្រក�មមនុស្ស ្របត

ឬព័តម
៌ ាែដលបង�ញេលផលិតផលេនះដៃទេទៀតដូចឯកសករងរ និងសរព័ត៌ (tasks and
media

files)

អច្រត�វបានែកៃច�េដយបណ�ុំ្រក�ម

RIM

េដម
 ្ បីជួយ សំរួលដល់េសវកម�ែដល្រត�វបល់ជូន ្រសបតមកិច�្រពមេ្រព�ងរបស់អ�កជ RIM

េហយអ�កអះអង និងធានាថា អ�កមានករ
ែដលចំបាច់ទំងអស់េដម្បីផ�ល់ន័យទំ
 ងេនះដល់ RIM ។ ្របសិនេបេសវកម BlackBerry App
World និងេសវកម� My World ឬេសវកម�្រសេដៀងគា�េនះណ្រត�វបានេ្រប្របាស់ ដូេ�ះច

្រក�មហ៊ុន RIM អចែកៃច�ព័ត៌មានែដល្រត�ទញយ (download) េដកម�វិធីេសវកម� RIM
ឧបករណ៍របស់តតិយភាគី និ/ឬេសវកម�របស់តតិយភាគី និងែដល្រត�េ្រប្រប
េនក�ុងផលិតផលកន់ៃដរបស់អ�(Your Handheld Product) ។
(ឃ)

មខ
ុ ងរសង�ម  េសវកម� ឬលក�ណៈពិេសសជាលក់មួយចំនួនៃនកម�វិធីរបស់RIM អចដក់ប��
មុខងរ

“សង�ម”

ែដលអនុ��តេអយខ�ួនអ�កអចេអយេគែស�ងរកេឃញវ

និងអចភា�ប់ជាបុគ�លដៃទេទៀត និងេដម្ បីែកលំអ

ឬេធ�េអយ្របេសរេឡងដល់បទពិេសធន៍របស់អ�កជាមួយនឹងេសវកម� ឬកម Software របស់  RIM
ឬជាមួយកម�វិធ

Software

របស់តតិយភាគី ឬជាមួយេសវកម�របស់តតិយភាគីែដល្រ

ដក់ប��ូលជាមួយនមុខងសង�មែដលនាំមកជូនេដ RIM ។្របសិនេបអ�កេ្រប្របាស់មុខង

េនះ  អ�កយល់្រពមថា ភាពមានេពលទំេនររបស់អ�កេដម្បីទំនាក់ទំនង ឬភា�ប់ទំនាក់ទំនងជាម
អច្រត�វបានបង�ដឹងដល់អ�កដៃទ េហយជីវ្របវត�
រូបភាពេលក��កេអ្រកង

(Profile)

េឈ�ះេលក� �ក់េអ្រក

ខ�ឹមសរៃនសរទំនាក់ទំ

នង ឋនៈជាស

និងព័តម
៌ ានកំណត់អត�ស��ណ ឬព័ត៌មដៃទេទៀតរបស់អក 
� អច្រត�វបានចូលេមល និងអច្រ
ផ�ល់មតិេយាបល់េដយបុគ�លែដលេធទំនាក់ទំនង ឬភា�ប់ទក់ទំនងជាមួយអ�ក 

ឧទហរណ៍

្របសិនេបអ�កេ្រប្របាស់េសវកម� RIM ឬរបស់តតិយភាគីែដល្រត�វបានដក់ប��ូលកម�វិធី 
“BlackBerry Messenger Social Platform” របស់  RIM អ�កយល់្រពមថា  (១) បុគ�លែដលមា
ទំនាក់ទំនជាមួយអ�កតមកម�វិធ

Your

BlackBerry

Messenger

អចេមលេឃញថាេអ�កកំពុងេ្រប្រ
េសវកម�របស់ RIM ឬេសវកម�របសតតិយភាគីែដរឬេទ (២)
ត

បុគ�លែដលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ�កម�វិធី 

Your

BlackBerry

Messenger

អចេមលេឃញជីវ្របវត (Profile) របស់អ�ក ្រពមទំងកម�វិធ Software និងខ�ម
ឹ សរ (ដូចជែល្បេហ�ម

ត�ន�ី ឬឯកសរសរព័ត៌មានដៃទេទៀត អ្រស េសវកម�របស់RIM ឬកម�វិធី Software របស់តតិយ
ភាគ)

ែដលអ�កបាទញយDownload

ែផ�កមួយៃនករេ្រប្របាស់េសវ

ឬកំពុងេ្រប្របាស់ ឬែដលមានសំរប់ែ

RIM

ឬេសវកម�របស់តតិយភាគីរបស់អ�ក ក៏ដូច

មតិេយាបល់ែដលអ�ក ឬអ�កដៃទមានចំេេសវកម�ទំងេន

(៣)

អ�កយល់្រពមថ

េនេពលអ�កចុច��ូ នមតិេយាបល់អំពីបុគ�លែដលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ�ក ឬកម�វិធី Software
ឬអំពីខ�ម
ឹ ស

ែដលពួកគាត់បទញយ

ឬកំពុងេ្រប្របាស់ជាែផ�កមួយៃនករេ្រប្របាស់

គាត់ចំេពះេសវកម�រRIM ឬេសវកម�របស់តតិយភាគី  ព័មានអំពីអ�ក(ដូចជាមតិេយាបល់របស់អ�

េឈ�របស់អកេ្របកម�វិធី និងរូបភាពេលេអ្
�
) អច្រតបានបង�ញេអយេឃញដល់បុគ�លដៃទេ
ែដលបាភា�បទំនាក់ទំនជាមួយបុគ�លទឡា
(៤)

េសវកម�របស់

ែដលបានភា�ប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ�ក េ
RIM

ឬេសវកម�របស

តតិយភាគីអចរប់ប��ូលមុខងរស�័យ្របវត�ិែដលេធ�ករវិភាគេដម្បីបេង�តអនុសសន
េលចំណង់ចំណូលចិត� និងករេ្រប្របាស់របស់អ�កចំេពះេសវកម� ឬកម�វិ Software RIM ។

សូ មពិនិត្េមលជំេរសនានាសំរប់កំណត់ប��េផ្ (setting options)ែដលពក់ព័ន� សំរប់េកម� 
ឬកម�វិធី

Software

របស់  RIM

សំរប់ជំេរសែដលម

ករែកសំរួលករេ្រប្ឬឯកជនភាព

ែដល្រត�វបានតំេទ្បងេសវកម� ឬកម�វិធ Software របស់ RIM ។
(ង)

ករដក់ប��ូលជាមួយេសវកម�របស់តតិយភ ្របសិនេបអ�កេ្រជសយកករដក់ប��ូល ឬក
Your BlackBerry Solutionជាមួយេសវកម�របស់តតិយភា (ឧទហរណ៍ េសវកម�សរេអឡិច្រត
របស់តតិយភាគី ឬេសវកម�ទំងឡាយណាែដលសំរួលដល់ករេ្រប្របាស់ផលិតផលកន់
េដម្ បីអចចូលេទក ន់េ្រប្របាស់បណា�ញសង�ម ឬេសវកម�ដៃទេទៀតែដលផ�ល់េដយត)
អ�កអនុ��តេអយ

RIM

េ្រប្របព័តម
៌ ា(credentials)របស់អកេ
� ដម្ បីចូលេទក ន់េសវកម�

តតិយភាគីតងនាមេអយអ�ក និងអន
េអយែកៃច�ព័ត៌មានផា�ល់ខ�ួនរបស់អ�កែដលពក់ព័ន�នឹងសវកម�របស់តតិយភា
េដម្ បីជួយ សំរួលដល់កចូលេទកន់េសវកម�របស់តតិយភាគីេនាះ សំរប់បំេរេគាលបំណងផា

និង/េគាបំណងក�ុង្រគ�សរបស់អ�ក 

។ ព័តម
៌ ានែដលនឹង្រត�វបានែកៃច�អចរួមម

េលខអត�ស��ណអ�កេ្រប្របាស់របស់អ (user ID)

(១)

េលខសំងត់ និមិត�ស��្រតឹម្រត�វតមច្

authentification tokens ឬព័តម
៌ ានដៃទេទៀ សំ រប់េសវកម�សរេអឡិច្រត�និករបស់តតិនីមួយៗ
ែបបេនះ ឬគណនីដៃទេទៀតែដលអ�កបានដក់ប��ូលជាមYour BlackBerry Solution
ព័តម
៌ ានអំពីគណនីៃនកម�វិធីរបស់អ�ក

(ឧទហរណ៍ េលខអត�ស��ណ

រូបភាគេលក��ក់េអ្ររប
ក ស់អក េ
�
ឈ�ះេលក� �ក់េអ្រកងរបស់អ
ស�នភាពបង�ញពីភាពមានេពរ 

(២)

(availability

BlackBerry
សរផា�ល់ខ�ួ

status)្របេទស េពលេវតមតំបន

ព័តម
៌ ានកំណត់អត�ស��ណឧបករណ៍ែដលមានលក�ណៈពិេសសដច់េដយែឡក) (៣) ព័តម
៌ ា
ែដលភា�ប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ�កេនឧបករណ៍េនះ  (៤)

ករបង�ញថា េសវកម� ឬកម�វិធី

តតិយភាគីែដលអ�កបានភា�ប់េទនឹងគណនីកម�វិធីរបស់អ�ក (៥) ទិន�នយ
័ ស�ីពីករេ្រប្រប(session
data) ែដលេកតេចញពីករេ្រ្របាកម�វិធី ឬេសវកម�របស់តតិយភាគី ែដលអ�កបានភា�ប់េទនឹ
កម�វិធីរបស់អ�ក

(ឧទហរណ

ពិន�ុខ�ស់ែដលអ�កទទួលបានេនក�ុងែល្បងេហ�មរបស់តតិយភាគីែដលអ�កបាេទ
ឬកម�វិធីសំរប់បងេនក�ុ�ង្របអប់ព័ត៌មានគណនីៃនកម�វិធីរបស់អ�ក  ទិន�ន័យសរែដលេកតេឡងជ
បនា�បេកតេចញពីករជែជក�ុងទំរង់សជាបន�បនា�ប់ែដលអ�កបានេធ�េឡងេនក�ុងកម�វ

ឬេសវកម�របស់តតិយភាគីែ្រត�វបានភា�ប់ និង្រត�វបាន សំរបសំរួលេដយកម�វិធីមុខងរសរ
។ល។)

។

អ�កកអ
៏ នុ��តេអយ

RIM

បេ�� ញព័តម
៌ ានែប

េនះដល់អ�កផ�ល់េសវជាតតិយភាគីែដលពក់ព័ន� សំរប់េគាលបំណងដក់េអយដ
េគាលបំណងគិៃថ�េ្រប្របាស់ េគាលបំណងផ�ត់ផ�ង់ េគាលបំណង

និងេគាលបំណងប�្ឈប់ែលងេដំេណរករ ។ ្របសិនេបអ�កេ្រប្របាស់េសវកម�របស់តត
និងកម�វិធីរបស់តតិយភាគីេនក�ុង ឬេដយភជាមួផលិតផលកន់ៃដ

BlackBerry

របស់អក 
�

តតិយភាគី្របែហលជាអចអន ចូលេទកន់ នាំេចញ ឬក៏ែកៃច�
(រួមមានព័ត៌មានផា�ល់ខ)ែដល្រត�វបានរក្សោទុកក�ុងផលិតផលកBlackBerry របស់អ�ក ។ េសវកម
របស់តតិយភាគីែបបេនះ ែដល្រត�នចូលេទកន់ គឺមិនស�ិតេ្រកមករ្រគប់្រ RIM េឡយ  ។
្របសិនេបព័ត៌មានផា�ល់ខ�ួនរបស់អ�ក ្រត�វបានបេ��ញេអយអ�កផ�ល់េសវបណា�ញឥតែរបស់

អ�ក ឬដល់តតិយភាគីទំងឡាយែដលមានផលិតផល ឬេសវកម�របស់ខ�ួន ្រត�វបានេ្រប្
Your

BlackBerry

Solution

ករេ្របស់របស់អក
� គឺស�ិតេ្រកមករ្រគប់្រគងកិច�្រពម

និងេគាលនេយាបាយស�ភាពឯកជនែដលពក់ព័ន�របស់តតិយភាគីទំង

េហយអ�កគួរែតពិនិត្យេមលលក�ខណ�ទំងេនាះេនមុេ្រប្របាស់េសវកម�របស់តតិយ
និងកម�វិធីរបស់តតិយភាគី ។ អ�កគួរពិនិត្យ

ជំេរសមុខងរ ឬេសៀវេភជំនួ (help

menu)

ៃនផលិតផលកន់ៃដរបស់អ�ក េដម្បីេអយដឹងកន់ែេ្រចនអំពី និងេនក�ុង
រណីពក់ព័ន� 
ក
ត

ករអនុ��តែដលបានផ�ល់ជូន និងករ្រគប់្រគងែដលអចទទួលបានេទេល
និងកម�វិធីរបស់តតិយភាគេនាះ 

(ច)

បេច�កវិទ្យោឃុក (Cookies) និងបេច�កវិទ្យោ្រសេដៀងគា�េ បណ�ុំ្រក�មហ៊ុន RIM អចេ្រប្រប
“ឃុកឃី” (ទិន�នយ
័ តូចៗែដល្រត�វបានរក្សោទុកក�ុងកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍កន់ៃដរ) ឬឧបករណ៍
្រសេដៀងគា�េនះែដលេ្រប្ព័តម
័ ានអនាមិ

(anonymized

information)

េដម្ បីអនុ��តេអយអ�កអចចុះ េឈ�ះទទេសវជាក់ក់មួយចំនួនេដម្ បីករពរទំងអ�ក 
RIM

េដម្ បីជួយ េអយេសវកម�រប

RIM

កន់ែតង្រស�េឡងសំ រប់ករេ្រប្រ

ឬេធ�េអយសម្រសបេទនឹងបទពិេសធន៍របស់អ�ក ឬសំរប់ករវិភាជាជំនួយអចេយង
យល់ពីវិធីែដលអ�កេ្រប្របា

ចូលរម
ួ េ្រប្របាស់េសវ

RIM

និង 

BlackBerry

Solution

និងេដម្ បីេធ�េអយ្របេសរេឡងដល់មុខងរេ្រប្របាស់របស់ RIM និង  BlackBerry Solution។
សូ មពិនិត្យេមលសំណុំកម�វិធីែដលបានកំណត

(settings)

េនក�ុងកម�វិធីសំរប់េបកេមលៃនផលិតផលកនរបស់អក 
�

ពក់ព័ន�នឹងវិធីដកយកេចញ

ឬរ ំងខ�ប់ឃុកឃ (Cookies) របស់កម�វិធីចូលេមលអុីនធណ
ឺ ិត (browser cookies) ។
(ឆ)

ករគាំ្រទ និងករធានាគុ្របសិនេបអ�កទក់ទRIM េដម្ បីទទួលបានករគាំ្រទ ឬករ

ផលិតផលកន់ៃដរបស់អ�ក ឬេដម្បីប��ូនព័ត៌មានវិនិច�័យរកប�� ឬព័ត៌មានបេច�កេទសដៃទេទៀ

RIM

តមរយៈអុីែមល ឬឧកណ៍ចូលកម�វិធី ែដល្រត�បានផ�ល់ជូនេដ

សំរប់េគាលបំណងែបបេនះ អ�កយល់្រពមថា បណ�ុំ្រក�ម
អច្របែម្របមូលព័ត៌មានបេច�កេទស ដូចជ

PIN

RIM
RIM

របស់ផលិតផលកន់ៃដ

៌ ានអំពីអង�ចងចំ ្របព័ន�្របតិបត�
េលខអត�ស��ណែផ�ករង
ឹ (Hardware) និងេលខម៉ូែឌល ព័តម
និងព័តម
៌ ានអំពបរិស�ន ព័ត៌មានពីថ�  Wi-Fi

វិទ្ យុ ឬកំលំងបណា�ញឥតែខ្ស និងករត

ប�� ីកម�វិធីែដលបានតំេឡង ព័ត៌មស�ីពីករេ្រប្រកម�វិធី

និងកម�វិធីទិន�នយ
័ ពក់ព័ន�នឹងដំេណរករករៃច� និងក របា៉ន់ស�នអំពករបស់ឧបករណ៍  (device
configration)
BlackBerry

្រពឹត�កណ៍របស់្របព័ន� និព័តម
៌ ានដៃទេទៀតពក់ព័ន�នស�នភៃនផលិតផល 
របស់អ�ក ែដលអចមាន្របន៍សំ រប់េគាលបំណងពិនិរកេមលប�� 

។

ព័តម
៌ ានែបបេនាះនឹង្រត�វបានេ្រប្របាស់សំរប់េគាលបំណងវិភាគ និងេដះ្រសយ
អតិថិជន  ករេធ�ទំេនបកម�កម�វិធី

Software

និងករែកលំអផលិផល និងេសវរបស់ RIM

េដយ្រសបេគាលនេយាស�ីពីភាពឯកជនរបស់
RIM

ផលិតផលរបស់តតិយភាគមាកពក់ព័ន�

RIM

។ ្របសិនេបករវិភាគបង

អចប��ូនព័ត៌មានសំរប់ពិនិត្យេមល

ឬព័តម
៌ ានបេច�កេទសដល់អ�កលកផលិតផលជាតតិយភាគី ជាែផ�កមួយៃនដំេណរករែស�
និងេដះ្យប��  ។

អ�កទទលស�ល់ និ
ួ
យល់្រពថា ករេហទូរស័ព�េទនិ RIM

និងអ�កផ�ល់េសវកម�របស់ RIM អច្រត�វបានថតសំរបករបណ�ុះបណា�ល ករធានាគ
េសវកម�អតិថិជន និងេគាលបំណងេធ�េសចក�ីេយា
(ជ)

ទិន�នយ
័ ស�ីពីទីតំង 

បណ�ុំ្រក�មហ៊ុន

RIM

អចផ�ល់លក�ណៈពេសស ឬេសវកម�ជាលក

មួយចំនួនែដលពងែ
៌ ានអំពីទីតំងេដយេ្រប្របព័ន
ឹ ផ�កេលព័តម

GPS

ឬេសវផា�យរណប្រសេដៀងគា�េនះមួយចំ (ក�ុងករណីែដលមា) ឬចំណុចចូលេទកន់េស Wi-Fi

(crowd-sourced Wi-Fi access point) ទីតំ
 បេង�លអង់ែត ។ ឧទហរណ៍ េនក�ុងណីអចរកបា

លក�ណៈពិេសសជាក់លក់មួយចំនួនរបស់កម�វិធី 

BlackBerry

Solution

អចអនុ��តេអយអ�កែចករំែលកព័ត៌មានអំពីទីតំងរបស់អ�កជាមួយអ�កែដលមានទំន
ជាមួយអ�ក ឬកំណត់ទីតំង ប��ូនសរេទកន់ ច

សំេលង ឬចក់េស

ឬលុបទិន�នយេ
័ ចលពីចំង
(ែផ�កេល ករ្រគណ�ប់ៃនអ�កផ�ល់េសវបណា�ញឥតែស�នភាពៃនផលិតផលកន់ៃដរបស់អ
ធនធាន្របព័ន� េនេពលេធ�សំ ) ។ លក�ណៈពិេសស ឬផលិតផលដៃទេទៀតរបស់ BlackBerry
Solution អ្របែម្របមូលព័តនអំពីផ�ូវអនាមិក និងព័ត៌មផា�ល់(ឧទហរណ៍Black Berry Traffic)

ឬសំណួរ្រសវ្អំពីទីតង េដម្ បីសំរួលដល់ ឬែកលំអេសវកម�របស RIM ែដលអ�កេ្រប្របាស់
េដម្ បីផ�ល់ជូនលក�ណៈពិេសស ឬេសវកម�ែបបេនះ ព័ត៌មានអំពីទីតំងរបស់ផលិតផលក
GPS

(រួមមានព័ត៌មានអំ្របព័ន

េលខអត�ស��ណករងរបស់អ�កកន់

េលខអត�ស��ណរបស់បេង�លអង់ែតន ឧបករណ៍កំណត់សំណុំេសវមូលដ � (Basic Service Set
Identifier) ៃនចំណុចចូលេទកន់េស Wi-Fi និងកំលំងផ�ល់ស��ណៃនចំណុចចូលេទកន់
Wi-FI ែដលេមលេឃញ
  ឬបេង�លអង់ែត) អច្រត�វបានទំនាក់ទំនងេទកន់ បណ�ុំ្រក RIM

េនេពលអ�កេ្រប្រផលិតផលកន់ៃដរបស់អ�ក ឬេបកេអយដំេណរករងរផ�ល់េសវកម�ទិន�ន័
និងេសវកម�ែផ�កេលទីតំង ែដល្រត�វបានផ�ល់ជូនេដយ ឬតងនាមេ អយបណ�ុំ្

RIM

ឬ្រត�វបានផ�ល់ជូនេដយេសវកម�របស់ភាគី ែដល្រត�វបានេ្របជ Your BlackBerry Solution
។ បណ�ុំ្រក�មហ៊ុន RIM

ក៏អចេ្របព័ត៌ែបបេនះេដម្បេង�តទិន�
នយែ
័ ដល្រត�វបាន្របមូលចង្
ប

ឬេធ�េអយេទជាអនាមិក េដម្បីផ�ល់ករផ្សព�ផ្សោែដលែផ�កេលពត
័ ម
៌ ាន
និងករផ្សោយពណិជ�កម�ែដលេឆ�យតបនឹងទីតំង ។ សូមពិនិត្យេមជំេរសនាន

ឬេសៀវេភជំនួយស�រត (help menu) របស់កម�វិធីៃនផលិតផលកន់ៃដ BlackBerry ពក់ព័ន�នឹងវធី 
េ្រជសេរយកករបិទ ឬែកែ្របកម�វិធីបង�ញទីតំងេនក�ុងផលិតផ
ឬវិធីលុបេចលវិញនូវកម�វិធីេនះពីសំណុំកម�វិធៃនផលិតផលកន់ៃដរបស់អ�ក
ែដលអចេ្រប្របាស់ព័ត៌មានអំពី

។

េនេពលអ�កេ្រប្របាស់េសវកម�របសភាគីែដលេ្រប

ឬផ�ល់ទិន�នយទី
័
តំ
 ង  អ�កស�ិតេ្រករ្រគប់្រគង និងគួរពិនិត្យេមលលក�ខណ� និងនេយាប
អំពីភាពឯកជនស�ីពីករេ្រប្របាស់ទិន�ន័យអំពីទីតំងរបស់តតិយភាគយេសវកម�របសតតិយភាគ
េនាះ េហយអ�កគួរេធ�ករពិចរណាេអយបាន្រតឹម្រត�វ េនមុនេពលយល់្រពមេអយព័ត៌
របស់អ�ក្រត�វបានបេ��ញ្របាប់ដល់លដៃទេទៀត ។

(ឈ) ករេផ�រជាលក�ណៈអន�រជាតិ ៖ អ�កយល់្រពម និងយល់្រសបថា េនក�ុង BlackBerry Solution
និងេសវកម�របស់

RIM

(ែដលរួមមាន មុខងរចូលេទកន”េដយែផ�កេលអុីនធឺណិ”

និងមុខងរចូលេកន់េសវពីចំងយ មុខងររក្សោទុក ឬថតច)
អចែកៃច�ទិន�នយ ែ
័
ដល ករណីខ�ះ 
និងខ�ឹមសរៃនករទំនាក់ទំនងេនេលមា៉

បណ�ុំ្រក�មហ៊ុន

RIM

អចរប់ប��ូលទំងព័ត៌មានផា�ល់

server

ែដល្រត�វបានដំេ រកេដយ

ឬតងនាមេអយបណ�ុំ្រក�មហRIM េនក�ុង ឬេនេ្រកែដនយុត�ធិករែដលអ�កេ្របស�ិតេនមាន
ក�ុង្របេទសកណាដ សហរដ�អេ ច្រកភពអង់េគ�ស ្របេ

សឹង�បុរី 

ឬ្របេទសដៃទេទៀតែដលមទីតំ្របតិបត�ិកែដល្រត�វបានដំេណរករេដយ ឬតង
បណ�ុំ្រក�មហ៊ុន

RIM

។ ្របសិនេបអ�កេ្រ្របាជាអ�ក្រស�កៃនតំបន់េសដ�កិច�អឺរ៉ុ

ឬែដនយុត�ធិករណាមួយែដលករយល់្រពមចំបាច់ត្រម
េដម្េផ�រព័
តម
៌ ានផា�ល់ខ�ួនេទខងេ្រកែដនយុត�ធិករេនាះ ឬតំបន់េនាះ អ�កយល
ប
ករែកៃច�ែបបេនះ និងធាន
អ�កបានទទួលករយល់្រពមចំបាច់ទំងអស់្រសបតមច្បោប់ែដលពក់ព័ន�ពីអ�កេ្រប
េដម្ បីអចេធ�ដូេច�ះបា
២៥. ទិន�នយ
័ អំពីអ�កេ្រប្រប

៖

ជាបែនមេទនឹងករបេ��ញេអយដឹងណាមួយែដល្រត�វបានអនុែផ�ក២៤

អ�ក 

និងអ�កេ្រប្របាស់ែដលបានទទួលករអនុ��តរបស់អ�ក យល់្រពម និង្រពមេ្រព� ងថា បណ�ុំ RIM
អចចូលេទកន់ ែថរក្សោទុក និងបេ��ញេអយដឹងនូវទិន�ន័យរបស់អ�កេ្រប្របាស
និងរបស់អកេ្រប
�
្របាស់ែដលទួលករអនុ��របស់អក ែ
�
ដលរួមមាន ព័ត៌មានផា�ល់ខ�
ខ�ឹមសរៃនករទំនាក់ទំនងរបស់អ�ក ឬព័ត៌មានអំពីករេ្រប្របា BlackBerry Solution របស់អ�ក 

និងេសវកម� ឬកម�វិធីែផ�កទន់Software និងេ្រគ�ងបង�ុំែផ�ករឹ Hardware ែដល្រត�វបានេ្រប្របាស់រួមគា
BlackBerry

Solution

របស់អក ែ
�
ដលអចទទួលបានេដ

RIM

េអយដល់តតិយភាគី ែដលរួម

(“ទិន�នយ
័ អំពីអ�កេ្រប្រប”)

រដ�ភិបក�ុង្រស�ក ឬបរេទស

េដយពុំបានផ�ល់ករជូនដ ំណឹងដល់អ�ក ឬអ�កេ្រប្របាស់ែដលទទួលបាន ករអនុ��ត
េដយអនុេលមតមច្បោប់នានាៃន្របេទស ្រក�មហ៊ុន
RIM

RIM

និងអ�កផ�ល់េសវរបស់បណ�ុំ្រក�មហ៊ុ

ៃដគូរដៃទេទៀត និង្រក�មហ៊ុសមន
�័ ញាតិ
�
(affiliate)តំងេន េដម្ (១)

ឬសំណូមពររដ�ភិបាលែដលអចអនុវត�បាន ឬែដលតំរូវេដយ

(២)

អនុវត�តមនីតិវិធីច្បោ

សហករជាមួយតតិយភា

េនក�ុងករេសុបអេង�តេលសកម�ភាពេលភេលកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ (៣) សហករជាមួយអ�ក្រគប់្រគង្រប
(system administrator) េនកែន�ងអ�កផ�ល់េសវអុីនធឺណិត កែន�ងផ�ុកមា៉ស បណ
ា� (networks) ឬ

កុំព្ យូទ័រ េដម្បីអនុវត�កិច�្រពមេ្រព�ងេនះ ។ អ�ក

អុ�កបានទទួលករយល់្រពមចំបងអស់្រសបតមច្បោប់ពក់ព័
អ�កេ្រប្របាស់ែដលបានទទួលករអនុ��តរបស

េដម្ បីបេ��ញេអយដឹងនូវទិន�ន័យអំពីអ�កេ្រប្របាស់េអយដល់បណ�ុំ្រក RIM និងេដម្ឲ្បណ
�ុំ្រក�មហ៊ុន
ប

RIM េធ�ករ្របមូល េ្្របា ែកៃច� ប�ូ � ន និង/ឬបេ�� ញេអយដឹងនូវទិន�ន័យអំពីអ�កេ្រ្របាស់ែបបេន
ដូចបានពណ៌នាខងេល

២៦. ក្របគល់សិទ�ិ និងករេធ�្របតិភូ ៖ RIM អចនឹងេផ�រសិទ�ិកិច�្រពមេ្រព�ងេនះដល់េលកអ�ក េដ
ចំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។ េលកអ�កមិនអចេផ�រសិទិកិច�្រពមេ្រព�
�
ងេនះទំង

ឬមួយែផ�កក�ីេដយគា�នករយល់្រពម ជាលយលកនពី 
(ករយល់្រពមេនះមិន្រត�វបអនុ��ត

RIM

បានេឡយ

ឬផ�ល់ជូនេដយមានលក�ខណ�េទតមឆនា�នុសិទ�ិ RIM)

េហយចំេពះករេផ�រសិទ�ិទំងឡាយណាែដលគា�នករយល់្រពម ជាលយលក�ណ
នឹង្រ�វចត់ទុកថាគា�នសុពលភាព និងគា�ន្របសិទ
ត

RIM

ទំ
 ងអស់។ RIM

អចនឹងបំេពញកតព�កិច�ទំងអស់ែដល្រត�វបំេពញ េ្រកមកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ
ឬអច្របគល់កតព�កិច�មួយចំនួន ឬទំងអស់េទឱ្យអ�កេម៉ករ ឬអ�កេម៉
២៧. ករជូនដំណឹ

៖

េលកែលងែតមានករែចងផ�ុយពីេនះេនក�ុងកិច�្រពមេ្

រព�ង រល់ករជូ

ឬករទំនាក់ទំនង េផ្សងត ្រត�វសន�តថាបានផ�ល់ជូនយា៉ង្រតឹម្រត�វ ្របសិនេបករជ
ឬករទំនាក់ទំនងេនាះ្រត�វបានេធ�េឡង ជាលយលក�ណ៍អក្សរនិង ្រត�វបាន្របគល់ជូនដល់ៃដ
ឬ្រត�វបានដក់េនក�ុងសរ សំបុ្រតមានបង់ៃថ�ែ

(postage

prepaid)

លិខិតអនុសិទ�ិ 

ឬលិខិត្របហក់្របែហលនឹ ខិតអនុសិទ�ិេនះ លិ ខិតទមទរឱ្យមានបង�ន់ៃដ្រតឡប់ និងេ

េលកអ�កេទតមអសយដ�ន បង់្របាក់ែដលេលកអ�កប

RIM

និងេផ�ជូនេទឱ្

RIM

តមរយៈអសយដ Research In Motion UK Limited, 200 Bath Road, Slough, Berkshire,
United Kingdom

SL1 3XE, េដយដក់ជូនេពះ ៖នាយក្រគប់្ េនក�ុងករណីែដល RIME

មានអសយដ�នចុ

http://www.blackberry

.

com/legal/rime;

េហយេនក�ុងករណីេផ�ជូនមួយេលកៗ្រត�វចំលងជូនេ
ម�ន�ីែផ�កច្បោរបស់  RIM

(ែដលនង
ឹ មិនបេង�តបានជាករជូនដ ំណឹងអ�ីេ)ឱ្យ្រប

ែដលមនអសយដ �នេន េ 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, Canada, N2L 3W8 ។
េ្រកពីអ�ីែ

បានែចងពីខងេល

RIM

អចនឹង

(តមករេ្រជសេរសរបស់ខ)

ផ�ល់ជូនេលកអ�ក

កិច�្រពមេ្រព�ងេនះតមរយៈមេធ្យោបាយេអឡិច្រ

នូវករជូនដំណឹងនានាែដលមានេន

ករជូនដំណឹងដលេលកអ�ក េយេ្រប្របាស់នូវមេធ្យោបាយេអឡិច្
្រត�វបានសន�តថា្រត�វបាន្របគល់ជូនយា៉ង្រតឹម្រត�វ ្របសិនេបករជ
អ�កបានផ�ល់ឱ្

្រត�វបានេផ�រេទអសយដេល
្របសិនេបេលកអ�កមិនបានេផ�អស័អុីែមល
៉ េនាះេទឱ

RIM

េទ 

យា៉ង្រតឹម្រ

RIM។

ករជូនដំណឹងអចនឹងផ�ល់ជ

តមរយៈករដក់ផក់ែស�ង

នូវករជូនដំណឹងេនាះតមេគហទំhttp://www.blackberry.com/legal/។
២៨. ករណី្របធានសក ៖ េដយមិនគិតដល់បទប� �ត�ិេផ្សងេទៀតៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ គា�នភាគីណាមួយ 
សន�តថាបានរំេលភបំពនកតព�កិច�ែដលមានែចងេនក�ុងកិច�្រពមេ

ស្រប់ករខកខនមិនបានបំេពញនូវកតព�កិច� េដយសរែតមូលេហតភាគីមិនអច្រគប់្រគង
បទប�� ត�ិេនះនង
ត
ក្រសយឱ្យមានករេលកែល
ឹ មិន្រ�វបានប

ករមិនបំេពញកតព�កិច�បង់្របាក់េយាងតមកិច�្រពមេ្រព�
ភាគីមា�ង្រត�វបំេពញចំេពះភាគីមា�ងេទៀេ
ត ន
២៩. បទប្ប� �ត�ទូេទ ៖
(ក)

អត�គាហករបស់តតិយជន សមន
�័ �ញាតិរបស RIM និង  RIM រួមទំអភិបារបស់សមន
�័ �ញាត

ម�ន�ី្រគប់្រគង និងនិេាជិ
តេសមន
�័ �ញាតិរបស
យ

RIM

ទំ
 ងអស់

្រត�វបានែតងតំងជាអត�គាហករបស់តតិយជនស្រមាប់េគែផ�កទំ
 ងឡាយ
កិច�្រពមេ្រងែដលមានចំណងេជងថ

“ព័តម
៌ ានសុវត�ិភាពទក់ទងនឹងករេ្រប្របាស់ ទ្“

(ែផ�ក៨

(ខ))

”សំ ណង/បំណុល“

(ែផ�ក

១៩)

”ករកំរិតេលបំណ ុ“

(ែផ�ក

២៣)

និង 

“េសចក�ី្របកសមិនទទួលខុស្រ” (ែផ�ក ២២)។
បណ
ា�អ�កផ�ត់ផ�ង់មាតព័តម
៌ ាន

សំ រប់េស

RIM

សុទ�ែតជាអតហករបស់តតិយជន

សំរប់ករករពរ និងករដក់កំហិតេលករេ្រប្រព័តម
៌ ាបស់ខួ នមាន ែចងេនក�
�

“វិធានៃនករេ្រប្របាស BlackBerry Solution“ (ែផ�ក  ៣)និង ែផ�ក“កមស
� ិទ�ិប��” (ែផ�ក១១)។
ច្បោស់ផ�ុយពីេនះេនកែផ�ក 

េលកែលងែតមានករែចងប��

េនះ 

បទប្�� ត�ិែដលមានេនក�ុងែផ�កេនះ ្រត�វបានែចងេឡងស្រមា
អត�្របេយាជន៍ដល់ភាគីែតប៉ុេណា�ះ មិនែមនស្រមាប់រូបវន�បុគ�ល ឬនីតិបុគ�លេផ្សងេទៀត
(ខ)

ករបដិេសធកំហុស  គា�នភាគីណាមួយ្រត�វបានចត់ទុកថាបានលះបង់ ឬបាត់បង់ស
ែដល  មានែចងេនក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងេនះេឡយ េបជាករសន�តេនាះ សំអងេទេលករខក
ករពន្យោរ េពលក�ី ឬេទេល្រទឹស�ីច្បោប់ក�ី ឬសមតមសមធម៌ណាមួយេផ្សង
េលកែលងែតករលះបង់េនាះ្រត�វ បានេធ�េឡងជាលយលក�ណ៍អក្សរមានចុ
េដយហត�េលខី្រសបច្បោប់ ភាគីែដលេស�សុំេធ�ករលះបង់។ ករលះបង់ប�� ត�ិណាមួយ
ឬកររំេលភបំពនបទប��ត�ិណាមួយៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេនក�ុង ករណី

នឹងមិនបេង�តឱ្យមានករលះបង់េនក�ុងករណីេផ្សងេទៀតេ
(គ)

ករបន�មានសុពលភា

លក�ខណ� និងកិច�ធានាែដលមានែចងេនក�ុងកិច�្រពមេ្រព

តមអត�ន័យ និងបរិបទ ្រត�វបានប្រម�ងឱ្យបន�មានសុពលភាព េ្លលក�ខណ� 
និងកិច�ធានាទំងេនាះ ្រត�វបាន បំេ
្រត�វមានសុពលភាពេ្រកយករបំេពញលក�ខណ�រួចករល

ករប�្ឈប់កិច�្រពមេ្រ

េនះ គិតរម
ួ ទំែផ�កស�ីពីសំណងផងែដរ។
(ឃ)

ច្បោប់្រគប់្រគង និងដំេណាះ្រស កិច�្រពមេ្រព�ងេនះនឹង្រត�វ្រគប់្រគង និងបេដយច្ប
របស់្របេទសសឹង�បុរី

េដយមិនរប់ប��ូលនូវអង�ភាពច្បោប់ណាមួយែដល្រគប់្រគងេលសភាពជាន់
គូភាគី្រពមេ្រព�ងថា អនុស�អង
�
�ករសហ្របជាជាតិស�ីពីកិច�សន្យោលក់ទំន

្រត�វបានេលកែ

មិនយកមកអនុវត�ទំ
 ង្រស�ងចំេពះកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ ។ រល់កភាព

និងវិវទ ែដលេកតេចញពី ឬពក់ព័ន�េទនឹងកិច�្រពមេ្រព� (ឬកររំេលភបំពនកិច�្រពមេ្រព)
ែដល
ជបឋម្រត�វប��ូនេទឱ្យថដឹកនា

គូភាគី មិនអចេដះ បានតមករចរចេដយសុទ�
ជាន់ខ�សរបស់គូភាគីនីមួយៗ។ គូភា

(តមរយៈតំណាងថាដក
ឹ នាជាន់ខ�ស់របស់ភាគីនិមួ)

ែដល្របសិនេបេលកអ�កគឺ

បុគ�លមា�ក់េនាះ  គឺេលកអកហ�ឹងឯង នឹង្រត�វជួប្របជុំគា�េដះ្រស
�
(៣០)ៃថ� 

គិតពីៃថ� ែដលវិវ

រយៈេពលសបសិប

្រត�វបានប��ូនឱ្យថដឹកន។
ា  ្របសិនេប

ភាគីមិនអចេដះ្រសយករមិនឯកភាព 

ក�ុងរយៈេពលសមសិប

(៣០)ៃថ� 

គិតពីៃថ�ជួប្របជុំេដះ្រសយវិវទ េលកែលងែតមានករហមឃាត់ ជាក់លក់ក�ុងក្រម

េនជាធរមានេនក�ុ

យុត�ធិកររបេលកអ�ក ករមិនឯកភាពគា� និងវិវ

នឹង្រ�វសេ្រមច
ត
េដយមជ្ឈត�កម� ែដលមានអំណាចេចញេសចក�ីសទផ�ូវតវ៉ និងជាប់កតព�កិ

្រសបេទតមវិធានមជ្ឈ

ៃនមជ្ឈមណ�អន�រជាតិសឹង�បុរី (“វិធានSIAC”)

ែដលមានជាធរមានេនេពលបច�ុប្បន�េនះ ែដលវិ
្រត�វបានសន�តដក់ប��ូលជាឯកសរេយាងេទក�ុង្របករេនះ។ 
្រត�វមានសមាសជាកណ
ា�លមា�ក់ែដលនឹង្រត�វែតងតំងេដយ
ភាសេ្រប្របាស់

មជ្ឈត�កមេនះគឺភា

SIAC។

អង់េគ�ស។ ក�ុងករណីែដលប�� ត�ិខងេល

្រត�វបានហមឃាត់ េដយច្បោប់ែដលស�ិតេនក�ុងែដនយុត�េលកអ�ក មជ្ឈត�កម�េនាះ្រត�
(i)

េរៀបចំេធ�េនក�ុង យុត�ធិកររេលកអ�

(ii)

េដះ្រសយវិវទតមរយៈមជ្ឈត�កម�េដយអនុេល

SIAC

និង 

(iii)្រត�វបានក ត់េសចក�ីេដយអជា�កណា�លមួយរូប ែដលនឹង្រត�វែតងតំង្

SIAC

ខងេល និង្រសបតមករ្រពមេ្រព�ងអ��ម�ភាគីក�ុ រយៈេពល  ៣០ៃថ�  គិតពីៃថ�ែតងតំ
 ង

អជ កណ
ា�លរូបេនាះ ក�ុងករណីគា�នករឯកភាពគាភាគី
តតិយជនអព្យោ្រកឹតមួយរូបនឹងេធ�ករែតងតំងអជា�កណា�លភាគី។

ភាគីនីមួយៗ

្រត�វទទួលខុស្រត�វេ
ចំណាយពក់កណា�លៃនៃថ�ចំណាយស្រមាប់ដំេណរករសេ្រមចេសចក�ីេដយ
វិវទរវងគូភាគី ឬវិវទែដលពក់ព័យនងបុ
ឹ គ�លែដលមិនែមនជាេលកអ�
មិនអច្រត�វបានដក់ភា�

ឬដក់រួមប��ូលគា�េដយគា�នករយល់្រពមជាលយលក�ណ៍អក្
ករវិនិច�័យេលេសចក�ីសេ្រ

RIM

បានេឡយ។

ែដលេចញេដយអជា�កណា�ល អច

បានេស�សុំេទតុលករែដលមានយុត�ធិករេលេសចក�ីសេ្
េទះបីជាមទប�� ត�ិែដលមានែចងខងេលក៏េដ

RIM

មានសិទ�ិចប់េផ�មដំេណរករក�ីតមផ�ូវ ្រសបតមសមធម (រួមទំ
 ង ដំេណរករក�ី អធិប )
េនចំេពះមុខតុលករស្រមាប់បណ�ឹង ឬវិវទទក់ទង(១) ចំនួន្របាក់ែដលេលកអ�ក ជំព
RIMទក់ទងនឹង ៃថ�ជា BlackBerry Solution របស់េលកអក ឬែផ�កណាមួយ (្របសិនេបម)
ែដលេលកអ�កមិនទន់បានបង់

RIM

(២)

កររំេលភបំពន ឬគំរ

រំេលភបំពនរបស់េលកអ�ក ចំេពះ្របករនានាៃនកិច�្រពមេ្រព�ងែដលមា
“វិធានៃនករេ្រប្
“អជា�ប័ណ�កវិធី

សំរប់ករេ្រប្រ BlackBerry

Software

និងឯកសរសេមា”

Solution
(្របក២)

របស់េលកអ�”
“កមស
� ិទ�ិប��”

(ែផ�ក៣)
(ែផ�ក១១)

“ករដក់ក្រមិតេលករនាំេចញ នាំចូល និងករេ្រប្របាស់ និងអជា�ប័ណ

អេមរិ” (ែផ�ក១២) “សុវត�ិភាព គណនី និង ពក្យសម ” (ែផ�ក១៣) “ករសមា�ត់ និ

ករហមមិនេអយមស�កម�ប���ស”

(ែផ�ក១៥)“

និង 

“អនុភាពៃនកប�� ប់”

(ែផ�ក១៨)

ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ។ េលកអ�កដច់ខអបដិេសធេធ�ឱ្យករជំទស់េលទីកែន�ងជំនុំជំ
(venue)

forum

non-conveniens

ឬមូលេហតុ្របហក់្របែហលគា�េនះ និងេធ�ករ្រព

ទទួលយកេដយមិនអចដកវិញបាននូវេសវដ រករក�ីតមរយៈសរ ឬមេធ្យោបាយ េផ្សង
អនុ��តេដយច្បោប

ជាធរមាន និងេធ�ករយល់្រពមេផ�រ េដយមិនអចដកវិញ

យុត�ធិករេទឱ្យតុលករេន្របេទសសឹង�ប ុរី នូវវិវទនានាែដ
ឬជាប់ពក់ព័ន�េទនឹងកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ។ 

្រពមេ្រព�ងយា៉ងជាក់ថា

ក�ុងករណីែដលមានវិវទេកតេចញពីកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ េហយ្របសិនេប

ជំនុំជំរះេដយតុលក

វិវទេនះនឹងមិន្រត�វយកេទជំនុំជំរះេដយ្រក�ម្របឹក្សោតុលករេឡយ។ 
េនះ្រត�វលះបង់នូវរល់សិទ�ិទំងអស់ជូនេទឱ្យករជំនុំជំរះេដយ្រក�ម្រប
េទះជាេនក�ុងេរឿងរ៉ ក៏េដ ឱ្យែតទក់ទងនឹង ឬែដលេកតេចញពីកិច�្រពមេ្រព�ងេ
(ង)

ស�័យភាពៃនបទប� �ត�ិ  ្របសិនេបែផ�ក ខែចង បទប្�� ត�ិណាមួយ ្របេយាគ ឬែផ�កណាមួ
កិច�្រពមេ្រព�ងេន

(“ែផ�ក”)

្រត�វបានអជា�ធរមានសមត�កិច�េនក�ុងែដនយុត�ធិ

កំណត់ថាមិន ្រសបច្បោប់ អសុ
ឬែផ�កេនាះ មិនប៉ះពល់ដល់ 

ឬមិនអចយកេទអនុវត�បាន ករកំណត់ពីបទប��
(i)

នីត្យោនុកូលភាព សុពលភា

ភាពអចយកេទអនុវត�បានៃនបទប��ត�ិ ឬែផ�កេផ្សងេទៀតៃន កិច�្រពមេ្រព�ងេនះេ (ii)
នីត្យោនុកូលភាព សុពលភាព ឬភាពអចយកេទអនុវតទប�� ត�ិ ឬែផ�កេនាះ
េនក�ុងែនយុត�ធិករេផ្សងេទៀេ
ត ឡយ េហយប�� ត�ិេនាះ

(ឬែផ�កណាមួយៃនប�� ត�ិេនា)

នង្រ
�វដក់ក្រម
ត
(្របសិនេបអ) េហយដក់ឱ្យអនុវត (្របសិនេបចំប) ែតែផ�កណាែដលចំបា
ឹ

េដម្ បីេធ�ឱ្យកិច�្រពមេ្រព�ងេនះមានសុពលភាព និងអចយកេទអ
(ច)

ភាស ្របសិនេបកិច�្រពមេ្ងេនះ្រត�វបានបកែ្របជាភាសេផ្សងេ្រកពីភាសអង់េគ�ស
ភាសអង់េគ�សនឹង្រត�វយកមកេធ�ជាេគាល េនក�ុងករណីែដលមានភា
ឬភាពមិន្រសបគា�រវងអត�ន័យ េនក�ុងអត�បទជាភាសអង់េគ�ស និងេនក�ុងអត�
េលកែលងែតមានករហមឃ

(េនក�ុង ក្រមិតមួយជាក់)

េដយច្បោប់ែដលមានេនក�ុងែដនយុត�ធិកររបស់េលកអ�ក រល់ករមិនឯកភាពគា� វិ
ករសេ្រមចេសចក�ីេដយអជា�កណា�ល ឬបណ�ឹងែដលពក់ព័ននឹងកិច�្រពមេ្រព�ង
�

េធ�េឡងជាភាសអង់េគ�ស ែដលរួមមានយា៉ងេហចណា
ករប�ូរឯកសរសំណ

ករេឆ�យឆ�ងនា

េរឿងរវងគូក�ី ករប��ូនឯកសរសំណុំេរឿង ករតំកល់ឯកសរសំណុំ

ករជែជកតវ៉ក�ី ករទញេហតុផល និងករជែជកតវ៉ក�ីេដយផា�ល់មាត ្
់

និងសល្រកមន
(ឆ)

ភាពមិន្រសបគា
Software

្របសិនេបមានភាពមិន្រ សបគា�រវងកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ និងអជា�ប័

េផ្សងេទត ឬកិច�្រពមេ្រព�ងអ�កេ្រប្រ

(េ្រកពីកិច�្រពមេ្រព�)

ដៃទេទៀតែដលបានភា�ប់មកជាមួយ ក��ប់ ឬឧបករណ៍ែដលជាែផ�កមួ BlackBerry Solution
របស់េលកអ�ក
(្រតង់ចំណុចទំងឡាយណាែដលមានភាពមិ)

បទ

្រសិនេបមានភាពមិន្រសបគា�រវងកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ

ប្�� ត�ិៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេន
នឹង្រត�វយកមកអនុវត�។

និងអជា�ប័ណ

Software

ឬកិច�្រពមេ្រព�ងអ�កេ្រប្របាស់ែដល

្រត�វ បានផ�ល់ឱ្យេលកអ�ក េនេពលេធ�

ឬេធ�ឲ្យ្របេសរេទ្បងនូវគុកម�វិធី  Software
ឬកិច�្រពមេ្រងអ�កេ្រប្របា
្រត�វយកមកអនុវត�។

បទប្�� ត�ិៃនអជា�ប័ណ� កម�វិធ Software

(្រតង់ចំនុចទំងឡាយណាែដលមានភាពមិ)

នឹង 

េនក�ុងករណីែដលមានភាពមិន្រ សបគា�រវងឯកសរសេមាធានែដលបានភ
ក�� ប់ៃនែផ�កណាមួយៃន

BlackBerry

Solution

របស់េលកអ�

និងឯកសរសេមាធានស្រមាប់ផលិតផល ឬែផ�កជាក់លក់ណាមួយៃ Software របស់  RIM
បទប្�� ត�ិៃនឯកសសេមាធានស្រមាប់ផលិតផល ឬែផ�កជាក់លក់ណាមួយៃន Software
របស់ RIM (្រតង់ចំនុចទំងឡាយណាែដលមានភាពមិន ) នឹង្រ�វយកមកអនុវត�
ត
(ជ)

កិច�្រពមេ្រព�ងេពញេលញ កិច�្រពមេ្រព�ងេន (ស្រមាប់េគាលបំណងៃនេសចក�ីបែន�មេទក�ុង្រពម
េ្រព�ងេនះ ្រត�វប��ូននូវលក�ខណ�ៃនេសចក�ីបែន�ម ែដលពក់ព័ន�នឹងកម�វត�ុៃនេសចក�ីបែន�ម) បេង�ត 
ឱ្យមាននូវកិច�្រពមេ្រព�ងេពញេលញរវងគូភាគី ែដលមានកម�វត�ុដូចមានែចងេនក�ុងកិច�្រព
េហយ គា�នករផ�ល់ករ្រពមេ្រព�ងមិនផ�ូវករ ករទំនាក់ទំនង ករធានា ករសន្យោ 
េ្រព�ងបនា�ប់បន្សំ ឬករ្រពមេ្រព�ភាគីែដល មានកម�វត�ុពក់ព័ន�នឹងកម�វិ

Software

េ្រកពីកម�វត�ុ ែដលបានែចងេនក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ

េដយមិនគិតដល់ប� �ត�ិខងេលកិច�្រពមេ្រព�ងេផ្សង

រវភាគីអចេធ�េឡងេដម្បី្រគប់្រគងករស់  សមាសភាគេផ្សងេទៀត BlackBerry Solution
របស់េលកអ�ក។ កិច�្រពមេ្រព�ងេនះ្រត�វដក់ឱ្យអនុវត� ជំនួសករផ�ល់ករ្រពមេ្រព�ង
ករទំនាក់ទំនង ករអះអង ករធានា ករសន្យោ ករ្រពមេ្រព�ងបនា�ប់បន្សំ ឬករ
(េទះជាេធ�េឡ េដយផា�ល់មាត់ក�ី ឬេេឡយជាលយលក�ណ៍អក្សរ) ែដលមានកម�វត�ុដូចមានែច
េនក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ េទះជាកិច�ែដលបានេរៀបរប់ទំងេនះេធ�េឡ

ឬេនក�ុងេពលចុះកិច�សន្យោ េនះក៏េដយ េហយេលកអ�ក្រពមេ
េលកអ�កមិនបានពឹងែផ�កេទេលកិច�ណាមួយែដលបានេរៀបរប់
េដម្ បីយល់្រពមចុះកិច�្រពមេងេនះេឡយ។ កិច�្រពមេ្រព�ងេនះ អចនឹង្រត�វេធ�វិេសធ
េនេពលែដ មានករ្រពមេ្រព� ងអ� �ម��រវងគូភាគី។ េលកែលងែតក�ុងករណីែដលសិទ� RIM

្រត�វបានច្បោប់ែដលេនជាធរមាន ្រចនេចលក�ុង្រមិត
ក
រក្សោសិទ�ិែកែ្របកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ េដម្បីបត

RIM

តមករែ្រប�លក�ុងករ្របកបអជីវ

ឬករែ្រប្រប�លែដល្រម�វេដយច្បោប់ តមករជូ
ត
េលកអ�កពីករែកែ្របេ
េដយេ្រប្របាស់នូវមេធ្យោបាយេអឡិច

(ដូចមាន ែចងខងេលេនក�ុងប�� តិ

ស�ីពីករជូនដំណឹ) ឬតមរយៈករបិទផ្សោយករជូនដំណឹងពីករែកែ្របេនេលេគហ

Error!

Hyperlink reference not valid. ។ ្របសិនេបេលកអ�ក េនបន�េ្រប្របាស់កម Software
និង/ឬ េសវកម (Service) េលសពីរយៈេពល  ៦០ៃថ� បនា�ប់ពីទទួលបានករជូនដ ំណឹងពីករែក
ឬេលកអ�កមិនបានទំនាក់ទំ RIM តមរយៈ
ំ ឹង
បនា�ប់ពីទទួលបារជូនដណ

legalinfo@rim.com

ពីករែកែ្រ

ក�ុងរយៈេពល  ៦០ៃថ� 

(តមករេ្រជសេរសរបស់េល)

េដម្ បីសក សួរព័ត៌មាន េលកអ�ក្រត�វបានស

យល់្រពមទទួលយកករែកែ្របេន

្របសិនេបេលកអ�កមានប��ឆ�ល់ អំពីករែកែ្របណាមួយ ស ទក់ទងតមអស័យដ�នអុីែ
legalinfo@rim.com

េនក�ុងរយៈ េពលហុកសិប

(៦០)ៃថ� េ្រកយពី

ករជូនដំណឹងអំពីករែកែ្របេ
្រត�វបានផ�ល់ជូនដល់េលកអ�កេដម្បីេធ�ករសកសួរេទតមករ របស់េលកអ�ក 
(ឈ)

ករេគារពច្បោ េលកអ�ក្រត�វែតេស�សុំ និងរក្សោ (េដយ្រត�វេចញចំណាយេដយខ�) នូវ
អជ ប័ណ�

ករចុះប� �ី និងេសចក�អនុ��តនានាែដលអជា�ធរមានសមត�

និងច្បោប់េនជាធរមានេនក�ុងែដន យុត�ធេលកអ�កត្រម�វឱ្យមាន េដម្បី្របត
និងបំេពញកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ និងកិច�្រពមេ្រព�ង

អជា�ប័ណ�ពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត។

(និងេដម
 ្ បីកុំឱ្យមានមន) េលកអ�ក្រត�វេគារពេទត និងបទប��ែដលេនជាធរមានទំង
េហយ្រត�វេស�សុំអជា�ប័ណ� ចុះប��ី និងេសចក�ីអនុ��តនាន

ចំបាច់ពីអជា�ធរមានសមត�កិច�របស់រដ�ភិបាល ស្រមាប់ករនាំចូល និងេ្រប Software
(commercial

ែដលមានផ�ុកនូវកូដពណិជ�កម

encryption)

ឬមានផ�ុកនូវមុខរសុវត�ិភាពេផ្សងេទៀតែដ ល តំរូវេដយច្បោប់ជាធរមាន។ េលកអ�ក ្រត RIM
នូវករធានាអះអង និងឯកសរផ�ូវករន

RIM

អចនឹងេស�សុំឱ្យេលកអ

ផ�ល់ឱ្យជាេទៀតទត់ េដម្បីប��ក់នូវករបំេពញកតព�កិច�េនះ េដយ េ
េដយមិនដក់កំរិតេទេលអ�ីែដលេពលពីខ
េសវរបស់តតិយជ
េលកអ�

(េនេពលែដលេសវ

RIM

និង 

មួយចំនន
ួ អចនឹង្រត�វចូលេទដល់បានជាលក�ណៈស)្របសិនេប
េ្រជសេរសចូលេទេ្រប្របាRIM

និងេសវរបស

តតិយជនេចញពីទីតំងទំងឡាយណាែដលេ្រកពីបណា�្រប

RIM

ឬតតិយជនពក់ព័ន�េនាះបង�ញ្របាប់អំពីេស

RIM

ឬអំពីេសវតតិយជនទងអស់េនាះថាអ
ចូលេទេ្រប្របាស់តមគំនិតផ�ួចេផ�ម

េ្រប្របាស់
េលកអ�

េលកអ�

េទ េហេលកអ�

្រត�វែតទទួលខុស្រត�វចំេពះករេគារពតមច្បោប់ប��ត�ិពក់ព័ន�ទំងអស់ 
ទំងឡាយែដលទក

នឹងករនាំេចញ ករនាំចូល ករេ្រប្របាស់ 

និង/ឬករទំនាទំនងៃនេសវ RIM ឬៃនេសវរបស

តតិយជនែដលេនអនុវត�បា

េហយែដលច្បោប់ទំងេនាះទក់ទងេទនព័តម
៌ ា

ឧបករណ៍

ឬកម�វិធី

Software

របស់តតិយភាគផង  ។ េលសពីេនះេទេទៀត RIM មិនធានាអះអងថា រល់កម Software
និងឧបករណ៍របស់តតិយភាគទំងអស់ែដលពក់ព័ន� ឬអចរកបមរយៈករេ្រប្របាស RIM

មួយក�ី ឬេ្រចនក�ី(ឧ. តមរយៈ ហRIME (RIME Store) និង ឬបានជាវេ្រប្របាស់នូវេសវបង
BlackBerry

)

ែដលមានលក�ណៈសម្រស

ឬែដលអចរកបានសំរប់យកមកេ្រប្របាស់េន្រគប់ទីតំង

េលកអ�ក ្រពមេ្រព�

េលកអ�ក និង អ�កេ្រប្របាស់្របតិ/ែដលទទួលបានករអនុ��
នង
ឹ មិនេធ�កទញយ

(download)

ឬចូលេទេ្រប្រកម�វិធី

របស់េលកអ�ក
Software

ឬរបស់ឧបករណ៍របស់តតិយភាគតវិធីេផ្សងពីេនះ ឬព្យោយាមេធ�សកម�ភាពទំងេន
គឺថាគិតពីទីតំងទំងឡាយណាែដលករ្រប្រពឹត�ិេធ�ដូច�ះគឺជាអំេព
េ

េដយមិនក់កំរិតេទេលអ�ីែដលេពលពីខងេល ្របសិនេបច្បោប់ជាធរេលកអ�ក
និងអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្/ែដលទទួលបានករអនុ��របស់េលកអ�ក
ពីករេ្រប្របាស់លក�ណៈជាករេហទូរស័ព�

(video

ដូចជារេ្រប្របាស់មុកម�វិធីកន់ៃរបស់ 

BlackBerry

calling)

Handheld

Software

តមកម�វិធីជែជកេលងតមវីឌី (video chat) និង  មុខងMVS ៃនកម�វិធីកន់ៃដរបស BlackBerry
េដរួមប��ូ លទំងបេច�កវិទ peer-to-peer video ឬមខ
ុ ងរេ្រប្របព័ន�អុិនធឺ (Internet-based
functionality)

មិន្រត�វបានអនុ��តឱ្យេនក�ុងយុត�ធិកេលកអ�កេដរែតេលកអ�ក

និងអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្/ែដលទទួលបានករអនុ��របស់េលកអ�ក

ស�ិតេនេ្រអយុែដកំណត់េដច្បោប់ និងេដយសរែតមានច្បោប់ទេសវ
សេ�ង�ះបនា�ន

(Emergency

Services)

ដូេច�ះ 

និងអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្/ែដលទទួលបានករអនុ��របស់េលកអ�ក 
ឬេ្រប្របាស់នូវលក� ឬកម�វិធី
្រត�វរបស់េលកអ

Software

េលកអ�ក
មិនអទញយ

ទំ
 ងេនះបានេឡយ ន/ឬថាជាកិច�ទទួលខុស

េដម
 ្ បីេរៀបចំសំរួលចត់ែចងតមជេ្រមសែបបណា េដម្បីមានសិទ�ិច

កម�វិធីេសវសេ�ង�ះបនា�(Emergency Services) េនាះបាន
(ញ)

អត�ន័យបន� ៖ ពក្យ “រួមមា” ឬពក្យ “ដូចជ” ្រត�វបានបក្រសយជាអត� “ គិតរម
ួ ទំ
 ង
េដយមិក្រមិ្រតឹ” និងថ“ដូចជាេដម
យ ក្រមិ្រតឹ” េទតមសភាពជាក់ែស

៣០. កររំលកិច�្រព
មេ្រព�ងប�� ៖ េដម
 ្ បីធា (ក) នូវភាព្រសប ៃនលក�ខណ�ស្រមាប់កម�វិធីមា៉សុីនកុំព្យូ
យ
( BlackBerry PC Software) កម�វិធីមា៉សុីនបេ្ររបស់Black Berry (BlackBerry Server Software)
និងកម�វិធី

ស្រមាប់ផលិតផលកនរបស់BlackBerry

(BlackBerry

(្របសិនេបកម�វិធីទំងេនះ្រត�វបានេ្របជាែផ�ក BlackBerry

Solution

Handheld

Software)

របស់េលកអ�)

និង  (ខ)

នូវភាពច្បោស់លស់ក�ុងករអនុវត�លក�ខណ�អជា�ប័ណ�ចំេពះ កម�វិធីស្រមាប់ផលិតផល
BlackBerry (BlackBerry Handheld Software) ្របសិនេបកម�វិធីេនះ្រត�វបានេ្របជាែផ�កមBlackBerry
Solution

របស់េលកអ�

(េបេទះជាេលក

បានទទួលកម�វិធី្រមាប់ផលិតផលកន់ៃដ

តមរយៈមេធ្យោបាយណា) ្របសិនេបេលកអបង�ញនូវករទទួលយកលក�ខណ�ៃនកិច�្រពមេ្រព�ង
តមលក�ខណ�ខងេល េលកអ�កក៏យល់្រពមផងែ
នឹង្រត�វយកេទអនុវត�ជំនួសអជា�ប័ណ�កម�/អ�កេ្រប្រប

(i)

កិច�្រពេ្រព�ងេន

BlackBerry និងកិច�្រពមេ្រងអជា�ប័ណ�កវិធី

ស្រមាមា៉សុីនបេ្រមសហ្ BlackBerry (Blackberry Enterprise Server Software License

Agreements) ក�ុងក្រមិតមួយដូចគា�េទនឹងករអនុវត�

អជា�ប័ណ�ក/អ�កេ្រប្រប BlackBerry និង 

កិច�្រពមេ្រព�ងអជា�ប័ណ�កម�វិធីសមា៉សុនបេ្រមសហ្រគាស  ចំេពះកម�វិធីទំងអស់ែដលជា ែផ�

BlackBerry Solution របស់េលកអ�ក និងកិច�្រពមេ្រ Blackberry prosumer services agreement
ណាមួយ ែដលេលកអ�កមានជាមួយនឹងកម� Software និងេសវកម�េនះរបស់ RIM និង  (ii) សំរប់អត�បទ
ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេ

(Blackberry

software

license

agreement)

នង
ឹ ជំនួសចូលនូវែផ�កបែន�ម

និងលក�ខណ�បែន�មជាបន�បនា�ប់ ៖មានេសចក�ីបែន�មេសវបង់្របាក

BlackBerry app world និង

BlackBerry payment service លក�ខណ� និងខែចងអំពីអត�ស��ណរបស់ BlackBerry (BlackBerry
IDterms and conditions) េសចក�ីបែន�ម bbm music addendum េសចក�ីបែន�ម BlackBerry protect
addendum េសចក�ីបែន�ម BlackBerry travel addendum លក�ខណ�បែន�មកម�វិធីជែជកកំសន�តមវីេដ
video

chat

លក�ខណ�បែន�មកម�វិធី 

BlackBerry

messenger

េនក�ុងករណីនីមួយៗែតចំេពះវិសលភកិច�្រពមេ្រព�ង និងេសចក�ីបែន�មេនះែតប៉ុេណា�ះអនុវត�
េផ្សងពីេនះ (គិតចប់ពីៃថ�ែដលេលកអ�កផ�ល់ស�ីករេលកិច�្រពមេ្រព) ចំេពះកម�វិធ Software ណាែដ
បេង�តបាជាែផ�កៃ blackberry solution របស់េលកអ�ក
រល់ករេយាងអជា�ប័ណ�កម/អ�កេ្រប្របា

BlackBerry

និងកិច�្រពមេ្រព�ងអជា�ប័ណ�កម�វិធីស្រមាប់មា៉សុីន បេ្េនក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ង ឬឯកសរ
ធានេផ្សងេទៀតែដលេលកអ�កបានចុះជ RIM ស្រមាប Black Berry Solution របស់េលកអ�ក ្រត�វសន�ត
ជាករេយាងមកកន់កិច�្រពមេ្រព�ងអជា�ប័ណ�កម�វកម�វិធីរបស់ Black Berry (BlackBerry Software
License Agreement) (េលកែលងែតករេយាងេនាះ មានលក�ណៈមិនសម្រសបេទតម អត�ន័យ ដូចជ
បានែចងក�ុងកថាខណ�េនះជាេដ
ែដលករណីេនះមានេគាលបំណងេធ�ករែវកែញកភាពខុសគា�រវងកិច�្រែដលបានចុពីមុនមក 

និងកិច�្រពមេ្រព�ងអជា�បម�វិធីស្រមាប់ផលិតផ BlackBerry ដូេចះេ
� នក�ុងករណីេនះ ករេតកិច�្រព
េ្រព�ែដលបាបានចុះពីមុនមក មិនអច្រត�វបានសន�តថា ជតកិច�្រពមេ្រព�ងអជា�ប
កម�វិធីស្រមាកម�វិធីរបស់ BlackBerryេនាះេទ)
រល់ករេធ�វិេសធនកម� ឬករបំេពញបែន�មេល�� ត�ិៃនអជា�ប័ណ�កម�វិ/
BlackBerry

អ�កេ្រប្របចុងេ្រក

និងកិច�្រពមេ្រព�ងអប័ណ�កម�

វិធីស្រមាប់មា៉សុីនបេ្រមសហ្រគាសែដលេលកអ�កបានធា�ប់បានចុះពីមុនមក េនេពលទទួលបាន RIM
្រត�វបានសន�តថាជាករេធ�វិេសធនកម� និងករបំេពញបំែន�ម�� ត�ិៃនកិច�្រពមេ្រព�ងអជា�ប័ណ�កម�របស់
BlackBerry។
្របសិនេបេលកអ�កមានសំនួរ ឬចម�អពី
ំ ខែចង និងលក�ខណ�ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ សូមទំនាក់ទ RIM
តមរយ legalinfo@rim.com ។

េលកអ� យល់្រពមេគាតមលក�ខណ�ៃនកិច�្រពមេ្រព�ង តមរយៈករចុះហត�េលខខងេ្តម
រយៈកតំេឡង ឬេ្រប្របាស់កម�វិSoftware

េយា

៖ ________________________________

តមរយ

៖ ________________________________

េឈ�

៖ ________________________________

