
កិច�្រពម្ររពៀងអ ជា� ប្ណស្រាិ្រផBlackBerryផSolutionផ

(BLACKBERRYផSOLUTIONផLICENSEផAGREEMENT)ផ

 

សូមអនឯកសេះេេឯយយកចិ តឯះឯកដ មតមុកេលតំ ដ ឡង តង្សកឯមរប យសស់ត�វិ បសដ (Software)។ដ ឯយយ�ងមមងមពំ

េដ សមួម ិ ្ប�កចយិ ដុះឯកឯេ�យក ឡមយរ ក ប�ូុូបកសិិួុ ខតសងកតបស សកដRIM យេពេលឯអ�ឯដ �តេិដុ

ជ�កតសវតឱ្ េ៉ព កុដ កុសយិ�យងស យ្ កផ្ំិៀកស សកលឯអ�ឯ។ដ ិផ�ឯ តុេតតច សយកសស សកលឯអ�ឯដ ឯយយ�ងមមងមពំ

េឯអ៏យកងមតបឱ្លឯអ�ឯង តង្សកមជ្កចកសះេឈស តុមូុ ះ ះយកះេិលឯដ សងម កះេងកេប យវិ 

ជជំកសជេតេជេសេះេគណៈប យយយ�េ័ដឡ ណចឹ ំតមនមងឯកម។ដឯយយ�ងមមងមពំេ ឹំ មយជេឥិ�យមុដ កុសយិ�យះយក់ ក

តមផ�ូបយ្ កិ ដុនជសសមឯ�តំេតតច សយកសស សកលឯអ�ឯដ ឯ�តំប យកុលមិដុលឯអ�ឯអយមសយិ�យិ ិួុ ្

សយិ�យះយក់ កតមផ�ូបយ្ កនេ។ 

ឯយយ�ងមមងមពំអជអ  ណ័� សងម កផ យុកផុដBlackBerry Solution េដ(ហកកកតដ“ឯយយ�ងមមងមពំ”) គឺជ

ឯយយ�ងមមងមពំតមផ�ូបយ្ កសវំលឯអ�ឯិដុជនឯកចជដ ង សយ តលឯអ�ឯដ

សវតកសងមមងមពំឯ�តំនមខ�ួលឯអ�ឯផា កុដឡង សយ តលឯអ�ឯិិួុ្សយិ�យដតម្ ់ិ ិួុេឯឯមរប យស់សត�វិ បសដ(ដូយ

មិយំ់ំងកម) ឯ�តំនមងឯកម�មតស សកលឯអ�ឯ ឡអំ�លមផ្ំសិៀកដ

សវំអំ�លមិដុិិួុ្អកនង ្ជេម់សឯមរលមស សកលឯអ�ឯដ (ឯ�តំឯសណ់ណឯ៏ះេហកកកតដ

“លឯអ�ឯ”) យំដ Research In Motion Limited / Research In Motion UK Limited ុខងឯកម�មតដ

៤០២២៤២២ដ/  Research In Motion Singapore Pte. Limited (“RIM”) ិដុមកស យ្ ុ័េយតេ ប� ់សនយកន 

295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, Canada N2L 3W8 / 200 Bath Road, Slough, Berkshire, 

United Kingdom SL1 3XE / International Business Park, The Synergy Building សនយកនជកិ ់ដ២ដុខដ

៦០៩៩១៧ដ ង ិសសឹំង តសដ់ (ហជសមួតដ “ ណច លគ”់ យំហះេិលឯតដ “លគ”់)។ដឯ�តំ ស យ ិៃកសិយឯចេ 

Offerings (ដូយមឯេណកកយេមេ័់ំងកម) RIM សេដ តុ Research In Motion  E-Commerce, Inc /   

Research In Motion E-Commerce Corporation /  Research In Motion                        E-Commerce 

S.a.r.l ឡក់ស សកRIMិដុងកតប្ឯេណកកតជអ�ឯិយឯចេOfferings នឯ�តំេតតច សយកសស សកលឯអ�ឯន

 htt://www.blackberry.com/legal/rime (“RIME”)។ដ ង សយ តលឯអ�ឯង តឯេមតំង តឯមរប យសស់ត�វិ បសិដុពឯកម័�

ទឹំផ យុកផុកកៃដដ សងម កខ�ួលឯអ�ឯផា កុដ យំង តជេួសមតខឱ្ងឯកម�មតស សកលឯអ�ឯ ឡអំ�លមដៃិ

ិៀក នេពឯ្តដ “លឯអ�ឯ” ងកតបមេ័ត លឯអ�ឯឯ�តំនមខ�ួលឯអ�ឯផា កុសងម កសមសសកតមេួយេួ

ៃឯមរប យសស់ត�វិ បស យំសវដ RIM ដៃិិៀកដ �តេពឯ្តលឯអ�ឯឹំមេ័តដ អំ�លមិដុជេួសមតខះេ

លឯអ�ឯសងម កឯមរប យសស់ត�វិ បសដយំសវឯមរដRIM ដៃិិៀកដ ដ (ឧទ�សណេ ដ ង សយ តងឯកម�មតិដុលឯអ�ឯ ងមត
កសរសជូ ផច កុសយិ�យឱ្លឯអ�ឯយតេឯយយ�ងមមងមពំពឯកម័�ឹំកសង តង្សកគណក់សអលយយងកតយយដ Blackberry 

Enterprise Server (“BES”) យំឯមរប យសង់គ កងគំមក័ម៌ផា កុខ�ួស សក Blackberry (“ឯមរប យស់ដPIM”)  ៉តិចងឯកម�មត

ឹំមយអត�� កដ យំ ិិួុខតសងកតប តុកសង តង្សកឯមរប យស់ដ ឡសវដៃិិៀកដ ដូយជដ ឯមរប យស់ដ ដ Windows Live 

Messenger client Software ឡដRIME Store នេពឯ្ត ”លឯអ�ឯ” ឹំមេ័តដ ងឯកម�មតស សកលឯ

អ�ឯសងម កគណក់សអលយយងកតយយដ Blackberry Enterprise Server (“BES”) យំ ឯមរប យស់ដ PIM �តេពឯ្ត 



"លឯអ�ឯ" ឹំមេ័តដខ�ួលឯអ�ឯផា កុពឯកម័�ឹំ កសង តង្សកឯមរប យស់ដWindows Live Messenger client 

Software ឡដRIME Store ស សកលឯអ�ឯ)។ដពឯកម័�ឹំអជអ  ណ័� ដយំកសិយឯចេឯមរប យសស់ត�វិ បសដ            RIM 

អយជអ�ឯិិួុអជអ  ណ័� ះេផា កុដ ឡះេង ្ុៃ ៖ដ (ឯ) Research In Motion Limited                       

(“RIM Canada”) ឡ តងកសមម័�ដ យំសមម័��កយមេួដ ឡងយតស សកខ�ួដ (ិដុសមម័��កយដ យំ តងកសមម័�សមួជមេួដ

RIM Canada ម តុឯលតំឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំេតជដ “RIM Group of Companies ”) ឡដ (ខ) 

កកយេជអ�ឯង គ កុអជអ  ណ័� ទឱ្ដ RIM Group of Companies សមួទេំ ដ RIM ផំិដស។  តមសេៈ (ឯ)

កសយតេ�កនុ់ តុយ្ កយម�ំ ដ ឡតមសេៈកសកេលតំដ (installing) កសសវតឱ្សឯមរដ (activating) ឡកសង តឯមរប យស់
សត�វិ បសដ លឯអ�ឯេ កុងមមមសមតមុឯខណក ៃឯយយ�ងមមងមពំេ។ដ ង សយ តលឯអ�ឯមយមកុ កដ

ឡឯំវ កុទឯកិ ំឹំ ុឯខណក ៃ         ឯយយ�ងមមងមពំេដ លឯអ�ឯអយិេនឯកិ េំជមេួដ RIM តមសេៈដ

legalinfo@rim.com។ 

ឯយយ�ងមមងមពំេជេួសឱ្ឯយយ�ងមមងមពំអជអ  ណ័� ដBlackBerry End User/Software License   យំ 

ឯយយ�ងមមងមពំអជអ  ណ័� ដEnterprise Server Software  យំឯយយ�ងមមងមពំអជអ  ណ័� ដBlackBerry Software ឡ

ឯយយ�ងមមងមពំអជអ  ណ័� ដ BlackBerry Solution  ទេំ ឡេិដុមឯ�ំ មឯទេំ អសកដ ឯ�តំប យកុលមិដុ          

ឯយយ�ងមមងមពំទេំ នេដមង សយិ�លម តុសត�វិ បសដ ិដុ ំរ្ ជិផ�ឯៃដBlackBerry Solution ស សកលឯអ�ឯដ

ច កតេំ ម់ៃីកិដុលឯអ�ឯេ កុងមម តុុឯខណក ៃឯយយ�ងមមងមពំេដ (សងម កមក័ម៌ ិនមដ

សូមអិផ�ឯិដុមយេណំជតំតដ“Amalgamtion of Agreemetns” (ិផ�ឯិ់ដ៣០)។ដ 

ផ

នមតមុដេលតំ  សវតឱ្សឯមរដ ឡង តង្សកសមសសកតដេ ូំៃឯមរប យស់សត�វិ បសិដុ្ិិួុ អជអ  ណ័�

ងស តមឯយយ�ងមមងមពំេដ ង សយ តលឯអ�ឯេ កុតដ

លឯអ�ឯមរ �ាៈឹំ ិិួុេឯុឯខណក ៃឯយយ�ងមមងមពំេដ លឯអ�ឯមរ សយិ�យឹំ ង តង្សកឯមរប យស់សត�វិ បសណ

មេួលតេដ �តេលឯអ�ឯងកតប ៖ដ (ឯ)  ប�ូ ឯមរប យស់           សត�វិ បសនេងកល កឱ្ដ RIM ប យញជ នា កដ

តុ ឯមរប យស់នេចុដ ឡសវតកេប យឯុឯមរដ (disable) ឯមរប យស់នេ។ដ                 (ខ) 

ង សយ តលឯអ�ឯ្ យិញផ យុកផុស សកដ RIM ិដុម ប�ូុឯមរប យស់សត�វិ បសសយួជងសយដ ះេដ ឡឯ�តំនមដ

RIM លឯអ�ឯងកតបផអតងកល កជ នា កូបផ យុកផុដ យំឯមរប យសង់មមទេំ ស សកស សដ (item) ផ្ំសដ

(សមួទេំ សៀបេិណនេដ យំឯប� ក) ិដុដ ល�  កជមេួផ យុកផុទឱ្ដ RIM 

ឡអ�ឯកេណំិយឯចេងស យ្ កស សក RIM ពុគឺ តគ�ុទេំ ឡេណដ ិដុ្ុឯកផ យុកផុ RIM 

យំឯមរប យស់សត�វិ បសងមមទេំ ស សកស ស (item) ផ្ំសិដុល�  កមឯជមេួផ យុកផុដ នេឱ្លឯអ�ឯ។ដ ឡដ (គ) 

ង សយ តលឯអ�ឯ្ យិញផ យុកផុកកៃដដ (handheld product) ស សកកកយេជដ ិដុម ប�ូុឯមរប យស់ស សកដ

RIM សយួជងសយដ ះេដ ឡឯ�តំនមដ RIM លឯអ�ឯងកតបទជ ួជ នា កជមេួដ RIM 

ឡអ�ឯកេណំិយឯចេងស យ្ កស សកដ RIM ពុគឺ តគ�ុទេំ ឡេណិដុ្ុឯកផ យុកផុកកៃដដ

(handheld product) ស សកកកយេជដ យំ ឯមរប យស់ដ Software ងមមទេំ ស សកស ស (item) 

ផ្ំសិដុ្ល�  កមឯជមេួផ យុកផុនេឱ្លឯអ�ឯដ ដតម្់សៀ យេសវតកេប យឯុឯមរឯមរប យស់ទេំ នេ។ 

កប��ូផ(Return) 



 តសយជនឯ�តំកុៈិសៈ់ំ តុ លឯអ�ឯ្ិយញឯមរប យស់សត�វិ បសទេំ េដ យំ/ឡផ យុកផុស សកដ RIM 

ិដុម ប�ូុឯមរប យស់ទេំ នេសយួជងសយដ �តេមយអយង តផ យុកផុដ RIM នេះេមរ ឯមរប យស់ដ Software 

�តេលឯអ�ឯ្ រង ញ យុខយក �� ឯកម់កសិយញផ យុកផុឯ�តំសេៈមុដ ៣០ដ (កមសយ ) ៃីកដ

គយកម់ៃីកិដុលឯអ�ឯ្ិយញឯមរប យស់នេដ ដ កុដ RIM ឡអ�ឯកេណំិយឯចេងស យ្ កស សកដ RIM 

ិដុ្ុឯកឯមរប យស់នេឱ្លឯអ�ឯនេដ RIM ឡអ�ឯកេណំិយឯចេងស យ្ កដ ឹំសំង្ឯកដ (ង សយ តម) 

ិដុលឯអ�ឯ្យេណេសងម កិ យញស សកស សទេំ នេដ កុលឯអ�ឯប យញ។ដ

ដតម្ ់ិ ិួុ្ង្ឯកសេណំៃី�ឯមរប យស់ិដុ្ ប�ូុឯ�តំផ យុកផុកកៃដដ(handheld product) ស សកកកយេជដ

( ៉តិចសូមឯកកដ សម� កុតដ ឯមរប យស់ងកតប្ផច កុជូះេឥកគយកៃី�សងម កផ យុកផុកកៃដដ (handheld product) 

មេួយេួស សកដ កកយេជ �កតេដ នឯ�តំឯសណ់េដ ឹំមរ ផច កុង្ឯកសេណំលតេ) 

សូមលឯអ�ឯិេនឯកិ េំទកកអ�ឯកេណំិយឯចេងស យ្ ក 

ៃឯមរប យស់ិដុ្ ប�ូុឯ�តំផ យុកផុកកៃដ(handheld product) ស សកកកយេជនេ។ដ

ង សយ តឯ�តំកុៈិសៈិដុ្ពុ់ំ តុដ

លឯអ�ឯមយ្ិិួុ ង្ឯកសេណំៃី�ឯមរប យស់មអ់�ឯកេណំិយឯចេងស យ្ កិដ លឯអ�ឯអយិេនឯកិ េំដRIM 

តមសេៈដlegalinfo@rim.com។ 

១. យេមេ័

“សវ ណច ញឥកិខ្ដ (Airtime Service)” សេដ តុ ណច ញសវឥកិខ្យេរេចក េដ

យំ ណច ញសវផ្ំិៀកដ (សមួម ណច ញមូុះ ដ [Local Area Network] សវផរ េសណ ដយំសវ

អត់សតសណយ កឥកិខ្) យំសវផ្ំសិៀកដ

ិដុផច កុឱ្ះេងឯកម�មតផចុ កសវ ណច ញឥកិខ្ស សកលឯអ�ឯដ ិដុចេ្ យកសងម កដ BlackBerry 

Solution ស សកលឯអ�ឯ។ 

 ៖ដ  តុឯិុំិកនឯ�តំ ស យ ិឯេណកយេមេ័ផ្ំម់េដ  យ�ឯសមាដូយ់ំងកមដ ងកតបម

យេមេ័ដូយមិយំ់ំងកមដ ( យ�ឯសមាទេំ េដ អយឹំងកតបង តឯ�តំិងមំកនឯបយដ

ឡម�តបយទតមអកនេ័ដៃ ស យ ិ) 

“អ�ឯផច កុសវ ណច ញឥកិខ្ដ(Airtime Service Provider)” សេដ តុអ�ឯិដុផច កុសវ ណច ញឥកិខ្។ 

“អ�ឯង តង្សកង កយងសកកដ (Authorized User)” 

សេដ តុ តគ�ុទេំ ឡេណិដុលឯអ�ឯ្អត�� កឱ្ង តង្សកឯមរប យស់សត�វិ បសិដុជិផ�ឯមេួៃដ

BlackBerry Solution ស សកលឯអ�ឯដ ដូយជ ៖ដ (ឯ)  តគ�ុទេំ ឡេណិដុជយ្ជយកដ ិ់ង ឯឹ្ដ

ឡអ�ឯម៉កសនឯរជ្ស សកលឯអ�ឯដ (ខ) មយកចភឯចយដ ឡសមជយឯងឯកមងគក្សដ

ឡ តគ�ុទេំ ឡេណិដុក� ឯកនឯ�តំ ស យបណ េុនះ ស សកលឯអ�ឯដ (គ)  តគ�ុ ទេំ ឡេណិដុដ

RIM ផច កុកសអត�� កជលេុឯណេ អឯ្ស។ដ ទេ ់ជមយេណត យដូយ្ តុឯលតំ់ំ តុេឯចដ់

ឯយយ�ងមមងមពំេមយ្ �� ឯកអេម់សយិ�យជសវ័េង បកចយដ ឯ�តំកសសៀ យេឯមរប យស់ម៉សត់ឯេម្ូិ ស័មសងម កផ យុក

ផុដBlackBerry ស សកអ�ឯះេកកយេជលតេ។ដ ង សយ តអ�ឯម េណំដូយ�េដ សូមិេនឯកិ េំមឯកក 

RIM  តមសេៈ legalinfo@rim.com។ 

“ផ យុកផុកកៃដស សកដ BlackBerry (BlackBerry Handheld Product)” ឡអយហមម៉ំិៀក្តដដ



ឧ ឯសណេ ដ BlackBerry “BlackBerry Devices” សេដ តុឧ ឯសណេ ិដុផ យុកះេដ ឡផ យុកឯ�តំនមដ

RIM សមួមដ smartphone, smart card reader, tablet ឡដ presenter ស សកផ យុកផុដ BlackBerry 

យំរ កុឧ ឯសណេ ដៃិិៀកដ ិដុ្ឯេណកក្ ៉ ំយ្សកះេដ RIM នគ�ិេមស័ដ

http://www.blackberry.com/legal/ blackberry/devices_for_bbsla តជផ យុកផុកកៃដស សកដ

BlackBerry។ 

“ឯមរប យស់សត�វិ បសសងម កផ យុកផុកកៃដស សកដ BlackBerry (BlackBerry Handheld Software)” 

សេដ តុឯមរប យស់ដ សត�វិ បសិដុជឯមរសយិ�យស សកដ RIM (ិដុមដូយជ ៖ដ ឯមរប យស់សត�វិ បសដ ឯមរប យស់ ំរ កដ

[Firmware] យេតយង ទឯកអ�ឯង តដ [Interface] យំមកយកមក័ម៌ [Content] 

មយតជឯូដឯមរប យស់សតិ�វបស យ�ឯិសដ ឡមយិមជឯូដឯមរប យស់សត�វិ បស យ�ឯិសដ

ងមមទេំ សមសលគស សកកកយេជដ [Third Party Components] 

ឡិផ�ឯណមេួិដុងកតប្យនលតំដតម្់ង តជមេួផ យុកផុកកៃដិដុ ៖ដ (ឯ) 

ងកតប្កេលតំសយួជងសយទឯ�តំផ យុកផុកកៃដិដុលឯអ�ឯ្ិិួុម់ដ RIM ឡដ (ខ) ងកតប្ផាសដ

ិយឯចេដឡ តឯឱ្ង តង្សកនមុខ�េះេដឡឯ�តំនមដRIM សងម កផ យុកផុកកៃដដមយតះេផា កុដ

ឡតមសេៈ RIME Store ។ដ ឧទ�សណេ ដ “ឯមរប យស់សត�វិ បសសងម កផ យុកផុកកៃដស សកដ BlackBerry” 

សមួមដូយជដ ឯមរប យស់សត�វិ បសង ម័�ង កយ កចយកសិដុជឯមរសយិ�យស សក RIM យំឯមរប យស់ិដុជឯមរសយិ�យស សក 

RIM ិដុងកតប្ ប�ូុសយួជងសយទឯ�តំផ យុកផុកកៃដស សកដ BlackBerry ឡអយសឯ្តមសេៈដ

RIME Store យំផ យុកផុឯមរប យស ់               សត�វិ បសិដុជឯមរសយិ�យស សកដRIM  ិដុងកតប្ផាសដ

ិយឯចេដ ឡ តឯឱ្ង តង្សកះេដ ឡឯ�តំនមដ RIM សងម កកសង តង្សកជឯកលឯក

ូបផ យុកផុកកៃដស សកកកយេជដនមុខ�េ។ 

“សវិូទកកសងម កផ យុកផុដBlackBerry (BlackBerry Payment Service)”  គជឺមូុះ ិូទកកិ ដុ

ជឯមរសយិ�យស សកដRIM  ិដុអយជេួដសងម្ុដ កុកសិយញផ យុកផុដIn-App ងមមទេំ ផ យុកផុដយំ សវ 

ឌ់ជ់ីុផ្ំិៀកដតមសេៈដRIME Store។ 

“ឯមរប យស់សត�វិ បសឯតេម្ូិ ស័PCស សកផ យុកផុដ BlackBerry (BlackBerry PC Software)” សេដ តុឯមរប យស ់           

ឯតេម្ូិ ស័ិដុជឯមរសយិ�យស សកដRIM (ិដុមដូយជ ៖ដឯមរប យស់សត�វិ បសិដុជឯមរសយិ�យស សកដRIM យេតយង ទឯកដ

[Interface] យំមកយកមក័ម៌ដ [Content] មយតជឯូដឯមរប យស់សត�វិ បស យ�ឯិសដ ឡមយិមជឯូដឯមរប យស់              

សត�វិ បស យ�ឯិសដងមមទេំ សមសលគស សកកកយេជដ[Third Party Components]) ឡិផ�ឯណមេួិដុ

សយនលតំសងម កជិផ�ឯមេួៃដ BlackBerry Solution យំអ�ឯង តង្សកិកម� ឯកង តនមុណមេួ។ដ

ឧទ�សណេ ៃឯមរប យសឯ់តេម្ូិ P័Cស សកផ យុកផុដ BlackBerry គឺដ “BlackBerry Desktop Software” 

ិដុអយងកតប្ង តសងម កសវតយំសឯ្សមកុឯមរដ (synchronization) សវំផ យុកផុកកៃដដយំម៉សត់             

ឯតេម្ូិ ស័ស សកលឯអ�ឯដងមមទេំ អយផច កុូបមតខរសងគ កងគំផ្ំិៀកះេម៉សត់ឯតេម្ូិ ស័។ 

“BlackBerry Prosumer Service(s)” សេដ តុសវស សកដRIM ិដុងកតប្សយនលតំដយំផច កុជូះេដ

RIM សងម កផច កុឱ្អ�ឯង តង្សកូបមតខរសជឯកលឯកមេួយេួៃឯមរប យស់ម៉សត់ ងមតដ BlackBerry 

(BlackBerry Server Software) ះេមយចេ្ យកកងមតបឱ្អកយី យជស សកដ RIM ជបឯមរប យស់ម៉សត់ ងមតដ



BlackBerry។ដឧទ�សណេ ៃដBlackBerry  Prosumer Service គឺដ“BlackBerry Internet Service” ិដុ

អយជួេដឱ្អ�ឯជប ៖ដ (ឯ)  ប�ូុដ ISP មេួយេួដ ឡគណ់កសអលយយងកយឯស សកកកយេជផ្ំិៀកដ

ដតម្ជ់េសតញកស ប�ូ សឯផ យុកផុកកៃដស សកអ�ឯដ (ខ)  ំរតកអសេះ អត់ិម៉ុ ះេិផ�ឯ តុឧ ឯសណេ

សងម កផ យុកផុកកៃដស សកអ�ឯដ យំដ (គ) ង តង្សកមកយកមក័ម៌ដ យំសវអត់សតសណយ កមេួយេួ។ដ

BlackBerry Prosumer Service មេួយេួដ ឡទេំ ងសកំដ

ង ិ�ុជមយអយង ត្ជមេួអ�ឯផច កុសវ ណច ញឥកិខ្ស សកលឯអ�ឯលតេ។ដ

សូមទឯកិ ំអ�ឯផច កុសវ ណច ញឥកិខ្ស សកអ�ឯដតម្ ់ិ ិួុ្សវនេ។ដ 

“ឯមរប យស់សត�វិ បសម៉សត់ ងមតដ BlackBerry (BlackBerry Server Software)” សេដ តុ
ឯមរប យស់ម៉សត់ ងមតិ ដុជឯមរសយិ�យស សកដ RIM (ិដុមដូយជ ៖ដ ឯមរប យស់សត�វិ បស យេតយង ទឯកដ [Interface] 

យំមកយកមក័ម៌ដ [Content] ិដុអយដ ឡមយអយចកកិ តឯតជឯូដឯមរប យស់តមិ   យ�ឯិសដ

រ ក ប�ូ ុទេំ ដ ម៉សត់ឯេម្ូិ ស័មិដុ ប�ូ ដ protocol identifier (SRP ID),  ឯូកស �� ឯកលមងកមឹងកតបដ

(authentication key)ស សក SRP យំ identifier ផ្ំិៀកិដុដRIM ផច កុឱ្ង តង្សកយ្ កយម�ំ ឯមរប យសដ់

ម៉សត់ឯេម្ូិ ស័មិកមេួគកកដ យំសមសលគស សកកកយេជ) ឡយេិណឯណមេួនេដ

�តេយ្ កយម�ំិកមេួេដ ងកតបសយនលតំដតម្ក់េលតំ ទឯ�តំឯេម្ូិ ស័ដ យំង តង្សកះេផ យុកផុកកៃដដឡ

ឯេម្ូិ ស័ជងយតដ នមុណមេួដ តមិដុអយសវត           ្។ដ ឧទ�សណេ ៃឯមរប យស់ម៉សត់ ងមតដ

BlackBerry មដូយជដ ឯមរប យស់ម៉សត់ឯេម្ូិ ស័មស�ងមសដ BlackBerry “BlackBerry Enterprise 

Server” ិដុងកតប្សយនលតំដតម្ស់មួ ប�ូុដ យំ ផច កុូបកស         កល�  កសវំ

ឯមរប យស់ម៉សត់ឯេម្ូិ ស័មជឯកលឯកមេួយេួដ (ដូយជដ ឯមរប យស់ម៉សត់ឯេម្ូិ ស័មកសអលយយងកតយឯដ ដូយជដ [email 

server]) ជមេួឹំផ យុកផុកកៃដដ ិដុងកតប្សយនលតំដតម្ះ់ឯក

ឱ្ដេណត សកសជមេួឯមរប យស់ម៉សត់ឯេម្ូិ ស័មស�ងមសដ BlackBerry យំឯមរប យស់ដ “BlackBerry Mobile 

Voice System” (ិដុជផ យុកផុងកតប្សយនលតំដតម្់សវតឱ្ដ ុឯណៈិូសស័មានកស យ្ ុ័េដ

អយសឯ្សងម កផ យុកផុ             កកៃដ។ដ 

“BlackBerry Solution” សេដ តុឯមរប យស់សត�វិ បសដ

�តេិដុ្៉ំេយណសកយេណត យមេួឯ�តំយេណមយេណត យ់ំងកមដ

ងកតប្េឯមឯង តង្សកជមេួឯមរប យស់សត�វិ បស ៖ដដូយជដផ យុកផុដRIM ឯមរប យស់ម៉សត់               ឯេម្ូិ ស័មដ

BlackBerry ឯមរប យស់ផ យុកផុដកកៃដដBlackBerry ឯមរប យស់ឯេម្សូិស័ដBlackBerry យំ/ឡសវននស សកដRIM 

សមួជមេួនឯសរសមសិដុដពឯកម័�ិ ដុអយេឯមឯអតបកច្។ដ 

“មកយកមក័ម៌ដ(Content)” សេដ តុិយ�េ័ដអកន ិដក�ច់ដសម�ំ ដសម�ំ រិទិ ូសស័មាដស ូីកដងក�វយឯដប់ដអដូ

កសដក� ឯដ(tag) ទេំ ឡេដឡនឯកសឌ់ជ់ីុដឡមក័ម៌ឌ់ជ់ីុដៃិិៀក។ 

“នឯកសសមសដ (Documentation)” សេដ តុនឯកសិណនេស ៀ កេលតំឯមរប យស់ជឯកលឯកណមេួដ

យំនឯកសសងម កអ�ឯង តង្សកយតំងកេដៃិិៀកដ សមួមដ ងឯមស់ុសមដ៌ មុកសណេ ិណនេដ ឡប យសង ត
ង្សក ិដុងកតប្សៀ យេដ យំផច កុឱ្ះេដ RIM សងម កង ភិដ យំឯេិណិង ដ (Version) 

ជឯកលឯកណមេួៃឯមរប យស់ផ យុកផុដ ឡសវឯមរស សកដ RIM សមួទេំ នឯកសិណនេម់សតបកនយលមដ (Safety 



Instructions) ផំិដស។ដ នឯកសសមសសងម កអ�ឯង តង្សកយតំងកេដ យំអ�ឯងគ កងគំដ

អយទញេឯម់គ�ិេមស័ដ http://www.docs.blackberry.com

“ផ យុកផុកកៃដដ (Handheld Product)” សេដ តុដ (ឯ) ផ យុកផុកកៃដស សកដ BlackBerry ឡដ (ខ) 

ផ យុកផុកកៃដស សកកកយេជ។ 

 ឡដ អយិេនឯកិ េំដ RIM តមសេៈដ

legalinfo@rim.com។ដ សូម �� ឯកតដ នឯកសសមសដ មយមរ ក

 ប�ូ ុូបនឯកសិណនេអេម់ស ៀ កេលតំ ឯមរប យសដ់ ឡនឯកសសងម កអ�ឯង តង្សកយតំងកេដ

ិដុមយងកតប្សៀ យេដឡិឯសងម្ុ ះេ តគ�ុផ្ំិៀកង្ិកម់ដRIM លតេ។ 

“ផ យុកផុដ In-App (In-App Products)” សេដ តុផ យុកផុ ឡសវឌ់ជ់ីុដ ិដុ្ុឯកជូលឯអ�ឯដ

ះេង តង្សកសវិូទកកសងម កផ យុកផុដ BlackBerry តមសេៈយ្ កយម�ំៃឯមរប យសស់ត�វិ បសដ ឡឯមរប យស ់          

សត�វិ បសកកយេជិដុលឯអ�ឯអយិិួុ្តមសេៈដRIME Store។ 

“ ប� សដ(Kiosk)” សេដ តុិផ�ឯមេួនឯ�តំដRIME Store។ 

“Merchant of Record” ឡដ “MoR” សេដ តុអំ�លមិដុិិួុ ាតឯ តុដេណត សកស �� ិយញដ ដូយ្

ឯេណកកនមុ �� ិយញដិដុអយខតសម� ទតមង ភិៃកសិទកកដេតតច សយកសដយំ ប� ស។ 

“My World” គឺជឯិ�ំសឯ្ តិឯិដុអយជួេដលឯអ�ឯឱ្ តុ ចុកសកេលតំដ ឡកេលតំកជីរ់ូបឯមរប យសដ់

យំសមសសកតស សកកកយេជមេួយេួដ ន តុផ យុកផុកកៃដស សកលឯអ�ឯដ ិដុ្ិិួុតមសេៈដ

RIME Store។ 

“Offerings” គឺជផ យុកផុដIn-App យំស សកស សដឡសវទេំ ឡេិដុអយសឯ្តមសេៈដRIME Store 

សមួមដផ យុកផុ ឯមរប យសស់ត�វិ បសស សកដRIM សវស សកដRIM សមសសកតស សកកកយេជ ឡសវកកយេជ 

ិដុរេឹំសឯ្។ 

“Offerings Vendor” សេដ តុនឯកចជដឡអំ�លមិដុ្ ប�ូ ដOfferings សងម កកសិយឯចេតមសេៈដ

RIME Store។ 

“សវដRIM ិដុ្ិូទកកសយួ” (Paid RIM Service)” សេដ តុសវដRIM ិដុលឯអ�ឯដឡអ�ឯង តង្សក

ង កយងសកកយស សកលឯអ�ឯដងកតបយតេឈរ េដយំងកតប ំកឯៃងមដតម្ ់ិ ិួុ្ដRIM ។ 

“ងគគំ នា  ក ្ េៃផ យុកផុដ “RIM “RIM Peripherals” សេដ តុម៉ឯផ យុកផុស សកដ RIM ដូយជដ

ងគគំ ិនមដឡឧ ឯសណេ ផ្ំិៀកដរ ក ប�ូ ុទេំ ដមង់ឯតដSD កកដ(MicroSD cards) ឡឧ ឯសណេ ផ្ំិៀកដ

ដូយជដ អំ�យំចេ (memory) យំឧ ឯសណេ កច  កឹំងកយៀឯដ [headsets] 

សយនលតំដតម្់ង តជមេួផ យុកផុ         RIM។ 

“ផ យុកផុដRIM (RIM Product)” សេដ តុផ យុកផុកកៃដស សកដBlackBerry យំងគគំ នា  ក ្ េស សកដ

RIM ងគ ក្ ៉ ំ។ដ 

“សវស សក RIM” (RIM Service) សេដ តុសវទេំ ឡេិដុមិយំ្៉ំយ្សកតជសវិដុអយ            

ផច កុជូលឯអ�ឯតមសេៈដយំជួសមតខឱ្ RIM ឡសមម័��កយស សកដRIM ដូយជដសវដ“BlackBerry Protect” 



RIME Store សវដ“BlackBerry Messenger” យំសវដBlackBerry Prosumer  ៉តិចកសិដុដRIM ផច កុ

ម៉ឯសមួសងម កសវកកយេជដគឺមតេ្ រ ក ប�ូ ុឯ�តំសវស សក RIM ិ។ 

“RIME Store” សេដ តុ RIME ឡេំឌ់ជ់ីុិដុជឯមរសយិ�យស សកដRIME ិដុមយិមជដ“BlackBerry 

Enterprise Store” ិដុតមសេៈនេដOffering Vendors អយ ប�ូ ដOfferings ដតម្ ់ិ យឯចេជូដ កុ

អ�ឯង តង្សកយតំងកេដ  ៉តិចសូម �� ឯកត“RIME Store” មតេ្ ប�ូុទឯ�តំេំឌ់ជ់ីុដ ដូយមឯ�តំ           

គ�ិេមស័ដwww.shopblackberry.com ិដុង កយ កចយកសះេ Global Solutions Inc. លតេ។ 

“RIME Store Offering” សេដ តុដOffering ិដុអយសឯ្តមសេៈដRIME Store ។ 

“អ�ឯផច កុសវដ(Service Providers)” មអកនេ័ដូយមិយំឯ�តំយេណត យ/ង កសដ៩ដ(ំ)។ 

“ឯមរប យស់ដ Software” សេដ តុឯមរប យស់សងម កផ យុកផុកកៃដស សកដ BlackBerry ឡឯមរប យស់សងម កម៉សត់            

ឯេម្ូិ ស័ដ BlackBerry ឡឯមរប យស់សងម កម៉សត់ ងមតដ BlackBerry 

ិដុ្ង គ កុឱ្លឯអ�ឯតមឯយយ�ងមមងមពំេដ ទេ ់សវតលតំងកមិងមំកដ មសម្េដ

ឡប យស់ក�សចៃកសផច កុដ កេលតំ ដ ឡង តង្សកិ  ណឯ ៏         ះេ។ដ ពឯ្តដ “ឯមរប យស់សត�វិ បស” 

មយរ ក ប�ូ ុូបឯមរប យស់សត�វិ បសដ ឡសមសលគស សកកកយេជដ (Third Party Software or Item) លតេដ

 តទេជឯមរប យស់សត�វិ បសដឡសមសលគស សកកកយេជនេដងកតប្ិយឯចេះេដRIM ឡជេួសមតខឱ្ដRIM 

ឡតមសេៈដRIME Store ឡតមងយឯិ ំិយឯផ្ំិៀកណមេួដះេង តសវិូទកកស សកដBlackBerry ឡ

ឯមរប យសស់ត�វិ បសសងម កកកយេជដ ឡសមសលគស សកកកយេជិដុល�  កមឯជមេួដ

ឡងកតបដេណត សកសជមេួឯមរប យសដ់ យំ/ឡិផ�ឯណមេួៃដ BlackBerry Solution ស សកលឯអ�ឯ 

ឡផ យុកផុកកៃដដស សកកកយេជឯ៏ះេ។ 

“សមសលគស សកកកយេជដ (Third Party Components)” សេដ តុឯមរប យស់សត�វិ បសដ យេតយង ទឯកអ�ឯង តដ

(Interface) ិដុផច កុអជអ  ណ័� ះេដRIM ម់កកយេជដឱ្ះឯក ប�ូុទឯ�តំផ យុកផុឯមរប យសស់ សកដRIM 

ឡសងម កះឯក ប�ូ ុទឯ�តំឯមរប យស ់ំរ កដ (Firmware)  ឯ�តំឯសណ់ផ យុកផុិផ�ឯស ឹំ ស សកដ RIM យំដ

ិយឯចេជិផ�ឯសេ់កមេួៃផ យុកផុស សកដ RIM ះេង តង្សកម៉ឯដ RIM 

 ៉តិចមយងកតបសមួ ប�ូ ុឯមរប យសស់ត�វិ បសស សកកកយេជិ។ដ 

“មកយកមក័ម៌ស សកកកយេជដ (Third Party Content)” សេដ តុមកយកមក័ម៌ ិដុជឯមរសយិ�យស សក          

កកយេជ។ 

“ផ យុកផុកកៃដស សកកកយេជដ(Third Party Handheld Product)” សេដ តុឧ ឯសណេ ិដុរ ក ប�ូ ុ

ទេំ ឧ ឯសណេ អយយុ័ក្ដដូយជដSmartphone ឡ tablet (ិដុមយិមជឧ ឯសណេ ស សកដBlackBerry 

ិដុឯមរប យស់ផ យុកផុកកៃដដ ឡិផ�ឯណមេួស សកដ BlackBerry ងកតបសយនដ យំផច កុសយិយ�ះេដ RIM 

ដតម្ឱ់្ដេណត សកស (សមួទេំ ិ់តេំ ិដុឯមរប យស់ផ យុកផុកកៃដស សកដ BlackBerry អយយូុង តង្សកង ម័�ដ

RIM �តេិដុដ RIM ្យតេឯយយ�ងមមងមពំជមេួអ�ឯផច កុសវ ណច ញឥកិខ្ស សកលឯអ�ឯដ

ដតម្ឱ់្ឧ ឯសណេ ស សកដកកយេជអយយូុង តង្សកង ម័�ដRIM ្។ដ 



“សមសសកតស សកកកយេជដ (Third Party Items)” សេដ តុមកយកមក័ម៌ស សកកកយេជដ

យំផ យុកផុស សកកកយេជ។ដ 

“ឧ ឯសណេ ដ Hardware ស សកកកយេជដ (Third Party Hardware)” សេដ តុផ យុកផុកកៃដដ ឯេម្ូិ ស័ដ

ងគគំ ស យក សដគេំ នា  ក ្ េដយំឧ ឯសណេ  Hardware ដៃិិៀកដិដុមយិមជផ យុកផុស សក RIM។  

“ផ យុកផុស សកកកយេជដ (Third Party Products)” សេដឧ ឯសណេ  Hardware យំឯមរប យស ់ Software 

ស សកដកកយេជដងមមទេំ ផ យុកផុពណយ ជ�ឯមរដៃិិៀកដិដុមយិមជផ យុកផុស សក RIM។ 

“សវឯមរស សកកកយេជដ (Third Party Services)” សេដ តុសវឯមរទេំ ឡេិដុផច កុះេកកយេជដ

រ ក ប�ូ ុទេំ សវ ណច ញឥកិខ្ដសវិដុផច កុះេដMoR ឡង ម័�ិ ូទកកស សកកកយេជដយំគ�ិេមស័

ិដុមយដេណត សកសះេដRIM។ 

“ឯមរប យស់ដ Software ស សកកកយេជដ (Third Party Software)” សេដ តុឯមរប យស់ដ Software 

ិដុជឯមរសយិ�យស សកកកយេជដ ិដុ្ផច កុដ ឡអយង តង្សក្តមសេៈផ យុកផុស សកដRIM ឯមរប យស់ដ ឡ

សវស សកដRIM ដូយជដRIME Store។ 

“BlackBerry Solution ស សកលឯអ�ឯ” សេដ តុឯមរប យស់ដ Software យំ្៉ំេយណសកដ សមសសកតដ

(item)  ិនមណមេួឯ�តំយេណមសមសសកត នា  ក ្ េិ ដុលឯអ�ឯ្ិិួុដ កេលតំដ ផច កុដ ឡង គ កុដ

ឡកសផច កុកសអត�� កដ យំ ិិួុេឯូបកសិិួុខតសងកតប តុកសង តង្សកជមេួឹំ ឯមរប យសដ់ Software 

នឯ�តំកុៈិសៈជឯកលឯកណមេួស សកលឯអ�ឯដ ដូយជដ ៖ដ “ផ យុកផុដ RIM” 

“ឯមរប យស់សងម កម៉សត់ ងមតដ BlackBerry” “ឯមរប យស់សងម កផ យុកផុកកៃដស សកដ BlackBerry” 

“ឯមរប យស់សងម កម៉សត់ឯតេម្ូិ ស័ដ BlackBerry” យំសវឯមរននស សកដ RIM ងមមទេំ ដ

នឯកសសមសជឯកលឯកណមេួផំិដស។ដ សមសលគស សកកកយេជដ យំ សវឯមរស សកកកយេជដ មតេ

ិមជិផ�ឯៃ BlackBerry Solution ស សកលឯអ�ឯិ។ដ 

“មកយកមក័ម៌ស សកលឯអ�ឯដ(Your Content)” សេដ តុមកយកមក័ម៌ិដុលឯអ�ឯដយំអ�ឯង តង្សក

ង កយងសកកយដ្ ប�ូ ដឡផច កុជូសវស សកដRIM យំសវកកយេជ។ 

២. អជអ  ណ័� ឯមរប យសដ់Software យំ នឯកសសមស ៖

(ឯ) ង សយ តឯមរប យស់ដSoftware នេជឯមរប យស់សងម កម៉សត់ ងមតដBlackBerry ៖ 

 ឯមរប យស់ដSoftware ងកតប្ផច កុអជអ  ណ័� ដិកមយុឯកិដ

្ំតមឯយយ�ងមមងមពំេ។ដ អជអ  ណ័� ស សកអ�ឯឯ�តំកសង តឯមរប យស់ដ គឺងកតបមុឯខណក ដ  នា  កម់្

ិូទកកឯៃងមអជអ  ណ័� ពឯកម័�ដ ង សយ តម។ដ ្ំតមុឯខណក ិដុមិយំដ

ឯយយ�ងមមងមពំេផច កុឱ្លឯអ�ឯូបង ភិអជអ  ណ័� ដ ិដុមុឯណៈនឯជដ អយដឯ�ូកប យញ្ដ

មយផច យកមតខដយំមយអយផាស្ដិដុអត�� កឱ្លឯអ�ឯដយំដអ�ឯង តង្សកង កយងសកកស សកលឯអ�ឯដ៖ 

(១) កេលតំដ យំ ង តង្សកយ្ កយម�ំៃឯមរប យស់ដ (សមួទេំ យ្ កយម�ំយមរយកដ [Virtual Copy]) ិដុ

ឯៃងមអជអ  ណ័� កងកតប្ ំកឱ្ទដ RIM ឡអ�ឯកេណំិយឯចេងស យ្ កស សកដ RIM 

(�តេង សយ តមរ ឯៃងមណមេួសងម កឯមរប យស់ងកតប្ ំកទឱ្ដ RIM 

ឡអ�ឯកេណំិយឯចេងស យ្ កស សកដ RIM ឯ�តំឯសណ់េដ



លឯអ�ឯងកតប្អត�� កឱ្កេលតំដ យំង តង្សកយ្ កយម�ំ ៃឯមរប យសដ់

ិដុផច កុកសអត�� កជលេុឯណេ អឯ្សះេដ RIM 

ឡកេណំិយឯចេងស យ្ កស សកខ�ួ។) យំ  

(២)  តឯឱ្ផ យុកផុកកៃដដ ឡម៉សត់ឯេម្ូិ ស័ឯ�តំយេួមេួដ តមិដុអយសវត្ ដ

ិដុ្ ំកឯៃងមឱ្ទដ RIM ឡអ�ឯកេណំិយឯចេងស យ្ កស សកដ RIM (ឧទ. យេួ

អកយីយជិដុអយង តអជអ  ណ័� ដ “CALs” ិដុ្ជបសងម កឯមរប យសស់�ងមសស សក

ផ យុកផុដ BlackBerry) យូុង តង្សកឯមរប យសដ់

(�តេង សយ តមរ ឯៃងមណមេួងកតប្ ំកទឱ្ដ RIM 

ឡអ�ឯកេណំិយឯចេងស យ្ កស សកដ RIM 

ដតម្់ តឯឱ្ផ យុកផុកកៃដអយយូុង តកឯមរប យស់្ដនេយេួផ យុកផុកកៃដដឡម៉សត់

ឯេម្ូិ ស័ិដុអយយូុង តង្សកឯមរប យស់ដ ឹំងកតបឯេណកកះេដ RIM 

តមសេៈកសអត�� កជលេុឯណេ អឯ្សម់ដ RIM 

យំកេណំិយឯចេងស យ្ កស សកខ�ួ) យំ 

(ខ) ង សយ តឯមរប យស់ Software នេជឯមរប យសស់ងម កផ យុកផុកកៃដស សកដ BlackBerry 

ឡជឯមរប យស់សងម កដម៉សត់ឯតេម្ូិ ស័ដBlackBerry �តេដ៖ 

(១) ងកតប្ ប�ូុសយួជងសយទឯ�តំឧ ឯសណេ ដ Hardware មុនេដ

លឯអ�ឯងកតប្អត�� កឱ្ង តយ្ កយម�ំ ិកមេួគកកៃឯមរប យស់ដ

ិដុ្ ប�ូុសយួជងសយទឯ�តំឧ ឯសណេ ដHardware នេដឡ 

(២) ឯមរប យស់នេមយទកងកតប្ ប�ូ ុទឯ�តំឧ ឯសណេ ដ Hardware នេិដ មុនេដ

លឯអ�ឯងកតប្អត�� កឱ្កេលតំដ

យំង តង្សកឯមរប យស់ឯ�តំយេួមេួិដុអយ��តេក ទឹំ ឯៃងមអជអ  ណ័�

ៃឯមរប យស់ិដុលឯអ�ឯ្ ំកឱ្ដ RIM ឡដ អ�ឯកេណំិយឯចេងស យ្ កស សកដ RIM 

(ឡង សយ តមរ ឯៃងមណមេួងកតប្ ំកឱ្ដRIM ឡដអ�ឯកេណំិយឯចេងស យ្ កស សកដ

RIM ិដ លឯអ�ឯងកតប្អត�� កឱ្កេលតំ ដ យំង តយេួយ្ កយម�ំៃ     

ឯមរប យស់ឯ�តំយេួមេួិដុផច កុកសអត�� កជលេុឯណេ អឯ្សះេដ RIM ឡកេណំ             

ិយឯចេងស យ្ កស សកខ�ួ)។ដ 

ង សយ តអ�ឯិិួុ្ឯមរប យស់ដ Software (យំដ CALs ិដុពឯកម័�ណមេួ) តមសេៈកសជបដ

ឡកសកឯុ្ំះេឥកគយកៃី�ដ នេសយិ�យអជអ  ណ័� ដូយ្ រង ញ់ំ តុដ

អយេឯមឯអតបកច្ិកឯ�តំសេៈមុមេួិដុលឯអ�ឯ្ ំកកៃម�ជបដ

ឡសងម កសេៈមុមេួិដុអត�� កះេដ RIM ឡកេណំិយឯចេងស យ្ កស សកខ�ួដ

ទតមឯសណ់ជឯកិ សចំ ។ដ 

នឯ�តំឯសណ់ណឯ៏ះេដ អជអ  ណ័� ិដុ្ផច កុជូងកមឯយយ�ងមមងមពំេដ អត�� កឱ្លឯអ�ឯដ

យំអ�ឯង តង្សកង កយងសកកយង តដ ឡអត�� កឱ្ង តឯមរប យស់ដ ឡយូុទង តង្សកសវឯមរស សកដ RIM 



សងម កកសង តង្សកដតម្់មុ េណំផា កុខ�ួស សកលឯអ�ឯ ៉តណ� េដយំ ិដុជិផ�ឯៃដBlackBerry Solution 

ស សកលឯអ�ឯ ៉តណ� េ។ដ ង សយ តអ�ឯង តង្សកង កយងសកកយដ យំកង តឯមរប យស់សងម កផ យុកផុកកៃដស សកដ

BlackBerry ិដុជិផ�ឯមេួៃដ BlackBerry Solution ផ្ំិៀកដ (ឧ. BlackBerry Solution 

សនយកឯ�តំិផ�ឯខ�េៃផ យុកផុដ ឯមរប យស់ដ យំ             សវឯមរទេំ ឡេណិដុជឯមរសយិ�យស សកដ RIM 

ិដុលឯអ�ឯដ ឡអ�ឯកេណំផ្ំិៀកដ ិដុសវតកសឯ�តំនមលឯអ�ឯមយទក្ ដ ិិួុដ កេលតំដ ឡផច កុឱ្ដ

�តេលឯអ�ឯ្ងកពមខ�ួឹំអត�� កដ  ៉តិចមយិិួុ ខតសងកតបយេពេកសង តង្សកដ ឡអយហតដ BlackBerry 

Solution ផ្ំិៀក) ឯ�តំឯសណ់េដ កសង តង្សកស ៀ េ 

មយងកតប្ងគ ដណច  កះេឯយយ�ងមមងមពំអជអ  ណ័� េលតេដ�កតេអ�ឯងកតបឱ្អ�ឯង តង្សកង កយងសកកយទយតេឯយយ�              

ងមមងមពំអជអ  ណ័� ះយកះេិលឯមេួិៀកជមេួដRIM ដតម្ ់ិ ិួុ្សយិ�យង តង្សកឯមរប យស់ស សកដBlackBerry 

ិដុជិផ�ឯមេួៃដ BlackBerry Solution ផ្ំិៀក។ដ (ឧ. ង សយ តលឯអ�ឯគឺជងឯកម�មតដ

�តេយ្ជយកស សកលឯអ�ឯយំកង តឯមរប យស់សងម កផ យុកផុកកៃដស សកដ BlackBerry ជមេួឹំដ BlackBerry 

Prosumer Services ផា កុខ�ួដ ឡឯមរប យសអ់កយីយជដ Window Live Messenger �តេលឯអ�ឯងកតប

្អត�� កឱ្ង តដ ិកមយិិួុខតសងកតបយេពេកសង តង្សកនេលតេដ  នា  កមឯឯយយ�ងមមងមពំេដ ឹំ មយងគ 

ដណច  ក តុកសង តង្សកសងម ក “លឯអ�ឯ” ិដុជងឯកម�មតដ យំលឯអ�ឯិដុមយិិួុ ខតសងកតបយេពេកសង ត
ង្សកនេដ ង សយ តលឯអ�ឯ្ �� ឯកជមេួអ�ឯង តង្សកង កយងសកកយតមឯយយ�ងមមងមពំេដ ិដុ្

យតេឯយយ�ងមមងមពំដ ឯ�តំនមស សកខ�ួនំផា កុដ ពឯកម័�ឹំកសង តង្សកឯមរប យស់ដ Software នេិដុជិផ�ឯមេួៃដ

BlackBerry Solution ផ្ំិៀក)។ដ ដូយម� ិដសដ ង សយ តលឯអ�ឯមឯយយ�ងមមងមពំង តង្សកដ BES ងក កដ

អ�ឯង តង្សកស សកអ�ឯងកតបយូុទឯ�តំដ BBSLA ដតម្់ង តង្សកឯមរប យស ់ងមតស�ងមសសងម កផ យុកផុដ

BlackBerry ិដុជិផ�ឯមេួៃដBlackBerry Solution ស សកខ�ួ។ដ 

កសសវតិ េត ឯមរដយំ កសសវតឱ្ង សតសទេំ ឡេៈ ឯយយ�ងមមងមពំដយំអជអ  ណ័� ដ ិដុ្ង គ កុឯ�តំឯយយ�ងមមមៀំេដ

មយជេពឯកជេមយឹំសយិ�យដ ឡសយិ�យិិួុ្ដ (ឯ) កសសវតឱ្ង សតសឯមរប យសដ់Software ឡកសសវតិេត ឯមរឯមរប យស់ដ ឡឯមរប យសដ់

Software ស សកកកយេជដ (ខ) ឯ�តំឯសណ់ឯមរប យស់សត�វិ បសផ យុកផុកកៃដដ BlackBerry សងម កផ យុកផុកកៃដ

 កសអយយូុង តង្សកដ ង្ម់កសង តង្សកិដុមនឯ�តំឯមរប យស់ដ ឡដ (គ) ិិួុ ្សវីរដ់ ឡសវស សកដ RIM 

ិដុ្ិឯិង ។ដ ះេមយគយកម់យេណត យ់ំដតមដ ឯមរប យស់អយឹំ ម

 ប�ូុូបមតខរសសវតកសងកក្មយយក្ិសវំ សឯកសសវតឱ្ង សតសដឡកសសវតិេត ឯមរឯមរប យស់ដSoftware ះេសវ័េង បកចយដ �តេ

លឯអ�ឯអយកងមតបឱ្សវតិ េត ឯមរឯមរប យស ់ឡ             ឯមរប យសស់ សកកកយេជដ ដតម្ ់ចកសយូុង តង្សកដឡកសង ត
ង្សកសវមេួយេួស សកដ RIM ឯមរប យស់ី រ់សដ ឡសមសសកតស សកកកយេជដ ឡសវស សកកកយេជដ ឡយេិណឯបណ

មេួៃសវនេ ។ដ បៀសិុំិកលឯអ�ឯដ ឡកកយេជិដុលឯអ�ឯ្យតេឯយយ�ងមមងមពំជមេួដ ដតម្ផ់ចុ កដដ

BlackBerry Solution ឡយេិ ណឯណមេួៃដ BlackBerry Solution ជូលឯអ�ឯដ ្សយនូបដ BlackBerry 

Solution ស សកលឯអ�ឯដ ិដុមយអត�� កឱ្ ប�ូ ដ ឡង តកសសវតឱ្ង សតសលតំដ ឡសវតិេត ឯមរឯមរប យស់ដ Software, 

Software ស សកកកយេជដ ឡសវស សកដ RIM លឯអ�ឯដ តមសេៈេដ េ កុងមមតដ RIM អយឹំដ

(ិកមយមកកមវឯយយ�ងកតប) សវតឱ្លឯអ�ឯអយមិេត ឯមរដ ឡកសសវតឱ្ង សតសទេំ េដ េូសសមចំ។ដ រ កុកសសវត
ិេត ឯមរដ ឡកសសវតឱ្ង សតសិដុ RIM ្ផច កុជូលឯអ�ឯ ងស តមឯយយ�ងមមងមពំេដ ដ ងកតបចកកិ តឯជឯមរប យស់



ផ យុកផុកកៃដស សកដBlackBerry ឯមរប យស់ម៉សត់ឯេម្ូិ ស័ដBlackBerry ឯមរប យសម៉់សត់ ងមតដBlackBerry សវស សកដ

RIM ឡឯមរប យស់ស សកកកយេជដតមឯសណ់ជឯកិ សចំ ។ដ 

ផ យុកផុដBeta◌ៈ ង សយ តឯមរប យស់សត�វិ បសដ ឡសវណមេួិដុ្វេៃម�តមសេៈឯមរប យស់សត�វិ បសដ ងកតបឯេណកកត

្វេកៃម�ិ ផ�ឯពណយ ជ�ឯមរសយួជងសយដឯមរប យសដ់“alpha” ឡដ“Beta” (ហះេិលឯតដឯមរប យស់ដ“Beta” យំសវឯមរដ

“Beta”) នេសយិ�យង តង្សកអជអ  ណ័� ដ ដូយមិយំ់ំ តុិដុពឯកម័�ឹំកសង តង្សកឯមរប យសដ់ Beta ឡុិ�លម

យូុទង តង្សកសវឯមរដBeta អយអតបកច្ ិកឯ�តំសេៈមុមេួិដុដRIM ្ផច កុសយិ�យ ៉តណ� េដ (“សេៈមុ

កឯុ្ំ”) យំិកឯ�តំប យកុលមណិដុចេ្ យកិ ដុអយ តឯឱ្លឯអ�ឯដ យំអ�ឯង តង្សកង កយងសកកយស សក

លឯអ�ឯ (មតេមអ�ឯង តង្សកង កយងសកកយសងម កឯមរប យសដ់ Beta យំសវឯមរដ Beta ិដ ង សយ តលឯអ�ឯជ

នឯកចជ)  កឯុ្ំដ យំ ផច កុ្ កុងកល កមឯឱ្ដ RIM ប យញទឯកិ យឹំឯមរប យស់ដ Beta យំសវឯមរដ Beta យំ

ផ យុកផុនិៀកិដុផច កុះេដRIM សងម កង តង្សកជមេួឯមរប យសដ់Beta (“Beta Hardware” ងមមទេំ ឯមរប យស់ដ

Beta យំសវឯមរដBeta “ផ យុកផុ Beta”) �តេង សយ តឯមរប យស់ដBeta ឡផ យុកផុដBeta ផ្ំិៀក ិដុ្

ផច កុជូជិផ�ឯមេួៃឯមរប យស ់ំរតកស សកដRIM (RIM developer program ដតម្ ់ំរតកឯមរប យសស់ត�វិ បស ិដុអយង ត
្ិកជមេួឯមរប យសម់ងក កដឡជមេួសេណពណយ ជ�ឯមរៃឯមរប យស់ដBeta ឡផ យុកផុ Beta  ផ្ំិៀកដង សយ

 តដ យំ នមុណិដុឯមរប យស់នេងកតប្យញផ្េជុឯណៈពណយ ជ�ឯមរះេដRIM ។ អជអ  ណ័� ទេំ នេ

ឹំងកតប ប� កជសវ័េង បកចយ  នា  កម់ផតកឯេណកកសេៈមុកឯុ្ំដ ិដុសេៈមុនេអយងកតប ចដ ឡ ប� កសះេដ

RIM នមុណឯ៏្ ដ តម�នា តសយិ�យផច យកមតខស សកខ�ួដ ះេិលឯង សយ តលឯអ�ឯមតេ្ េព តុឯយយ�ងមម

ងមពំេិដ RIM ង សយ តអយសវត្ដ ឹំមម្មជូដេណឹំជមតអេម់កសិឯិង អេលតំមុៃសេៈមុកឯ

ុ្ំដ កុលឯអ�ឯ។ដ ះេមតេគយកម់សេៈមុកឯុ្ំដ អ�ឯិិួុ ក� កុ យំេ កុងស តដRIM អយះឯក ប�ូ ុ

ូបកសវេកៃម�ិ    យ�ឯិសទ តុផ យុកផុ Beta ិដុិំវតេអយររ េំ លឯអ�ឯមយឱ្សវតង កយ កចយកស  នា  ក

ម់្ ប� កសេៈមុដូយ្ឯេណកកនេដ�តេលឯអ�ឯងមមងមពំត លឯអ�ឯឹំមយគយបស យំ មយមម្ម

គយបសម់កសវេកៃម�ិ    យ�ឯិសនេលតេ។ដ ជី�ូសឹំកសផច កុអជអ  ណ័� ដ កុផ យុកផុដ Beta លឯអ�ឯ

ងមមងមពំតដលឯអ�ឯឹំផចុ ក្ កុងកល កអេម់ផ យុកផុដBeta ជូដRIM តមកសស�តសតេ្៉ំសមងស ម់ដRIM 

សមួមដ កស ចផច កុ្ កុងកល កទឯកិ យឹំឯេ�តសដ យំលមខតស��ំដ ិដុ្ជួ ង ិេឯ�តំអេលតំមុកឯ

ុ្ំដ ះេមតេមកសយញសេណំដឡកស តឯង្ឯកសំម់ដRIM ឯ�តំិងមំកណមេួលតេដ �តេតដយេណត យ/ង កស

់ំងកមិដុមយេណំជតំតដ“្ កុងកល ក” ឹំេឯមឯអតបកចទ តុ្ កុងកល កនេ។ដRIM អយស�ត
សតេ្៉ំយ្សកលសកកឱ្លឯអ�ឯ េមញកសកសកា  សាំ កមកយមេួិដុទឯកិ ំឹំផ យុកផុដ Beta ជឯកលឯកដ

�តេលឯអ�ឯេ កុងមម េមញ តុកសកា  សាំ កមកយនេ។ 

សយិយ�ផ យុកលតំ ប យញៈ លឯអ�ឯមយអយិយឯចេដ ឡិឯិង ឯមរប យស់ដ ឡមកយកមក័ម៌ណមេួដ ិដុលឯអ�ឯអយសឯ

្ដ ទេ ទ់េំ ងសកំដ ឡះេិផ�ឯ ិដុជិផ�ឯមេួៃសវឯមរស សកដ RIM ្លតេ។ដ ង សយ តឯ�តំប យកុ

លមិដុ RIM ងកតប្ររ េំ ះេយ្ កមយឱ្េមកកសឯមរលមេដលឯអ�ឯមយអយេឯឯមរប យស់ដSoftware ឡ

មកយកមក័ម៌ិដុ្ផចុ កជូលឯអ�ឯជិផ�ឯមេួៃសវឯមរដ RIM ទីកយម�ំ ដ ផ យុកលតំប យញដ

ឡយម�ំ ឱ្ដូយដតមដ ទេ ់ទេំ ងសកំដ ឡះេិផ�ឯដ ះេង តមសម្េណឯ៏ះេដដ

 តុឯិុំិកមកសអត�� ក្៉ំយ្សកះេឯយយ�ងមមងមពំដូយមិយំឯ�តំនឯកសសមសសងម កសវឯមរដ

RIM ិដុឯេមតំអតបកចដឡឯយយ�ងមមងមពំ            ជលេុឯណេ អឯ្សះយកះេិលឯសវំលឯអ�ឯដយំដRIM ឡ



សមម័��កយស សកដ RIM។ដ នឯ�តំ ិ ប�កចយេដ ពឯ្តដ “ីកយម�ំ ” ឡដ “ផ យុកលតំប យញ” 

មយសេដទ តុកសីកយម�ំ� ដឡកសិណនេម់ឯមរប យស់ដSoftware ិដុឯតកលតំជសមរតនមុដេណត សកសឯមរប យសដ់

នមុង តងស ទតមមុ េណំិដុមឯេណកកនឯ�តំនឯកសសមសដ (Documentation) 

ឡនអេលតំមុសវតកសីកយម�ំ ងមកំ តិឯដ (Backup) ជសមរតះេមរ កសិឯិង ឯមរប យសដ់ Software ឡម៉សត់ដ

ឡង ម័�ដឯតេម្ូិ ស័ិដុ្កេលតំឯមរប យស់ដSoftware នេដងស ទតមកសអតបកចអជ់បឯមរសចំ កះឧស្�ឯមរលតេ។ដ

លឯអ�ឯមយអយសវតកសីកយម�ំនឯកសសមសដ (Documentation) ទេ ម់េួិផ�ឯឯច់ដ ឡទេំ ងសកំ ឯចដ់

 តុឯិុំិកសងម កង តង្សកផា កុខ�ួដ ឡសងម កង តង្សកៃផាឯ�តំដ យំសងម កង តង្សកជមេួ BlackBerry 

Solution  ស សកលឯអ�ឯ។ដ 

៣. ប យសសងម កកសង តង្សក BlackBerry Solution

(ឯ) លឯអ�ឯដ យំអ�ឯង តង្សកង កយងសកកយដ ឹំ ង តង្សកដ BlackBerry Solution ស សកលឯអ�ឯដ

យំសមសលគផ្ំសស សកវដ ងស ទតមឯយយ�ងមមងមពំេដ យ្ កដ យំ ិ �� ិដុនជសសមដ

យំនឯកសសមសិដុឯេមតំអតបកចដ សងម ក BlackBerry Solution ស សកលឯអ�ឯដ មេួិផ�ឯដ

ឡទេំ ងសកំ។ 

 ៖ដ

លឯអ�ឯងកតបិិួុ ខតសងកតបងគ កសឯមរលមទេំ អសកិដុទឯកិ ំទឹំ កសង តង្សកដBlackBerry Solution 

ស សកលឯអ�ឯដះេលឯអ�ឯផា កុដឡះេអ�ឯង តង្សកង កយងសកកយដ�តេលឯអ�ឯឹំសនត ៖ 

(ខ) លឯអ�ឯមសយិ�យយតេឯយយ�ងមមងមពំេឯ�តំនមខ�ួលឯអ�ឯផា កុដ ឡឯ�តំនមងឯកម�មតដ ឡដ ់កយ តគ�ុ 

ផ្ំិៀកដឡឯ�តំនមអ់កយជដ�តេលឯអ�ឯសូមសនអេអំតលឯអ�ឯគឺជ់កយជ។ 

(គ) មក័ម៌ិដុលឯអ�ឯផច កុឱ្ដ RIM ្ំតមឯយយ�ងមមងមពំេដ សមួទេំ  នមុយតេឈរ េង ត
ង្សកសវឯមរដ RIM សវតកស �� ិយញតមសេៈដ RIM Store ឡ ប� កង កយ កចយកសតមសេៈសវ

ឯមរិូទកកស សកផ យុកផុដ ដ BlackBerry ជមក័ម៌ិដុងកឹមងកតបដ ីរ់ េផតក យំមុុញដ �តេ

ង សយ តលឯអ�ឯ ឡអ�ឯង តង្សកង កយងសកកយស សកលឯអ�ឯ ចង តង្សកសវឯមរដRIM ឡ ចសឯ្ តិឯ

គណ់ដលឯអ�ឯងកតបសវតកិេត ឯមរមក័ម៌ទេំ នេដតជមក័ម៌ិដុងកឹមងកតបដីរ់ េផតក យំមុុញ 

(ឃ)  នា  កម់សវតកសអំរកឯ�តំុឯណៈជ តគ�ុង ឯ ះេប យចសណ�� ណម� ឯកដ

ឯ�តំមតខកេិណំស សកលឯអ�ឯដ ឡអ�ឯង តង្សកង កយងសកកយស សកលឯអ�ឯដ លឯអ�ឯដ

ឡអ�ឯង តង្សកង កយងសកកយស សកលឯអ�ឯមយងកតបង តង្សកដ ឡអត�� កឱ្ តគ�ុដៃិ

ង តង្សកូបយេិណឯណមេួៃដ BlackBerry Solution ស សកលឯអ�ឯដ មយតង តង្សក

ះយកះេិលឯដ ឡង តជមេួសមសលគកកយេជ ឡសវឯមរកកយេជដ ឯ�តំុឯណៈមេួ

ិដុតមកសប យយយ�េ័ង ឯ ះេប យចសណ�� ណស សកដ RIM េ កុឃតញតដ

ិំវតទេំ អសកេអយ ណច ុឱ្ រ� ឯកដ  នេឥិ�យមុដ

ឡ ំរឱ្មូបផុ េ៉ព កុអប យជ�មដ កុឯមរប យស់ដSoftware, hardware  ង ម័�ដ  ណច ញដឡិយ�េ័ដ

មកយកមក័ម៌ដឡសវឯមរដសមួទេំ ិផ�ឯណមេួៃ BlackBerry Solution ស សកលឯអ�ឯ យំអ�ឯង ត
ង្សកយតំងកេផ្ំិៀកដ ិដុង តះេ តគ�ុណម� ឯកដ ះេរ ក ប�ូុទេំ ដ RIM 

ឡអ�ឯផច កុសវ ណច ញឥកិខ្ផំិដសដ  អតអយឹំ  ំរឱ្មកសខូយ់កដ កុដ RIM, RIM Group of 



Companies អ�ឯផច កុសវ ណច ញឥកិខ្ដ ឡអកយីយជផ្ំិៀកដ ឡង ម័�ដ ឡផ យុកផុដ

ឡសវឯមរណមេួដ �តេលឯអ�ឯងកតប ប្ កិ ំវតទេំ នេជ នា កដ

 នា  កម់ិិួុ្ យុខយកជូដេណឹំម់ដRIM។ 

(ំ) លឯអ�ឯដ យំ អ�ឯង តង្សកង កយងសកកយដ មយងកតបង តង្សកដ BlackBerry Solution ឡិផ�ឯណមេួៃដ

BlackBerry Solution ស សកលឯអ�ឯដតម្ ់ប�ូ ដ ផ្េដ  ប�ូ ុិយ�េ័ដ ិយឯចេដ ឡផ្មវផ្េ

មកយកមក័ម៌ ិដុមុឯណៈមយសមសម្ដ មយមកសមសមដ ស េ់ ដ ង មីដ  ំូយឯស ចទឈរ េដ               

ខូយង ្ជេដអសងមម ុរតសយ្ កដឡ�្ឯលតេ។ 

(យ) លឯអ�ឯដ យំអ�ឯង តង្សកង កយងសកកយស សកលឯអ�ឯដ ឹំ មយង តង្សកដ BlackBerry Solution 

ស សកលឯអ�ឯដ ឡិផ�ឯណមេួដ ដតម្ង់ ងមឹកចដ ឡ ៉ត ៉ំ ឹំង ងមឹកច ិុរតសដ

ឡដតម្ស់ងម្ុ ដ កុកសង ងមកឹច ិុរតសដ ឡសឯមរលមុរតសយ្ កដ ឡកស ំរឯេ�តសននដ

ិដុរ ក ប�ូ ុទេំ កស ប�ូុដិយ�េ័ដកសង មូុ កសសឯ្ តិឯដកសផ្េដកស ប�ូ ដកសិេនឯកិ េំដ

ឡកសសវតឱ្អយសឯ្ូបមក័ម៌ដឡ               នឯកសផ្ំិៀកិដុលឯអ�ឯមតេមសយិយ�ង មូុ ដ

សឯ្ តិឯដឡសវតឱ្អយសឯ្ដះេសមួ ប�ូ ុទេំ យ្ កដឡឯយយ�សមណមេួ ឡកស េព តុកកមវឯយយ�

ណមេួិដុស េលភសយិ�យដឡយ្ កនឯជ               ិុ្ំល� កុុរតសយ្ កដឡកសង ងមឹកចណមេួ

ិដុអយ េ៉ព កុដ  េពដ ឡមយងស ទឹំឯមរសយិ�យ �� ដ

យំ/ឡសយិ�យឯមរសយិ�យផ្ំិៀកស សកកកយេជដ ិដុម្៉ំេយណសកដូយជដ កសយម�ំ ដ

ឡិយឯចេឯមរប យស់ដ ឡមកយកមក័ម៌ដ ិដុលឯអ�ឯដ ឡអ�ឯង តង្សកង កយងសកកយមរ សយិ�យឹំយម�ំ ដ

ឡិយឯចេដឡកសមម្មេឯជេេះេុរតសយ្ ក តុកសកសពសតមិ  កសងគ កងគំដសយិ�យឌ់ជ់ី ុ 

(Digital Rights Management/DRM) លតេ។ 

(�) លឯអ�ឯដយំអ�ឯង តង្សកង កយងសកកយស សកលឯអ�ឯដមយងកតបង តង្សកដBlackBerry Solution ឡិផ�ឯ

ណមេួៃ BlackBerry Solution ដតម្ ់ប�ូ ុិយ�េ័ដផ្េដ ប�ូ កសអលយយងកតយយដ ប�ូ ដឡសវត
ឱ្អយសឯ្ូបឯមរប យសស់ត�វិ បសដ ឡមកយកមក័ម៌ដ ិដុមផាតឯ (១) មរគដTrojan horse, worm, 

backdoor, shutdown, mechanism, malicious code, sniffer, bot, drop dead mechanism 

ឡspyware ឡដ (២) ឯមរប យស ់ ឡមកយកមក័ម៌ផ្ំិៀកិដុិេំជដ ឡអយសវតឱ្ដ (ឯ) ជេឥិ�យមុ

អប យជ�មដ កុដេណត សៃដ (ខ)  រ� ឯកដ សវតប យភិដ ឡ ំរឱ្មកសខូយ់កដ កុដ ឡដ (គ)  ំរដ ឡសវតឱ្ម            

កសយូុង តង្សកះេមរ កសអត�� ក ឡររ េំ កសយូុង តង្សកិដុមកសអត�� កដឡ ំរឱ្ម

កសង តង្សកូបឯមរប យស់ដ software, ឯមរប យសដ់hardware សវឯមរដ ង ម័�ដ ឡិយ�េ័ដ(“Malware”) ឯ�តំ

មុ េណំិដុមតេ្អត�� កដ ឡមតេងកឹមងកតប (យំង សយ តលឯអ�ឯ្ដឹំអេមប់កចមៃ 

Malware ណមេួដឡិដុពឯកម័�ទឹំដBlackBerry Solution លឯអ�ឯងកតបជូដេណឹំដ កុដRIM 

ជ នា ក។ដ 

(ជ) លឯអ�ឯដ យំអ�ឯង តង្សកង កយងសកកយស សកលឯអ�ឯដ មយងកតបុឯកដ ជួុដ ឡផាសដ ឡ ៉ត ៉ំ ុឯកដ ជួុដ សវត          

ភកយសមដ ឡផាសឯមរប យស់ដ Software ឡមកយកមក័ម៌មេួិផ�ឯណនេដ ឡសវតឱ្លឯអ�ឯអយិិួុ

្ូបឯមរប យស់ដ ឡមកយកមក័ម៌ិដុជិផ�ឯមេួៃសវឯមរស សកដ RIM ឡសយិ�យង តង្សកសវឯមរដ



(Service) មេួិផ�ឯដ ឡទេំ ងសកំដ (សមួទេំ ង កយ កចយកសស សកងឯកម�មតផចុ កសវឯមរប យសឯ់តេម្ូិ ស័ដ [service 

bureau] ឡសវឯមរិដុសមមូុដ ះេង តង្សកូបឯមរប យស់ដSoftware ដតម្ផ់ច កុសវដ កុកកយេជ 

ឡឯ�តំឯសណ់ កេលតំឯមរប យស់សយួជងសយដតម្់ង តង្សកឧ ឯសណេ ផ្ំិៀកដ ះេមរ កសអត�� ក              

ជលេុឯណេ អឯ្សជឯកលឯកជមតម់ដRIM) លតេ។ 

(ឈ) លឯអ�ឯដ យំអ�ឯង តង្សកង កយងសកកយស សកលឯអ�ឯ មយងកតបដ ឡ ៉ត ៉ំ សវតឱ្ិិួុ ្ូបកសយូុង ត
ង្សកះេមរ កសអត�� កូបសវឯមរស សកដRIM គណ់ដ ង ម័�ឯេម្ូិ ស័ដ ឡ ណច ញននិដុម

ិេនឯកិ េំជមេួដ សវឯមរស សកដ RIM តមសេៈកសដ hacking, password mining ឡតម

មសម្េផ្ំិៀកដឡិិួុ ្ដឡ ៉ត ៉ំ ិិួុ ្នឯកសដឡមក័ម៌ផ្ំិៀកិដុអយសឯ្

តមសេៈ  សវឯមរស សកដRIM តមសេៈមសម្េទេំ ឡេណិដុសវឯមរស សកដRIM មតេម

 េណំផច កុជូលឯអ�ឯ។ 

(ញ) លឯអ�ឯដយំអ�ឯង តង្សកង កយងសកកយស សកលឯអ�ឯ មយងកតបង តង្សកដBlackBerry Solution ឡិផ�ឯ

ណមេួៃដBlackBerry Solution ដតម្ ់ិ ឯ�ំសវតជ តគ�ុ ដឡអំ�លមណមេួដឡអេអំមយងកឹមងកតបដឡ

ង តង្សក តគ�ុដ ឡអំ�លមផ្ំិៀកឱ្ �េសវតជលឯអ�ឯដ អ�ឯង តង្សកង កយងសកកយស សកលឯអ�ឯដ ឡ

 ំរតកូបអកចស�� ណិឯ�ំក� េដតម្់សវតឱ្អ�ឯដៃិេ កុខតសដ ះេសមួ ប�ូ ុទេំ ដ phishing យំ ដ

spoofing។ 

(ដ) លឯអ�ឯដ យំអ�ឯង តង្សកង កយងសកកយដ ងកតបស�កសជមេួដ RIM យំផច កុូបមក័ម៌ិដុដ RIM 

្ស�តសតេដ ដតម្ជ់ួេដដ កុដេណត សកសសតត អំរកដ ឡឯេណកកតកតមដ

ឡមយមកសស េលភឯយយ�ងមមងមពំេដ យំ អត�� កដ ឱ្ដ RIM 

ឡស�ំ កសគណេ្នឯរជ្ិដុ្ិកំតេំ ដ យូុទងក្កមយយក្ ស យបណដ យំ ម៉សត់ឯតេម្ូិ ស័ដ

ិដុង តដឡ្ឹំ ឯេមតំង តផ យុកផុដ សវឯមរដយំ ឯមរប យស់ស សកដRIM។ដ លឯអ�ឯអត�� កឱ្ដRIM 

ស�កសជមេួដ (១) 

អជអ សសមសមកនឯយយ�ឯ�តំកសសតត អំរកម់កសសំ្េ័ តុកសស េលភ េពងម�រិ ណក ដ (២) 

កកយេជឯ�តំកសសតត អំរកម់ិំវតស េលភ េពឯយយ�ងមមងមពំេដ យំដ (៣) 

អ�ឯងគ កងគំ ណច ញផ�កកផ�ំសវអចស ណច ញដ (ISP)  ណច ញឯតេម្ូិ ស័ដ (network) 

យំងគគំឧ ឯសណេ ឯតេម្ូិ ស័ដ ដតម្ម់ងំឹំ កសអតបកចឯយយ�ងមមងមពំេ។ដ កសស�កសទេំ េដ

អយឹំរ ក ប�ូ ុទេំ កសអត�� កឱ្ដRIM  �� ញមក័ម៌ិដុទឯកិ ំទឹំឈរ េអ�ឯង តង្សកដ

(username) អសេះ ដ IP (IP address) ឡមក័ម៌នឯជផ្ំិៀកស សកលឯអ�ឯដ

យំអ�ឯង តង្សកង កយងសកកយផំិដស។ 

 

៤. សមសសកតស សកកកយេជដ (Third Party Items) យំ សវឯមរស សកកកយេជដ (Third Party Service) ៖ 

លឯអ�ឯងកតបិិួុខតសងកតបឯ�តំកសសនឱ្្តដ សមសសកតស សកកកយេជដ យំដ សវឯមរស សកកកយេជដ

(ិដុសមួម្៉ំេយណសកូបង ម័�ឯេម្ូិ ស័ដ ង ម័�ល�  កអត់សតសណយ កដ  ណច ញឥកិខ្ដ

កសះឯកឱ្អតបកចស�ស្ យុខក�សច (desktop cryptography implementations) យំសវ ណច ញឥកិខ្ 



ិដុលឯអ�ឯ្ងជតសស តសឱ្ដេណត សកសជមេួដ BlackBerry Solution ��តេក ទឹំុឯខណក

កងមតបអ ្ សមស សកដ RIM ះេសមួទេំ ុ្គគណនដ (Processing Speed) អំ�យំចេដ (Memory) 

ឯមរប យស់សងម កអកយីយជដ(Client Software) យំសវអត់សតសណយ ក ិដុចេ្ យកសងម កដBlackBerry Solution 

ស សកលឯអ�ឯដ              ដូយមិយំឯ�តំនឯកសសមសដ�តេលឯអ�ឯ យំអ�ឯង តង្សកង កយងសកកយ
ស សកលឯអ�ឯដ មយងកតបង តង្សកសមសសកតស សកកកយេជដ យំ /ឡសវឯមរស សកកកយេជដ ះេង តដ

BlackBerry Solution ឱ្ េពទឹំអជអ  ណ័� ដុឯខណក ដយ្ ក ប យសដយំ/ឡ ិ ្ប�កចយដពឯកម័�ឹំកស

ង តង្សកសមសសកតស សក              កកយេជដយំ /ឡសវឯមរស សកកកយេជលតេ។ដ ណច ញសវឥកិខ្ដ

ជិូទដងកតប្កងមតបឱ្ង តង្សកដBlackBerry Solution ស សកអ�ឯដ ិដុរ ក ប�ូ ុទេំ កសជិជឯឯេកចជ

ស ូលមដកស ប�ូ កសអលយយងកតយយដយំ កសហិូសស័មា។ដកសេឯឯៃងម ណច ញសវឥកិខ្ដអយឹំងកតបេឯ

ពឯកម័�ឹំកសង តង្សកដBlackBerry Solution ស សកលឯអ�ឯដ�តេលឯអ�ឯងមមងមពំតដសវំលឯអ�ឯដ

យំដRIM លឯអ�ឯងកតបិិួុ ខតសងកតបយេពេកស ំកឯៃងមសវ ណច ញឥកិខ្ទេំ អសកិដុលឯអ�ឯ្ង ត
ង្សក។ដអ�ឯផច កុសវ ណច ញឥកិខ្ស សកលឯអ�ឯអយឯេណកកតដកតសវឯមរស សកដRIM យំសវឯមរស សក

កកយេជមេួណិដុអយផច កុជូលឯអ�ឯ្។ដ

ង សយ តលឯអ�ឯយំក្ មក័ម៌សច់ម់អ�ឯផច កុសវ ណច ញឥកិខ្ដ ដតម្ជ់ជេួេដ កុដ BlackBerry 

Solution នឯ�តំិ់តេំ ស សកលអ�ឯដ សូមិេនឯកិ េំដRIM តមសេៈគ�ិេមស័ ៖ដ legalinfo@rim.com។ដ

លឯអ�ឯអយមងំ់ឯប យកុលមឯេម្ូិ ស័ស សកលឯអ�ឯ ះេកសះឯកឱ្            អតបកចស�ស្ យុខក�សចដ

(cryptography implementations) (ដូយជដ S/MIME ឯេិណដ (version) 3.0 (ឡខមសកជំេ) 

ឡកសះឯកឱ្អតបកចះេមឹំិផ�ឯទ តុសចំ កះដ RFC 2440 ដូយជដ PGP ទឯ�តំផ យុកផុកកៃដស សកដ

BlackBerry ះេង តឯមរប យស់ដ  ៉តិច RIM ឹំមយផ�កកផ�ំ កកសះឯកឱ្អតបកចស�ស្ យុខក�សច ិដុជសមស

សកតស សកកកយេជិដ �តេះេមតេគយកទ តុកស ដយសសជិូទដូយមិយំឯ�តំយេណត យ/ង កសដ២២ដទេំ ដ

RIM ទេំ សមម័��កយស សកខ�ួដ មតេិ ិួុ ខតសងកតប តុ �ង ណមេួិដុឯតកយញម ់ ឡិដុពឯកម័�ទ

ឹំ កសះឯកឱ្អតបកចស�ស្ យុខក�សចស សកលឯអ�ឯលតេ។ 

៥. 

(ឯ) លឯអ�ឯងកតបេ កុងស  តុុឯខណក  ិនមិៀក ៖ដ 

ុឯខណក  ិនមិៀក 

(១) ជមេួឹំ RIM ទឯកិ យទឹំសមសលគស សកកកយេជដ (ឧទ. សមសលគ តឯិូលេ) 

យំដ ុឯខណក ដតម្់ង តង្សកសវឯមរស សកដ RIM ឡមកយកមក័ម៌ស សក RIM ឡដតម្ ់ិ ិួុ

្កសសវតិេត ឯមរដឡកសសវតឱ្ង សតសដ កុផ យុកផុស សកដRIM ឡដសវឯមរស សកដRIM ។ 

(២) ជមេួឹំកកយេជដតម្ ់ិ ិួុ្ ឡង តង្សកសមសលមស សកកកយេជដ ឡសវឯមរស សក

កកយេជដ ះេរ ក ប�ូ ុទេំ កសិយញេឯដ Offerings ស សកកកយេជដ តមសេៈ RIME 

Store ឡដតម្់ង តង្សកបត យ កេីេស សកកកយេជ។ 

(៣) ជមេួឹំដ MoR ដតម្់សវតកស �� ិយញតមសេៈដ RIME Store ឡកស �� ិយញផ យុកផុដ            

In-App ះេង តសវិូទកកសងម កផ យុកផុដBlackBerry ។ដយំ 

(៤) ជមេួឹំអ�ឯផច កុ ណច ញសវឥកិខ្សងម ក ណច ញសវឥកិខ្។ 



(ខ) លឯអ�ឯ ងកតបិិួុខតសងកតបឯ�តំកសអតបកចទតមឯយយ�ងមមងមពំដ ិដុលឯអ�ឯ្យតេជមេួ           

កកយេជដ�តេដRIM មយងកតបិិួុ ាតឯដឡិិួុខតសងកតប តុរ កុកស្កក ំកដឡកសខូយ់កដទេឯ�តំ

ិងមំក ឡស ូលមណឯ៏ះេដ ិដុ្ឯតកលតំ ណច ុមឯម់កសិេនឯកិ េំស សកលឯអ�ឯជមេួដ

កកយេជណនេ។ដ ង សយ តលឯអ�ឯមតេង្ឯដត RIM ជង ភមៃមកយកមក័ម៌ដ សមសសកតដ          

ផ យុកផុ ឡសវឯមរដ សូមិេនឯកិ េំមឯកកដ RIM តមសេៈគ�ិេមស័ដ legalinfo@rim.com។ដ

ង សយ តលឯអ�ឯិេនឯកិ េំជមេួកកយេជតមសេៈអត់សតសណយ កដឡជមេួសវឯមរស សកអកយីយជដ

សូមលឯអ�ឯសនឱ្្តដ លឯអ�ឯ្ដឹំត កតសណិដុលឯអ�ឯឯេមតំមិេនឯកិ េំ

ជមេួដ �តេលឯអ�ឯ្ដឹំម់ុឯខណក ពឯកម័�ឹំគ�ិេមស័ទេំ នេដ ងមមទេំ សវឯមរស សក              

កកយេជដ ឡសមសសកតស សកកកយេជ។ដ លឯអ�ឯអយយូុង តង្សកដ ឡិិួុ្្៉ំេយ

ណសកូបុឯខណក ង គ កុដ យំុឯ�ខណក  ំកង្ឯកដ ុឯខណក ង តង្សកដ យំុឯខណក សច់ម់អជអ  ណ័�

ស សកអ�ឯង តង្សកយតំងកេដុិ�លមឯ�តំកសង គ កុិេយញងកល កប យញដុឯខណក នឯជលមដកសសៀ យេ

ឱ្មនឯជលមដ យំុឯណៈសតបកនយលមដ ដតម្ក់សពសមក័ម៌នឯជស សកលឯអ�ឯដ យំដតម្ស់ន

ឱ្្ូបសតបកនយលមផា កុខ�ួស សកលឯអ�ឯ។ 

(គ) ឯ�តំឯសណ់ិដុុឯខណក  ិនមសវំលឯអ�ឯដ យំកកយេជដ ងកតបយំល�  កកកមវឯយយ�យេពេដRIM ឡះឯក

ឱ្អតបកចុ ឯខណក  ិនមនេដឡកកមវឯយយ�នេមយងស ម� ទឹំុឯខណក ៃឯយយ�ងមមងមពំេដមយត

ទ តុដ RIM ឡ យំមយតសវំលឯអ�ឯដ យំដ RIM ុឯខណក ិដុពឯកម័�ឹំសមសសកតស សក

កកយេជ យំសវឯមរស សកកកយេជនឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំេដ ងកតបេឯមឯអតបកចទ តុសមសសកត             

ទេំ នេ។ដ 

(ឃ) ឯ�តំឯសណ់ិដុសមសលគស សកកកយេជដ (Third Party Components) 

ងកតបងគ ដណច  កះេុឯខណក  ិនមិៀកដ ិដុផច កុឱ្លឯអ�ឯូបសយិ�យង តង្សកដ ីកយម�ំ ដ ិយឯចេដ

ឡដ ិឯិង សមសលគស សកកកយេជដ (Third Party Components) មេួិផ�ឯដ ឡទេំ ងសកំដ

ិដុមុឯណៈិូ េុិូលេជំសយិ�យិដុលឯអ�ឯិិួុ្តមសេៈឯយយ�ងមមងមពំសងម ក

ឯមរប យស់េដ នេលឯអ�ឯអយង តង្សកសយិ�យដ៏ិ ូ េុិូលេនេឯ�តំប យកុលមមេួដ ិដុ

ឥកស េលភ េព តុុឯខណក ៃឯយយ�ងមមងមពំសងម កិ ផ�ឯនស កុៃឯមរប យសស់ សកលឯអ�ឯ។ដ លឯ

អ�ឯងកតបិិួុ្អកនង ្ជេម់សយិ�យិូ េុិូលេទេំ នេ។ ទឯកិ ំឹំឯមរប យស់សត�វិ បស

ស សកកកយេជដឡសវឯមរស សកកកយេជដ                  (រ ក ប�ូ ុទេំ ឯមរប យសស់ត�វិ បសដយំមកយក

មក័ម៌) ិដុ RIM ្ផចុ កជូលឯអ�ឯដ តុឯិុំិកឯមរប យស់សត�វិ បសស សកកកយេជដិដុ្ិ ំ

ិយឯតមសេៈដRIM Store (ដូយមិយំឯ�តំយេណត យ/ង កសដ៩)  ង សយ តឯមរប យស់សត�វិ បសស សកកកយេជដ

ឡសវឯមរស សកកកយេជ មយមល�  កមឯជមេួូប           អជអ  ណ័� ដ ឡុឯខណក ៃសវឯមរ

ះយកះេិលឯដ នេកសង តង្សកឯមរប យស់ ងកតបសនយកនងកមុឯខណក ៃឯយយ�ងមមងមពំេដ

ះេចកកិ តឯតឯមរប យស់សត�វិ បសនេដជឯមរប យស់សត�វិ បស ឡជសវឯមរស សកដRIM (ង សយ តម) ិដុ

 ំរតក្ជិផ�ឯមេួៃដBlackBerry Solution  តុឯិុំិកឯមរប យសស់ត�វិ បសស សកកកយេជដឡសវឯមរ

ស សកកកយេជដ ងកតប្ដ RIM ផច កុជូលឯអ�ឯដ ះេ �� ឯកតដ មរ កសផច កុុឯខណក ដ កសមេងិដ

កសសនដកសអេអំដ ឡកសរ៉ កសំដ ះេជឯកលឯកដ ឡះេង ្ុណមេួលតេដ �តេសវំលឯ



អ�ឯដយំដRIM កសះឯកឯេ�យកដយំកសដឯយញូបកសិិួុខតសងកតបដកស ដយសសដយំ កសផច កុ ិ ្ប�កយចដ

ដូយមិយំឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំេសងម កសមសសកតស សកកកយេជដ (មយិមសងម កឯមរប យស់) យំ

សវឯមរស សកកកយេជដ ឹំងកតបេឯមឯអតបកច។ដ RIM ឹំង គ កុឯមរប យសស់ត�វិ បសស សកកកយេជិដុ

ម ប�ូុនឯ�តំផ យុកផុដ BlackBerry ជូលឯអ�ឯដតម្ជ់លមរេងស្ុដ �តេង សយ ត
លឯអ�ឯយំក្ ឯមរប យស់សត�វិ បសស សកកកយេជដ ឯ�តំុឯខណក ផ្ំិៀកដ លឯអ�ឯងកតបិយញេឯឯមរប យស់
សត�វិ បសស សកកកយេជនេះេផា កុមអ់�ឯផ�កកផ�ំក។ 

៦. 

(ឯ) កសិឯិង ដ ឡកស ប្ កសវឯមរដ RIME:លឯអ�ឯងមមងមពំតដ ះេមតេចេ្ យកិ ិួុខតសងកតបយេពេ

លឯអ�ឯដRIM អយិឯិង ដផ� ឯដ ប្ កដេឯយញដះឯកឯេ�យកដឡសវតកេប យឯុឯមរូបសវឯមរដRIM ន

មុណឯ៏្ ដ ឯ�តំមុ ណច េអស�ដ ឡជអយយៃ�ចេេដ ះេជូដេណឹំដ ឡមយជូដេណឹំដ កុ             

លឯអ�ឯ។ ង សយ ត  RIM  ប្ កកសផច កុសវឯមរដ RIM ជអយយិ�ចេេ (ិដុឯ�តំឯសណ់េដ

អជអ  ណ័អ ស សកលឯអ�ឯសងម កង តង្សកឯមរប យសស់ងម កផ យុកផុកកៃដស សកដ BlackBerry ិដុ

ងកតប្ ំរតកលតំ្៉ំជឯកលឯកសងម កយូុង តសវឯមរនេដឹំងកតប ប្ កះេសវ័េង បកចយ) �តេ

ង សយ តលឯអ�ឯ្ ំកឯៃងមសងម កកសង តង្សកសវឯមរដ RIM នេដ ិដុអយង ត្ឯ�តំសេៈ

មុជឯកលឯកណមេួដ យំមតេស េលភ េព តុឯយយ�ងមមងមពំេដ លឯអ�ឯមសយិ�យិិួុ្ង្ឯក

ិដុ្ ំកនេមឯប យញដ សងម កិ ផ�ឯទេំ ងសកំដ ឡិផ�ឯណមេួៃយេួិឹឯង្ឯកិ ដុលឯអ�ឯ្

 ំកជូដ RIM ដតម្ ់ិ ិួុ្សវឯមរដ RIM។ដកសង គ កុង្ឯកិ ដុ្ ំកប យញនេដ (ង សយ តម) 

ឹំ             ក� េជឯមរសយិ�យផច យកមតខស សកលឯអ�ឯដយំជកសិិួុខតសងកតបទេំ ងសកំស សក RIM 

យេពេលឯអ�ឯដឯ�តំឯសណ់ិដុដRIM ្ ប្ កកសផច កុសវឯមរដRIM ជអយយៃ�ចេេ។ 

សវឯមរដRIME 

(ខ) កសជសួជតុៈ ះេមតេគយក តុយេណត យដូយ្ តុឯលតំ់ំ តុដ RIM សូមសឯ្សយិ�យផ� ឯកសយូុង ត
សវឯមរ RIM ឯ�តំសេៈមុណមេួដ  �តេលឯអ�ឯេ កុងស តដ RIM តម�នា យសយិ�យផច យកមតខ

ស សកខ�ួ អយសវតឱ្សវឯមរស សកដRIM មយមឯ�តំង កយ កចយកសដដតម្ស់េអកមរគិដុមឯ�តំឯមរប យសដ់          

កេលតំកសសវតិេត ឯមរប យស់ដយំសវតរគប យយ��េ័ដងមមទេំ ជួសជតុសវឯមរ RIM ផ្ំិៀក។ 

៧. 

(ឯ) មក័ម៌ងកល ក ៖ ◌ៈលឯអ�ឯអយផច កុឱ្ដ RIM ូបមកយេ កុឃតញស សកលឯអ�ឯអេម់ដ Your 

BlackBerry Solution ។ដ  តុឯិុំិកដ RIM ផច កុកសងមមងមពំជលេុឯណេ អឯ្សផ្ំម់េដ

លឯអ�ឯដតមសេៈេដងមមងមពំតដRIM ជម� សកឯមរសយិ�យ តុមក័ម៌ងកល កដមកយេ កុឃតញដមកយស�តដ

គេយក្ កុដ មុគេយកដ យំកសិឯិង ិដុពឯកម័�ឹំដ Your BlackBerry Solution 

ិដុលឯអ�ឯផច កុឱ្ដ RIM ងមមទេំ សយិ�យឯមរសយិ�យ ��  ិដុពឯកម័�ទេំ អសកដ (ហជសមួតដ

“មក័ម៌ងកល ក”) �តេតមសេៈេដ លឯអ�ឯដ ផាសសយិ�យទេំ អសកេឱ្ដ RIM កកក កទេំ ងសកំ។ 

លឯអ�ឯឹំ មយផច កុឱ្ដ RIM ូបមក័ម៌ងកល កទេំ ឡេណិដុលឯអ�ឯដឹំ យ្សកតដ

កកយេជមសយិ�យឯមរសយិ�យ ��  តុមក័ម៌ងកល កនេលតេ ។ដ លឯអ�ឯងមមងមពំ

ស�កសមញិេ�ឹំជមេួដRIM ឯ�តំកសយតេ�កនុ់ តុនឯកសដយំ  េមញឯយយ�ដផ្ំិៀកិដុដRIM 

កសសមួយេិ ណឯស សកលឯអ�ឯដយំ មកយកមក័ម៌ផ្ំិៀកដដ 



្ស�តឱ្ េមញដ ដតម្អ់េអំ �� ឯកតដ RIM ជម� សកសយិ�យ តុមក័ម៌ងកល កដ យំដតម្ឱ់្ដ RIM 

អយយតេ ប� ់ដយំ/ឡដកសពសសយិ�យឯមរសយិ�យ ��  តុមក័ម៌ងកល កទេំ េដយំ/ឡដមក័ម៌សេរកកននដ។ 

(ខ) មកយកមក័ម៌ស សកអ�ឯង តង្សកយតំងកេដ ដ សមសសកតស សកកកយេជៈ គឺលឯអ�ឯិកមចំ ដ មយិមដ

RIM ិដ ិដុងកតបិិួុខតសងកតបទេំ ងសកំយេពេមកយកមក័ម៌ស សកលឯអ�ឯដ ។ដ RIM មតេសវតកសងក្កដ

មយយក្ តុមកយកមក័ម៌ដ ឡដ  តុសមសសកតស សកកកយេជផ្ំិៀកលតេដ ិដុ្ផច កុជូលឯដ

អ�ឯះេអ�ឯង តង្សកយតំងកេដ ពឯកម័�ទឹំដ BlackBerry Solution ឡដ សវឯមរណមេួស សក 

កកយេជដ ិដុងកតប្ង តង្សកជមេួឹំដ BlackBerry Solution �តេង្ម់នេដ មសយឯចដ់

ង កសអេម់កស ដយសសេជិូទឯ�តំង កសដ ២២ដ RIM មតេសន តុលមងកឹមងកតបដ សតយស យកលមដ ឡ តុ
គតណលមៃដ�តេឯម៏យិិួុ ខតសងកតបយេពេ សមសសកតទេំ ឡេស សកកកយេជិដសដ។ដ 

RIM អយឯេណកកដ កសអតបកចេជិូទដ យំ ឯេណកកកសង តង្សកិដុមកក ម័�ឹំ សវឯមរស សកដ RIM 

សមួទេំ ិេ�េៃមកយកមក័ម៌ិដុអយសឯ្ តិឯដ សេៈមុអកយ ្សមិដុឯ�តំអេលតំមុេដ មកយកដ

ឡកស/កសមយលឯ្ិដុម តុនេដ ឹំងកតបសឯ្ តិឯន តុដRIM Service ណមេួដ (សមួទេំ សវសឯ្

តិឯិយ�េ័/មក័ម៌សេរ កអ�ឯង តង្សកអត់សណឺយ ក) យំ /ឡសេៈមុិដុអេលតំមុនេដ លឯអ�ឯ

អយ ចង តង្សកដឡដយូុទកកមកយកណមេួដ។ដលឯអ�ឯអយង តង្សកមកយកមក័ម៌ិដុដRIM 

ឡសមម័��កយស សកដ RIM ្ផច កុជូដ ិដុពឯកម័�ទឹំសវឯមរស សកដ RIM ិដុមសេរ កិ ក

លឯអ�ឯង តង្សកផា កុខ�ួ ៉តណ� េដ យំ ងស តមុឯខណក  ិដុមឯ�តំអជអ  ណ័� ជឯកលឯកដ              

ិដុអតបកចដ យេពេសវស សកដ RIM ។ដ លឯអ�ឯមតេអយង តង្សកមកយកិដុ្ផច កុជូលឯអ�ឯដ            

សេរ កជិផ�ឯមេួដ ៃសវក�ច់យេសៀំដ “BBM Music” សេរ ក ប�ូ ុជសេុំរិេលតេដ។ដកសសកឹក្ យក

ដូយមិយំឯ�តំង កស់ំ តុដ ឹំម េុអយក ិនមិៀកឯ�តំនឯកសសមសសេរ កសវដ RIM 

ិដុឯេមតំអតបកចដ ិដុលឯអ�ឯងកតបក� កុដ យំដ ងកក្មយយក្មតុ ឯ�តំមុណមេួដ ងពេតដRIM អយ

ឹំសវតកសិឯិង ណមេួនមុ់ំមតខដ ។ដ លឯអ�ឯងមមងមពំតដRIM មតេិិួុខតសងកតបដ ឡកសរ៉ កសំដ

ទេជតមស ូលមណឯ៏ះេដ  តុកស្កក ំកដកស តុ ដកសុួយយូុង តង្សកដ ឡកសខឯ់ណមេួ

ឯ�តំកសសឯ្ តិឯមកយកមក័ម៌ណមេួដ �តេុ�ឹឯណ លឯអ�ឯមសយិ�យចេ្ យកដ

ឡអជអ  ណ័� ិដុអត�� កអេសវតិ   េដ លឯអ�ឯងកតបីកយម�ំ តិឯះេិលឯដ

ូបមកយកមក័ម៌ណមេួិដុសេ់កសេរ កលឯអ�ឯ។ដ 

 (គ) មកយកមក័ម៌ស សកលឯអ�ឯៈ ង្ម់មិយំ្៉ំយ្សកលសកឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំេដ ឡឯ�តំសយឯចដ់

 ិនមទឹំឯយយ�ងមមងមពំេដ ឯយយ�ងមមងមពំេមតេិមជកសផាសសយិ�យឯមរសយិ�យណមេួៃមកយកមក័៌

មស សកលឯអ�ឯដអេទដRIM នេិដ។ដយេពេមកយកមក័ម៌ណមេួិ  េិដុលឯដឡដអ�ឯ

ង តង្សកង កយងសកកស សកលឯអ�ឯដ ្ផច កុជូដតម្ះ់ឯក ប�ូ ុឯ�តំប ៉កេកសសណៈដ ឡដ ឯ�តំសវ

ផ្ំិៀកស សកដ RIM ិដុសេរ កកសសណៈជង តង្សកដ ។ដ លឯអ�ឯផចុ កជូដ RIM ូបអជអ  ណ័�

េុះ កមយភមលឯមេួិដុមុឯណៈអយយៃ�ចេេដមយអយដឯ�ូកប យញ្ដអយផាស មតេមជ កសួេ

កសអឯសដយំ មយផច យកមតខដដតម្់សវតកសង តង្សកដិយឯចេដផ យុក ចដិឯិង ដេឯ េុនេតមដអតបកចដយំ ដ

ះឯក រង ញជកសសណៈដ ូបមកយកមក័ម៌នេដតមសយឯច់ងកតបកសសមងស ដ ដតម្ផ់ចុ កជូលឯអ�ឯដ



ូបសវឯមរដRIM �តេលឯអ�ឯសនដយំសមតដឯ�តំឯសណ់ទេំ ម់សេដ លឯអ�ឯឹំមសយិ�យផច កុ

អជអ  ណ័� ិ  េដ កុដRIM ។ដ 

(ឃ) មកយកមក័ម៌ដ យំ សមសសកតស សកកកយេជិដុអយ ដយសសចុ្ ៖ លឯអ�ឯេ កុ�តេតដ

កសង តង្សកដ Your BlackBerry Solution ឡដ សវឯមរស សកកកយេជដ លឯអ�ឯដ យំ អ�ឯង តង្សក             

ង កយងសកកស សកលឯអ�ឯដអយឹំសំូបផុ េ៉ព កុះេមកយកមក័ម៌ដយំ ដសមសសកតស សកកកយេ

ជិដុមុឯណៈដ ឡដ ិដុលឯអ�ឯដ ឡអ�ឯង តង្សកង កយងសកកស សកលឯអ�ឯេ កុឃតញតជកស

ស េលភ េព/ង មីមតុ រេដមយសមសម្ដឡដិដុងកតប ដយសសចុដ។ដRIM យំអ�ឯកេណំស សកខ�ួដ

ងកតបមសយិ�យដ ( ៉តិចមតេិមជកកមវឯយយ�) តម�នា តសយិ�ិកម ំគកកស សកខ�ួដ ឯ�តំកស �� េំមតុ ជមតដ

 ដយសសដឡដ តុ សមសសកតណមេួស សកកកយេជយញម់សវស សកដRIM ។ដ 

(ំ) កសងកក្មយយក្ស សកមត- យតដ យំ ដ កសងគងគំមតស្មញបេ័ ៖ ិផ�ឯខ�េៃដ Black Berry Solution ឡដ

សវស សកកកយេជដ អយមះឯក ប�ូ ុូបកសឯេណកកដ ិដុអយអេលឯអ�ឯ យិដ ឡយេរញកេឯ

មកយកមក័ម៌មេួយេួដ សវឯមរស សកដ RIM សវឯមរស សកកកយេជដ ឡកកយេជដ ។ដ

េជកសិិួុ ខតសងកតបស សកលឯអ�ឯទេំ ងសកំដ ឯ�តំកសងជតសស តសដ យំ  តឯអេមកសឯេណកកដ

ទតមកសមញយយកចដ ស សកលឯអ�ឯដ ។ដ RIM មយសនិិដុតដ កសឯេណកកិ   េមរ ឯេ�តសដ

ឹំ យិរ កុមកយកមក័ម៌ិដុពឯកម័�ទេំ អសកដ សវឯមរស សកដ RIM សវឯមរស សកកកយេជដ

ឡកកយេជនេិដ ឡដ មយអយងកតប្គសវតកេប យឯុឯមរដ ឡគយបស

/ េលកះេអ�ឯផ្ំិដុមសយិ�យូុទង តង្សកដ BlackBerry Solution ស សកលឯអ�ឯដ ។ដ

ង សយ តលឯអ�ឯអេឯូស សកខ�ួកច  កដមតុ ដឡយូុទកកឯមរប យស់              សវស សកដRIM សវ

ឯមរស សកកកយេជដឡសមសសកតស សកកកយេជ តុផ យុកេួសៃដស សកលឯអ�ឯដដនេជកសិិួុខតស

ងកតបស សកលឯអ�ឯ តុកសឯេណកកតកតឯមរប យស់ិ  េដ សវឯមរស សកដ RIM សវឯមរស សកកកយេជដ ឡ

សមសសកតស សកកកយេជមុឯណៈសមងស សេរ កឯូលឯអ�ឯិដសដ ឡិដ ? លឯអ�ឯងកតបិិួុ

ខតសងកតបទេំ ងសកំដ យេពេកសយូុទង តង្សកឯមរប យស់ិ  េដ សវឯមរស សកដRIM សវឯមរស សកកកយេ

ជដឡសមសសកតស សកកកយេជដះេឯូស សកលឯអ�ឯដសមួទេំ  ាតឯ�យសប� បកនតដឡកសរ៉ កសំផ្ំិៀក

ិដុឯតកលតំះេកសិកកសយូុទកកដឡកសង តង្សកិ  េដ។ដ 

(យ) កស តុ ឯមរប យសដ់ យំ សមសសកតស សកកកយេជ ៖ លឯអ�ឯេ កុងមមតដ RIM អយឹំ តុ ឯមរប យស់ដ ឡដ

សមសសកតស សកកកយេជ្ឯ�តំមុណមេួដ យញម់សវឯមរស សកដRIM សមួទេំ ដRIM Store or 

My World យំដឯ�តំឯសណ់មកសកេសបូះេយ្ កដ ឡដឯ�តំឯសណ់ិដុឯមរប យស់ដ ឡដសមសសកតស សកកកយេដ

ជសវតកសងជពកិងជឯដសវតអេមកសអឯក់ ឯ�តំកស េមញមតខរសដឡជេឥិ�យមុមយុ�ដ កុឯមរប យសណ់

មេួ ឧ ឯសណេ ដ Hardware ង ម័�ដ  ណច ញដ ឡិយ�េ័ដ ដ សមួទេំ យេិណឯណមេួៃដ BlackBerry 

Solution ស សកលឯអ�ឯ /ឡដ ស សកអ�ឯងង ត្សកផ្ំិៀកដអយ តុ យញឯមរប យស់ិ  េដឡសមសសកត

ស សកកកយេជដមផ់ យុកផុកកៃដស សកលឯអ�ឯដផ� ឯកសយូុទកកសវឯមរស សកដRIM ិដុឯេមតំដ

ដេណត សកសដឡសវឯមរស សកកកយេជដសេរ កសេៈមុមរ ឯេណកកមេួដឡដផ� ឯកសផច កុសវឯមរទេំ េដ



ដ កុលឯអ�ឯឯ�តំមុណមេួដ ះេមតេចេ្ យកជូដេណឹក ំដ កុលឯអ�ឯដ យំដ អតលមតមង កសដ

៦(ឯ) លឯអ�ឯឹំ មរ សយិ�យជេទសកកវ៉ជមេួឹំ ដRIM លតេដង សយជមឯសណ់េឯតកលតំដ។ដ 

(�) សយិ�យដឯ�ូក ិនម ៖  តុឯិុំិកមកសេមង្មះេយ្ កដRIM សឯ្សយិ�យដតម�នា តសយិ�ិ កម ំ

គកកស សកខ�ួដយំដងគ កមុបលទេំ អសកដះេ�កតផុណមេួដយំដះេមតេចេ្ យកជូដេណឹំដ កុ

លឯអ�ឯដឯ�តំកសផ� សក ចូសដផ� ឯដ តុ យញដសវតកេប យឯុឯមរដះឯកឯេ�យកដ ដយសសដឡឯេណកកសយិ�យយូុទ

ង តង្សកស សកលឯអ�ឯដយំ ដ តុ យញមផ់ យុកផុេួសៃដដBlackBerry  ស សកលឯអ�ឯដូបឯមរប យស់ណ

មេួដឡដសមសសកតស សកកកយេជដសមួទេំ កសសវតកេប យឯុឯមរដឡដកស តុ យញម់ង កយ កចយកសដូបឯមរប យស់
ិ  េដិដុងកតប្កេលតំ សយួ�តេ តុផ យុកផុេួសៃដស សកលឯអ�ឯដ�តេលឯអ�ឯដឹំមរ សយិ�យ
ជេទសកកវ៉ជមេួឹំ ដRIM លតេដង សយជមឯសណ់េឯតកលតំដដ។ដដដ 

៨. មក័ម៌សតបកនយលមិដុពឯកម័�ឹំ កសង តង្សក យ�ឯប យិ មេ

(ឯ) រគស��  ៖ វជឯសណ់ឯងមឯតកមដិដុត មអ�ឯស�  កជួ ង ិេូប �ង ង កយកដឡស� ក្ កកករ សកដ់

ះេកសិកសំូបម�ឹភ�តំ  �� េំដ �តេគេសូិ   េដ ងកតប្គសឯឃតញឯ�តំ យ�ឯប យិ មប់ដអូ��មដ ។ដ

ង សយ តលឯអ�ឯស�  ក��ំកកកិ   េដឡដ ជូ ង ិេូបកសឯ�ួកយរ� សដយុនះេអយកនដកសងសមកដដ

កសសមឹឯដ �ង ិភ�ឯមុង ត យ�ឯប យិ មេកុម់មតដ លឯអ�ឯគ ្ម់យលឯ្ជមេួបជ� ណកយ កដមតមុ

ង តង្សក យ�ឯប យិ មងសដៀំម� េដ លឯអ�ឯងកតបឈ កជ នា កដ រ កុកសង តង្សក យ�ឯប យិ មិ  េដ

ង សយ តមុយលតំូបរគស�� ិ  េដ។ដិកទេជ្៉ំណឯ៏ះេដលឯអ�ឯងកតបយៀសវំកស

ង តង្សក យ�ឯប យិ មេេូសមឯដ ដតម្ក់កក នេកសមយ្ឯឯ�តំខ�ួដឡលមអសកឯេលេំដ សមួទេំ កសឈយឺតឯ

ច កកយកដតេដសន� ឯកដយំ កសរេិភ�ឯដ�តេងកតបមយយក្អេ្ដយកដ កុ តុកសង តង្សក យ�ឯប យិ មេ

ះេឯូចស សកលឯអ�ឯដដតម្់យៀសវំ �ង ិដុអយឯតកមជេត�កតដ។ដ 

  

(ខ) សវឯមរស�រ� េ នា ក ៖ ឯមរប យស់សេរ កហតមប់ដអដូ ៃឯមរប យសផ់ យុកផុកកៃដស សកដ BlackBerry 

មតេងកតប្ល�  កជមេួឹំ ណច ញិូសស័មាសេរ ក េស តសវកសសណៈិដ

មតេមង តុខិូសស័មាដតម្ង់្ងស័េទឯកិ ំជមេួឧ ឯសណេ ផ្ំសដ �តេមតេងកតប្ផ យុកលតំ ដ

ឡមតេមមុ េណំះឯកជេសួិូសស័មាៃដដ ឡិូសស័មា តុកតស សកលឯអ�ឯលតេដ ។ដ ង្ម់េដ

លឯអ�ឯិិួុក� កុដ យំ ដ ងមមងមពំតដ ទេំ ឯមរប យសស់េុំសេរ កិ ូសស័មាៃដស សកដ BlackBerry 

យំឯមរប យស់សេរ កជិជឯតមប់ដអូដ មតេងកតប្ផ យុកលតំដ ឡ            មតេមមុ េណំះឯកជេួស

ិូសស័មាៃដដ ឡិូសស័មា តុកតស សកលឯអ�ឯិដុ្ង តង្សកជង ចេលតេដ �តេតដ ឯមរប យស់ទេំនេដ

មយអយងកតប្េឯទង តង្សកដតម្់ហទុខដ “៩១១” “១១២” “០០០” ឡុខផ្ំសិៀក

ិដុងកតប្ឯេណកកដល�  កអ�ឯង តង្សកមេួទកកកន េ់េ��តេក  ពឯកម័�ឹំសតបកនយលមកសសណៈដ

ឡសវឯមរស�រ� េ នា កងសដៀំម� េដ ះេអតលមតមយ្ កសច់ម់ិ ូគមនគមេង ចេកេ កដ ។ដ

កសហទកកសវឯមរស�រ� េ នា កដ មតេងកតប្ះឯកអេមដេណត សកស��ំកកកឯមរប យស់យ្ េ

មតុ ឃតញស ូលមដ ឡដMVS លតេដ �តេឹំ ងកតបះឯកអេដេណត សកសតមសេៈផ យុកផុកកៃដស សកដ

BlackBerry ឯ�តំិ់តេំ ណិដុមសវសេរ កិ ូសស័មាឥកិខ្ដ ិដុផច កុះេងឯកម�មត/អ�ឯផ�កកផ�ំ ក

 ណច ញិូសស័មាឥកិខ្ដ។ដ លឯអ�ឯេ កុដយំដ ងមមងមពំតដកសសៀ យេចកកិ យំ ិនមិៀកដះយកះេ



ិលឯម់ដ MVS ឡមតខរសយ្ េមតុ ឃតញស ូលមស សកឯមរប យស់ដ ងកតប្ផច កុសយិ�យយូុង តង្សកះេ

សវឯមរស�រ� េ នា កដ �តេតដRIM Group of Companies យំម�ចដ់អភយ្ ុដ ងមមទេំ យ្ជយក

់មេួសស សកខ�ួដ មតេងកតបមកសិិួុខតសងកតបដ ឡកសរ៉ កសំដ ទេជតមស ូលមណឯ៏ះេដ យេពេកស

សំស សួផា កុខ�ួដមសណៈលមដឡដសេណំជមកយឺយកចផ្ំសិដុឯតកយញម់ដឡពឯកម័�ឹំកសិដុមយអយ

យូុទង តង្សកសវឯមរស�រ� េ នា ក្ ដតមសេៈដMVS ឡមតខរសយ្េមតុ ឃតញស ូលមស សក

ឯមរប យស់េ ។ដដដ 

៩. RIME Store(s)

(ឯ) កសអតបកចេុ ឯខណក សេរ កដOfferings ៖  តុឯិុំិកមកសិយំ្៉ំយ្សកឯ�តំង កសដ ៩ដុឯខណក ដ

ទេំ អសកឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំេដ ិដុពឯកម័�ឹំ ឯមរប យស់ដSoftware ផ យុកផុស សកដRIM សមសសកតដ

ស សកកកយេជដសវឯមរស សកដRIM យំសវឯមរស សកកកយេជដងកតបអតបកចផំិដសយេពេង ភិដូយម� ដៃដ

Offerings ។ដ RIME សវតរ កុង កយ កចយកសពណយ ជ�ឯមរតម ណច ញអលយយងកតយឯស សកដ RIM Group of 

Companies សេរ កេតតច សយកសស សកលឯអ�ឯដ �តេជមេួម� េដ ឯ�តំ ស យ ិៃកសិយឯចេដ RIME 

Store Offerings យំកសិយញផ យុកផុដ In-App រ កុនឯកស្ំិដុមឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំេដ

សេដ តុដRIM ងកតបចកកិ តឯតជនឯកស្ំសេរ កដRIME ិដសដ។ដ 

 ៖ដ ុឯខណក  ិនមដូយ់ំងកមដ អតបកចយេពេលឯអ�ឯដ ងមមទេំ អ�ឯង តង្សកង កយងសកកដ

ស សកលឯអ�ឯដ តុដRIME Store (s)  

(ខ) កសផ� សក ចូស ៖ RIME សឯ្សយិ�យដតម�នា តសយិ�ិ កមេួគកកស សកខ�ួដឯ�តំកស ំរតកមក័ម៌ីរ់សដកសិឯិង ដ

យំកសិឯកេសបូតមដRIME Store ះេមតេចេ្ យកជូដេណឹំជមតដ សមួទេំ កសផ� សក ចូសដ The Offerings 

ិដុ្ផច កុដ យំ ដ Offering Descriptions ងមមទេំ ុឯខណក ដ ដរ ណកសផ� សក ចូសិ  េដ ឹំ
ងកតបអតបកចឯ�តំមុអនគកដ។ដ 

(គ) ិត់េំ ស សកដOfferings ៖ ទេ ់ជតដOfferings ងកតប្ះឯក រង ញន តុដOfferings Store ឯ៏ះេ

ឯដ៏Offeringsនេ មយអយសឯ្តមសេៈដRIME Store ឯ�តំេតតច សយកសទេំ អសកនេិដស ។ដRIME សូមដ

សឯ្សយិ�យដតម�នា តសយិ�ស សកខ�ួិកម ំគកកដឯ�តំកស ដយសសេដឡះឯកឯេ�យក តុកសផចុ កដOffering ណ

មេួដ ទកក តគ�ុដ ឡអំ�លមណមេួិដុតេំ នឯ�តំកេ កដ ឡេតតច សយកសណមេួដ យំដ ង តង្សក

 យ�ឯប យិ មដ ងមមទេំ មក័ម៌ិដុទឯកិ យទឹំ អ�ឯដឹឯជប�ូ ដ យំ/ឡ  ឧ ឯសណេ ស សកលឯអ�ឯដ ដតម្ដ់

ឯេណកកអកចស�� ណិ់តេំ ភមូយក�សចដ យំេតតច សយកសស សកលឯអ�ឯដ

ដតម្ស់េស សេស ួុ ដ កុកស ដយសសេដ /កសផកកយញដ ឡកសះឯកឯេស យកដ ។ដ

ះេមតេមះឯកឯេ�យក តុង កសដូយ្ពុ់ំ តុដ Offering អយដ ទញេឯដ កេលតំដ យំ /ឡដ

ង តង្សក្នឯ�តំេតតច សយកសិដុងកតប្អត�� កះេុឯខណក ស សកដ Vendor នជសសមដ

(ដូយមឯេណកក់ ំងកម) ឡដ ឯង៏កតបឯេណកកះេដ Vendor ។ដ ផ យុកផុដ In-App អយសឯ្

ឯ�តំេតតច សយកសដ ិដុឯ�តំនេដ RIME Store Offering (តមសេៈផ យុកផុដ In-App) អយសឯ្ដ

�តេឯអ៏យផច កុជូដ កុលឯអ�ឯផំិដសដ។ដ 

 



(ឃ) អក់យជ ៖ Offerings មមុដសេរ កិ ក តគ�ុិដុមុិ�លមដ យំសមកនលមចេ្ យកដ ដតម្ដ់             

ផច កុកសងមមងមពំតមុឯណៈយ្ កដ  តុ ិ ប�កចយៃមក័ម៌ិដុ្កេសបូដ យំដ ដតម្យ់តេឯយយ�សមដ ។ដ

លឯអ�ឯេ កុងមមងកក្មយយក្ះេផា កុដ យំដ ិិួុខតសងកតបរ កុកសង តង្សកះេអ់កយជដ ូបដ

RIME Store យំកសិយញផ យុកផុដIn-App ះេង តង្សកឈរ េដយំគណ់ស សកលឯអ�ឯដ។ដ 

(ំ) អ�ឯផចុ កសវឯមរ ៖ RIME អយង តង្សកអ�ឯផច កុសវងយតង ភិខតសសម� ដ សមួទេំ សមជយឯផ្ំិៀកដ

ៃដRIM Group of Companies ដតម្ ់រង េប ៉កេដង កយ កចយកសដ េមញលសឯយយ�ដយំ សវផ្ំិៀកដ

សេរ កដRIME Store (s) យំដBlackBerry Payment Service (“អ�ឯផចុ កសវ”) ។ដ 

(យ) MORs ស សកកកយេជ ៖ RIME ផច កុដRIME Stores ដ កុលឯដយំ អ�ឯង តង្សកង កយងសកកស សកលឯដ

អ�ឯដ ៉តិចមយអយជដMerchant of Record for all RIME Stores or Kiosks ឡដសេរ ករ កុកសិយញ           

ផ យុកផុដ In-App លតេដ ។ដ ដMORs ស សកកកយេជដ ឹំងកតបឯេណកកអកចស�� ណនមុិយញឯ�តំដ

RIME Store ឡដស សកផ យុកផុដIn-App �តេឹំផច កុជូលឯអ�ឯូបសវឯមរស សកកកយេជដជកស

 ិនមទឹំុឯខណក  ិនមដ (យំ) អយទមទសអេលឯអ�ឯមគណ់មេួិដុមអ�ឯដេណត ស

កសិូទកកជឯកលឯកដមដូយជ ៖ដPayPal, In ដតម្់សវតកស �� ិយញដ។ដ 

(�) ុឯខណក ស សកដ Vendor ៖ សយិ�យស សកលឯអ�ឯឯ�តំកសង តង្សកដ Offering ណមេួិដុងកតប្ិ ំដ

ិយឯទកកលឯអ�ឯតមសេៈដ RIME Store សមួទេំ សយិ�យស សកលឯអ�ឯឯ�តំកសយូុទកកដ យំ                 

ង តង្សកដ Offering ណមេួិដុជសវឯមរដ ងកតបសនយកនងកមុឯខណក ៃឯយយ�ងមមងមពំស សកអ�ឯដ

ង តង្សកយតំងកេដ ិដុងកតប្ះឯក ប�ូ ុូបដ Offering នេដ (“ុឯខណក ស សកដ Vendor”)។ដ                      

ង សយ តដOffering Vendor ខឯ់មតេ្ផច កុុឯខណក ស សកដVendor ិដុពឯកម័�ឹំដOffering 

មុនេលឯអ�ឯងមមងមពំតដ កសង ់ង្សកស សកលឯអ�ឯូបដ Offering ិ  េដ ងកតបសនយកនងកម

ុឯខណក ដ ៃឯយយ�ងមមងមពំមេួិដុមុឯខណក ដូយម� ឹំឯយយ�ងមមងមពំេដ េឯកដូយជដ Offering 

នេ គឺជឯមរប យស់ដឡដសវឯមរស សកដRIM ិដសដ(តមកសជឯកិ សចំ ) ិដុ ំរតក្ជិផ�ឯដៃដBlackBerry 

Solution ស សកលឯអ�ឯដ ិដុមកសិឯសេស ួុ ដូយ់ំងកម ៖ដ១)Offering Vendor ងកតប្ចកកិ តឯ

តជម� សកអជអ  ណ័� ដ ឡជអ�ឯផច កុសវឯមរដ (តមកសជឯកិ សចំ ) ២) Offering ងកតប្ផច កុជូលឯ

អ�ឯដ ះេដ RIME ឡះេសមម័��កយស សកដ RIME “តមុឯខណក ដ យំ ិ់ឯិ�ំ ជឯកិ សចំ ” យំ                 

“តមិដុអយសឯ្” ះេមរ ុឯខណក ជឯកលឯកដឡះេកតណង់ លមដកសមេងិដឯយយ�សនដកសអេអំដ

ឡកសសមដយំដ៣) សវំលឯអ�ឯដយំ RIME កសះឯកឯេស យកដយំ កស ដយសសេូបកសិិួុខតសងកតបដយំ
ខិយំអេមក់ស ំវយុង្ឯកងកល កមឯប យញដិដុ្ឯេណកកឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំេសេរ កង ភិជឯកិ សចំ ៃដ

Offering ស សកកកយេជដ�តេមយសេរ កឯមរប យស់ដឡដសវឯមរស សកដRIM ងកតបេឯមឯអតបកចដ។ដ 

(ជ) Offering សេរ កកសង តង្សកផា កុខ�ួដ  តុផ យុកផុកកៃដស សកដ BlackBerry យំ ដ កសេមុឯក ៖ 

ទេ ់ជមុឯខណកណមេួឯ�តំុឯខណក ជងយតសេរ កដ Offering ះេិលឯឯ៏ះេដ លឯអ�ឯ

សនដយំដអេអំតដលឯអ�ឯិិួុេឯដOffering សេរ កិ កកសង តង្សកផា កុខ�ួ ៉តណ� េដ�តេមយ

ុឯកដឡុឯក ចដ�តេតដលឯអ�ឯឹំ ទញេឯេឯនឯកសដកេលតំ ដយំ/ឡដង តង្សកដOfferings ិដុ

ជឯមរប យស់ ៉តណ� េដន តុឯមរប យស់ិដុជឯមរសយិ�យស សកដRIM ិដុង កយ កចយកស តុផ យុកផុកកៃដដ។ដ 



(ឈ) កសមេងិមឯេស យក ៖ ទឯកិ យឹំដRIME Store យំសមសសកតស សកកកយេជដ ងមមទេំ សវឯមរស សកដ

កកយេជិដុងកតប្ផច កុតមសេៈដ RIME Store មុនេដ RIME ឹំិិួុ ខតសងកតបយេពេដ (ឯ) 

សវឯមរមេងិិដុមឯេស យកដ ពឯកម័�ឹំឯមរប យស់ដ យំដ  �ង ទញេឯកមសសកតស សកកកយេជដ

 ៉តណ� េដ យំ ដ (ខ) សវឯមរមេងិិផ�ឯជេនញសេរ ក �ង  យ�ឯិសដ ិដុលឯអ�ឯអយឹំជួ ង ិេដ

យេពេឯមរប យសក់កៃដស សកដ BlackBerry ិដុសេស សេស ួុ ដ កុកសយូុទកកដ យំកសង តង្សកដ RIME 

Store ។             សូមយូុទកកប ៉កេដដតម្ម់យយក្មតុ សវឯមរមេងិស សកដRIME Store ិដុ

មនដមុ យ�ត ្�ដ។ដ 

(ញ) កសិឯុម�គតណលមិដុងកតប ំកៃី� ៖ មុខ�េដ RIM អយសវតកសិឯសេស ួុ ជមូុះ ដ ឡកសសេស ួុ ិដុដ

មឯេណកកមុបលដ តុសវឯមរស សកដRIM ឡដសមសសកតណមេួៃឯមរប យស់ិដុ្ផច កុជូលឯដ

អ�ឯដ ដ ទ តុឧ ឯសណេ ដូយិដុ្ ប�ូ ដ ឡដ តមសេៈដ RIME Store  ៉តិចកេសបូអេលឯអ�ឯដ                   

ិយញដឯេិណីរស់ សកសវឯមរដRIM ិដុងកតប្ិឯុម�គតណលមដ (កសជបិដុងកតប្ិឯុម�គតណលមដ

យេពេសវឯមរស សកដRIM) ឡដ  តុឯមរប យស់ិ  េដ ដតម្ ់ិ ិួុ្កស េមញមតខរស ិនមដឡដ ង តង្សក

សវឯមរស សកដRIM ឡដឯមរប យស ់នា  កម់សេៈមុង តង្សកកឯុ្ំដ។ដ 

(ដ) កសិិួុ ខតសងកតបស សកដMOR យំ ដRIME យេពេសមសសកតស សកកកយេជដឡសវឯមរស សកកកយេជ ៖ 

ទេំ ដ MOR ិដុជកកយេជដ យំដ RIME   មតេមជេនញ យ�ឯិសដ ទឯកិ ំទឹំ ដ

សមសសកតស សកកកយេជដ ឡសវឯមរស សកកកយេជិដុ្ផច កុតមសេៈដ RIME Store ។ដ

Offering Vendor ិិួុខតសងកតបយេពេឯយយ�សនដ យំ កសមេងិសេរ កដOfferings ។ដ លឯអ�ឯឹំម

អកនង ្ជេដម់កសសនរ៉ កសំម់ដOffering Vendor ( តម)  តុផ យុកផុដOfferings ស សកគដ។ដកស

ិិួុសនរ៉ កសំទេំ េដ ឹំ មុឯណៈខតសម� ម់ដOffering Vendor មេួទដ Offering Vendor 

ផ្ំមេួិៀកដ យំ ដ សវំេតតច សយកសទេំ ឡេសេរ កដ Offering Vendor ះេិលឯដ ។ដ លឯអ�ឯដ

គ ្អ់នឯកសិដុពឯកម័�ដ ឡដ ុឯខណក សេរ កដ Vendor ិដុ្ផច កុជូជមេួឹំដ Offering 

ដតម្ម់យយក្សឯមតុ កសមេងិដ ិដុដ Offering Vendor ឹំផចុជូដ ឯ�តំឱកសមយសសណមេួដ ៃដ

Offering យំសយិ�យស សកលឯអ�ឯដទឯកិ ំឹំកសមេងិដយំកសសនរ៉ កសំដ។ដ  តុឯិុំិកមកសងមម

ងមពំដ ដ ផ្ំម់េដ ឡដ កសកេសបូះេយ្ កនជសសមដ រ កុកសសនរ៉ កសំណមេួដ ទឯកិ ំឹំ ដ

Offerings ិដុ្ផច កុជូលឯអ�ឯដ ះេមកសេ កុឃតញតដ លឯអ�ឯដ គជឺអ�ឯង តង្សកដ

គឺមតេិមជអ�ឯុឯក ចិដ ូបដ Offerings ទេំ នេដ ។ដ  តុឯិុំិកមកសកេសបូះេយ្ កដ ឡដ ះេ

មុ្្េ ប�ូ ស សកដ MoRs ( តម) សេរ កសមសសកតកកយេជជឯកលឯកណមេួដ ឡ

សវឯមរស សកកកយេជជឯកលឯកណមេួដ ទេំ ដ MoRs យំដ RIME 

ិដុ េមញឯយយ�ឯ�តំនមខ�ួនំផា កុដ ឡដ ឯ�តំនមជអ�ឯផច កុសវឯមរសេរ កដ MoR 

មយងកតបមកកមវឯយយ�ណមេួដតម្ផ់ច កុកសមេងិិផ�ឯ យ�ឯិសដ ឡកសមេងិង កយ កចយកសដ ឡដ កស ំវយុ
ង្ឯក             ងកល កប យញសេរ កសមសសកតកកយេជដឡសវឯមរស សកកកយេជដិដុ្ផច កុតម

សេៈដRIME Store លតេដ។ដ 



(ឋ) សយិ�យយេពេឯយយ�សនដយំ កស ំវយុ ង្ឯក ៖ ទេ ់ជម ិ ប�កចយឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំេឯ៏ះេដ ង សយ

 តដ RIME ងកតប្កេសបូះេយ្ កឯ�តំេតតច សយកសស សកលឯអ�ឯដ អេ ំវយុ ង្ឯកងកល កមឯប យញ ិនម

ិៀកដឡសយិ�យ តុឯយយ�សនយេពេដOffering នេដRIME ឹំផច កុកសជួសជតុេដតមកសកេសបូះេយ្ កដ

�តេ តសយជមកសអត�� កដ RIME អយងជតសស តសឯ�តំកសផច កុផ យុកផុដ RIM ឯមរប យស់ដ សវឯមរ

ស សកដRIM សមសសកតស សកកកយេជដឡដសវឯមរស សកកកយេជដមេួដឡងយតជេួសប យញដ។ដ 

 (ឌ) ផ យុកផ ដុ IN-App យំ ដ សវិូទកកស សកដBlackBerry៖ សវិូទកកស សកដBlackBerry អយ តឯុិ�ដ

លមអេដOffering Vendor ផច កុ/ផ្មវផ្េផ យុកផុឌ់ជ់ីុដ យំ សវឯមរទកកលឯអ�ឯមឯ់�តំ

ឯមរប យសស់ សកកកយេជដឡឯមរប យស់ដ ។ដ លឯអ�ឯិិួុក� កុតដផ យុកផុដ In-App ស សកកកយេជដមតេងកតប

សឯ្ តិឯន តុម៉សត់ េស តដ(Server) ស សកដRIME លតេដមយងកតបិយឯចេតមសេៈដRIME Store �តេ

លឯអ�ឯេ កុងមមតដវជដOffering Vendor ៃផ យុកផុដIn-App ទេំ នេដិដុិិួុខតសងកតបឯ�តំ

កស េមញតមកស �� ិយញស សកលឯអ�ឯដ ូបផ យុកផុដ In-App យំង គ កុផ យុកផុដ In-App ទ

កកលឯអ�ឯដ។ដ 

១០. My World

១១. 

 ៖ដ កុ តលឯអ�ឯទញេឯឯមរប យសណ់មេួដ ឡដ សមសសកតស សកកកយេជ តមសេៈដ RIM 

Service ឡសវឯមរស សកកកយេជដ វជកសិិួុ ខតសងកតបស សកលឯអ�ឯដ �តេទេំ ដ RIME 

ងមមទេំ សមម័��កយស សកខ�ួដ មតេិ ិួុខតសងកតបយេពេលឯអ�ឯដ  តុកស្កក ំកដ កស េផ� ញដ ឡកសខូយ់កដ

យេពេឯមរប យស់នេលតេដ ។ដ � េំ ផាតឯស សកដ My World អយសវតអេលឯអ�ឯដ តុ ដ ឡកេលតំប យញ្ដ

ូបឯមរប យសម់េួយេួដ យំ សមសសកតកស សកកកយេជដ ន តុផ យុកផុកកៃដស សកលឯអ�ឯដ

ដូយម េុអយក �� ឯក ិនមិៀកនឯ�តំអវ់ិដុមុនេដ គហតដ ប យសីរ់សសេរ កដ My World ។ដ

លឯអ�ឯិិួុក� កុដ យំងមមងមពំតដ ប យសដ យំុឯណៈមយសសស សកដ My World អយម

កសផ� សក ចូសឯ�តំមុណមេួដ�តេេ កុងមមមសមតមប យសីរ់សដទេំ នេដ។ដ 

ឯមរសយិ�យ ��  ៖ លឯអ�ឯដ យំអ�ឯង តង្សកង កយងសកកដ មយិិួុ្ូបសយិ�យឯមរសយិ�យដ ប យ��   ងកដ ឡផុ

ង ្ជេដ ឡសយិ�យឯមរសយិ�យ �� ដ ឡសយិ�យឯមរសយិ�យផ្ំិៀកដ ដូយជ៖ ង កសេ់ ងកកឯរឯមរដ គេស ូ�ំ កដ                      

ម៉ឯពណយ ជ�ឯមរដ សយិ�យអ�ឯយម�ដ សយិ�យិ យ�េ័មូុ ះ ដ ឡសយិ�យិដុមយេពេមក័ម៌សេរកកដ

ឡកសសេរកកពណយ ជ�ឯមរដ ិដុពឯកម័�ឹំដ BlackBerry Solution ស សកលឯអ�ឯដ

ឡិផ�ឯណមេួិដុមឯ�តំនេដ សមួទេំ មកយកមក័ម៌ិដុផច កុះេដ RIM ឡដ សមម័��កយស សកដ RIM 

យំអ�ឯផ�កកផ�ំ ក់មេួសស សកគដ ិដុ           ជិផ�ឯៃសវឯមរស សកដRIM ងកមឯយយ�ងមមងមពំេដ ។ដ

លឯអ�ឯមយិិួុ្សយិ�យ តុអជអ  ណ័� ណមេួទឯកិ ំទឹំដ BlackBerry Solution ស សកលឯអ�ឯដ

ឡសមសលមណមេួៃដBlackBerry Solution ស សកលឯអ�ឯដឡដឯ�តំមកយកមក័ម៌ណមេួដិដុផច កុ

ជូលឯអ�ឯដ តមសេៈសវឯមរស សកដ ដRIM ង្ម់សយិ�យិ ដុលឯអ�ឯ្ិិួុ តមសេៈឯយយ�ងមមងមពំេដ

នឯ�តំនឯកសសមសិដុពឯកម័�ដ ឡតមសេៈឯយយ�ងមមងមពំអប�មប�ជលេុឯណេ អឯ្ស ិដុលឯ

អ�ឯអយឹំយតេជមេួដRIM ។ដឯយយ�ងមមងមពំេដមយ្ផច កុឯមរសយិ�យដឡសយិ�យកកក កផ យុកផុដRIM ណ

មេួដ (ង សយ តម) ដ កុលឯអ�ឯលតេដ �តេឯម៏រ ឯមរសយិ�យណ តុដBeta Hardware ងកតប្ង គ កុ

ជូលឯអ�ឯិដសដ។ដសយិ�យទេំ ឡេណិដុមយងកតប្ផច កុជូអេ្ជឯកយ្សកតមសេៈឯយយ�ងមមងមពំ



េដឹំងកតបសឯ្ តិឯជខ េសតំ ដ។ដដតម្់អេកកិ កយ្សកដះេមយគយកទ តុយេណត យផ្ំិៀកនឯ�តំឯយយ�ងមម

ងមពំេដ ទេ ជ់ឯ�តំឯសណ់ណឯ៏ះេ              អជអ  ណ័� ិដុ្ផច កុសងម កឯមរប យស់ដSoftware 

មយអយងកតប្មងំ់ឯប យកុលមងគ កដណច  ក/លកស�ឹំដ ឡងកតប ឯងកេតដ មប យកុលមងគ ក

ដណច  ក តុកសង តង្សកសវណមេួស សកកកយេជដ ឡដ “សមសសកតស សកកកយេជ” មយតង តឯ�តំដ

មូុះ មេួះយកះេិលឯដឡង តជមេួដដBlackBerry Solution យំះេមយឯណេ កកទ តុយេណត យដូយ្

 តុឯលតំ់ំ តុដ អជអ  ណ័� ដ ិដុ្ង គ កុដ ងស តមឯយយ�ងមមងមពំេដ មយងកតប ឯងកេតដ អ�ឯិយឯ

ចេសវស សកកកយេជដ ឡសមសសកតស សកដ កកយេជអយអេអំកសពស            ង តង្សកសវឯមរដ

ស សកកកយេជដ ឡសមសសកតស សកកកយេជដ ទេ ់ជង តសមួជមេួិផ�ឯទេំ អសកដ ឡិផ�ឯណមេួៃដដ

BlackBerry Solution  ឡង តះេឈស តុមូុះ មេួះយកះេិលឯដិដុងកតប្ផច កុ           អជអ  ណ័�

ងស ដ តមង កស់េ ងកស សកដ RIM ះេកសតដ ឯមរប យស់នេងកតប្ផច កុអជអ  ណ័� ដ ងស តមឯយយ�ងមម

ងមពំេ។ដ ឯមរប យសដ់ Software សមួទេំ យ្ កយម�ំស សកឯមរប យស់ដ ងកតប្ផច កុអជអ  ណ័� ឱ្លឯអ�ឯិក ៉តណ� េដ

មយិមជកសុឯកឯមរប យស់ដSoftware យំយ្ កយម�ំទេំ នេឱ្លឯអ�ឯលតេដ។ដ ឯមរប យស់ដSoftware នឯកស

សមសដ (Documentation) យំមកយកណមេួិដុ្ផច កុជូលឯអ�ឯដ ះេដ RIM ឡសមម័��កយ
ស សកដRIM ជិផ�ឯៃសវឯមរស សកដRIM យំដគ�ិេមស័ិដុអត�� កឱ្លឯអ�ឯយូុទង តង្សក        

សវឯមរដ (Service) ននដ ងកតប្កសពសះេយ្ កសច់ម់ង កស់េ ងកកឯរឯមរដ យំសយិ�យអ�ឯយម�ស សក        

កណះដ ស�សដអមស យឯដ យំ យ្ កអចសជកយដ ងមមទេំ  ិ ប�កចយៃស�យស�� អចសជកយ។ដ

កសស េលភ េពឯមរសយិ�យ �� ដ ឹំងកតបង ឈមមតខដ ឹំិណក ឯមរសដ ្បណ់ដ យំ ងម�រិ ណក ្៉ំសកកសកស។ដ

លឯអ�ឯងមមងមពំតដ ឯយយ�ងមមងមពំេ មយសវតឱ្ េ៉ព កុដ អប យជ�ម តុសយិ�យដ យំឧ្ងស័េ

យេពេដេណេងកេនន សមួទេំ កសេមង្មដ (injunctive relief) ិដុដ RIM យំអ�ឯផច កុ

មកយកមក័ម៌ណមេួសេរ កសវឯមរស សកដ RIM អយឹំមដ ងស តម ប�កចយយ្ កិ ដុនជសសមដ

ពឯកម័�ទឹំ កសកសពសឯមរសយិ�យ �� ដ ឡដ ឯមរសយិ�យ �� ស សកអ�ឯផច កុមកយកមក័ម៌ដ ឡសយិ�យឯមរសយិ�យផ្ំ

ិៀកស សកដRIM លតេដ។ 

១២. កសះឯកឯេ�យក តុកសនេយញ-នេយូុដយំ កសង តង្សកដយំ ដអជអ  ណ័� សះ ភយ្ ុស�សដអមស យឯ

លឯអ�ឯិិួុក� កុតដ ផ យុកផុដ យំ ឯមរប យស់ដ Software ស សកដ RIM សមួទេំ  យ�ឯប យិ មស�ស្ យុខដ

(cryptographic technology) ឹំមយងកតបនេយញ-នេយូុដ យំ/ឡង តង្សកដ ផាសដ នេយញ ចដ  តុឯិុំិក

អតលមតមយ្ កដ យំ ិះ គកយេតកចនជសសមស សកអជអ សសសះ ភយ្ ុិដុពឯកម័�ដ ។ដ លឯអ�ឯដ

តមសេៈេដ សូមសវតកសអេអំត ៖ដ (ឯ) តមិដុខ�ួ្ដឹំដ លឯអឯ�មសយិ�យឹំិិួុផ យុកផុដ

(Product) យំឯមរប យស់ដSoftware ស សកដRIM ងកម ប�កចយយ្ កិ ដុនជសសម។ដ(ខ) លឯអ�ឯឹំមយង ត
ង្សកផ យុកផុដ(Product) យំឯមរប យស់ដSoftware ស សកដRIM ដតម្ ់ំរតកដផ យុកដងគ កងគំ/ចកកិ យំដសឯ្ តិឯដ

សតឯសឯដ ឯេណកកដ ឡសវតអេកេលេអបតសគ់មដ់ អបតសជ់បក�សចដ ឡអបតសតេឯ�ិអសដ ឡង ម័�កេងជយ្ដ (Missile) 

សងម ក្ ញកអបតសទេំ េដឡឧ ឯសណេ ដឡសមា សៈដ ិដុអយងកតប្េឯទង តនឯ�តំអបតសទេំ េដឡង ម័�

កេងជ្យសងម ក្ ញកអបតសទេំ េដ ឡុឯក ចដ ឡនេយញដ ទឱ្ស ូបច តគ�ុ ដ ឡក់យ តគ�ុណមេួិដុសវត
សឯមរលមទេំ េដ យំ ដ (គ) លឯអឯ�សនតដ អ�ឯង តង្សកង កយងសកកយដ ឹំង តង្សកផ យុកផុដ (Product) 

យំឯមរប យស់ដ Software ស សកដ RIM ងស តមកសះឯកឯេ�យក់ំ តុ។ដ  តទេជមឯយយ�ងមមងមពំជមេួ            

 ៖ដ 



កកយេជដ ឡ ិ ប�កចយយ្ កដ  ិ �� ដ ឡដ មុ្្េិយំផ្ំម់េឯ៏ះេដ ង សយ តលឯ

អ�ឯ ងមតកសឱ្ិ់ល� ឯករសណមេួស សកសះ ភយ្ ុស�សដអមស យឯដ សយិ�យស សកលឯអ�ឯពឯកម័�ឹំឯមរប យសដ់

Software មយងកតប្ផច កុជូ តុសម់សយិ�យដ ិដុ្ផចុ កជូតមសេៈឯយយ�ងមមងមពំេលតេដ តុឯិុំិកដ

RIM ្សវតកសងមមងមពំ្៉ំជឯកយ្សកដ តមសេៈឯយយ�ងមមងមពំជលេុឯណេ អឯ្ស ិដុមយតេ

�កនុ់ះេនេឯង កយ កចយដ (Chief Operating Officer ឡដ Chief Executive Officer) ស សកដ RIM 

ជមេួឹំ            លឯអ�ឯ ។ 

១៣. សតបកនយលមដគណដ់យំ ដពឯ្សមក កក ៖ដ លឯអ�ឯងមមងមពំិិួុខតសងកតបទេំ ងសកំ ឯ�តំកសសៀ យេ ំរតកដ អេ

មប យសកសសតបកនយលមសមងស ដ ដតម្ង់គ កងគំ/ងក្កមយយក្រ កុកសយូុទង តង្សកផ យុកផុកកៃដស សក

លឯអ�ឯដ យំ ង ម័�ឯតេម្ូិ ស័ិដុខ�ួង តង្សកដ ។ដ ះេមរ ះឯកឯេ�យក តុអវ់ិដុ្ពុ់ំ តុដ លឯ

អ�ឯេ កុងមមងជតសស តសអឯ្សដ/ ុខដសមក កកមយ្ឯសដយំដសឯ្សតបកនយលមដងមមទេំ កសសមក កកដយេពេរ កុអឯ្ស/

ុខសមក កកទេំ អសកដ ិដុងកតប្ង តង្សកដតម្យូ់ុទង តង្សកដ BlackBerry Solution ស សកលឯអ�ឯដ

ឡិផ�ឯណមេួដ សមួទេំ អឯ្ស/ុខសមក កកដ ិដុងកតប្ង តង្សកដតម្យូ់ុទគណ់ណមេួិដុ្ តឯដ

�តេពឯកម័�ឹំBlackBerry ស សកលឯអ�ឯដ។ដលឯអ�ឯេ កុងមម ិនមិៀកតដលឯអ�ឯិិួុខតសងកតប

រ កុសឯមរលមទេំ អសកដ ិដុឯតកយញម់កសង តង្សកអឯ្ស/ុខសមក កកស សកលឯអ�ឯដឡដ  តុដ ឡដ ��ំកកក/

តមសេៈគណស់ សកលឯអ�ឯដ សមួទេំ  ាតឯ�យសប� បកនតទេំ អសកដ ឡកសរ៉ កសំផ្ំិៀកិដុឯតកមលតំ  

ពឯកម័�ឹំសឯមរលមិ  េ។ដ ។ដ លឯអ�ឯេ កុងមមតឹំជូដេណឹក ំដ កុដ RIM ជ នា កដ អេម់កសុួយ

ង តង្សកដ  តុិផ�ឯណមេួដ ឡទេំ ងសកំដ ៃដ BlackBerry Solution ស សកលឯអ�ឯដ

សមួទេំ ពឯ្អឯ្ស/ុខសមក កកណមេួសេរ កដ BlackBerry Solution ស សកលឯអ�ឯដ

ះេសវតិេនឯកិ េំជមេួឹំ ិផ�ឯមេងិ  អកយីយជស សកដ RIM (មក័ម៌សេរ កិ េនឯកិ េំដ មនដដ

www.blackberry.com/support) ។ដ RIM អយចកកប យសកសិដុខ�ួេ កុឃតញតសមងស ដ

 នា  កម់ិិួុ្កសជូដេណឹំិ  េដ  ៉តិចមតេមកកមវឯយយ�ចកកប យសកសណមេួនេិដ ។ដ លឯអ�ឯ

ងមមងមពំផំិដសតដ កសជូដេណឹក ំដ កុដ RIM ដូយមឯេណកក់ ំ តុដ មតេិមជកសអេលឯអ�ឯ សយួផតក

ម់កសិិួុខតសងកតបយេពេសឯមរលមណមេួិដុឯតកមះេកសិកកសង តង្សកអឯ្ស/ុខសមក កកដ ឡ

ង តង្សក តុដឡង តង្សកសេៈគណ់ស សក                        លឯអ�ឯលតេដ។ដដដដដ 

១៤.ផ ឧ ឯសណេ ិដុ្កក ំកដ- កស តុ យិ�េ័/កសយម�ំ ដិយ�េ័ តិឯ

(ឯ) ឧ ឯសណេ ិដុ្កក ំក/ងកតបគុួយ ៖  តសយជលឯអ�ឯសំ្េ័តដផ យុកផុកកៃដស សកលឯអ�ឯងកតប

គុួយដ លឯអ�ឯគ ្ទ់ឯកិ ំជមេួិផ�ឯង កយ កចយយ្ កង ចេកេ កនេដ ។ដ ង សយ តផ យុកផុកកៃដ

ស សកលឯអ�ឯ្កក ំកដ ឡដ លឯអ�ឯគយកតមគុួយដ �តេលឯអ�ឯ្យតេ ប� ់ផ យុកផុកកៃដ

ស សកលឯអ�ឯននសវឯមរស សកដ RIM ផ យុកផុដ BlackBerry ិ  េដ ិដុអយផច កុកសឯេណកក        

ិ់តេំ ស សកឧ ឯសណេ ដ ចឯកកសដ ឡដ តុ ចុឯមរប យស់ិយ�េ័ដ មុនេលឯអ�ឯគ ្់ង តង្សកសវ

ិ  េដស សកដRIM ដតម្ម់ម្មសឯដឡដ តុ ចុដឡដចឯកកសផ យុកផុកកៃដស សកលឯអ�ឯះេ

 �� ម់យមក េដ។ដ ទេ ់ជមុឯណៈដូយ្ពុ់ំ តុេឯចដ់យំដ ះេមរ ឯេណកក តុសយឯច់
 ដយសសេជិូទឯ�តំិផ�ឯដ ២២ដ RIM យំងឯកម�មតិដុជសមម័��កយស សកខ�ួដ មតេអយសន្ូបដ           

 ៖ដ 



(i) ុិ�លមិដុអយសឯ្ដលមងកមឹងកតបដលមងគ កងជកំងជេ ិេតឯយយកច/កសមឹំ ិផ�ឯដកសឯេណកកមុដ

ៃិ់តេំ ដិយ�េ័ដឡិយ�េ័ផ្ំណមេួដិដុងកតប្គយូុមឯង តង្សកតមសេៈសវឯមរដឯេណកក

សឯិ់តេំ ិ  េដឡដ(ii) កស តុ ិយ�េ័ដកសចឯកកេះេ �� មយ់មក េ ឡដ មតខរសផ្ំិៀក

ៃសវឯមរិ   េដឹំមដេណត សកសជគជេ័ទេំ ងសកំនេិដ ះេកសិកកេ កមសវស សកអ�ឯ

ផ�កកផ�ំកសវ ណច ញិូសស័មាឥកិខ្ស សកលឯអ�ឯដ កន លមៃផ យុកផុកកៃដស សកលឯអ�ឯដ យំ
សសង ម័�ដិដុគមយអយដឹំ្នមុសវតសេណត ដ។ដ 

(ខ) កស តុ ដយំ ដកសីកយម�ំ ិយ�េ័ តិឯ ៖ RIM សូមសវតកសិណនេលឯអ�ឯឱ្សវតកស ងមកំ តិឯកសអលយយ

ងកតយឯដមកយកដឯមរប យស់ដSoftware ស សកកកយេជដយំ/ឡដិយ�េ័ផ្ំិៀកិដុមនឯ�តំផ យុកផុ

កកៃដស សកលឯអ�ឯដ ដរ ណលឯអ�ឯមសយិ�យចេ្ យកដ ឡអជអ  ណ័� សវតិ  េដ ិដុឯ�តំឯសណ់           

ជងយតដ ិយ�េ័ទេំ េមយអយងកតបសឯ្ តិឯដ ឡ ងមកំ តិឯឯ�តំនមដ ឡជួសមតខឱ្ដRIM លតេ។ដ ង សយ

 តលឯអ�ឯផាសផ យុកផុកកៃដស សកលឯអ�ឯដ (ងស តមកសអត�� កស សកដ BBSLA) ះេមូុ

�កតណមេួដ សមួទេំ កសេឯផ យុកផុកកៃដឱ្ជំជសួជតុដ លឯអ�ឯដ ងកតប តុ ចុិយ�េ័ទេំ

អសកដ មផ់ យុកផុកកៃដស សកលឯអ�ឯដ យំងកតបះេកកដ Memory ទេំ អសកយញដ  តមយដូយ�េិដ

 តគ�ុិដុិិួុផ យុកផុដកកៃដម់លឯអ�ឯដ ឹំអយ តឯមតុ ិយ�េ័ទេំ អសកនេ។ដ ដ ង សយ តដ

ផ យុកផុកកៃដស សកលឯអ�ឯងកតប្ង គ កុជូប យញដ  នា  កមង់កតប្ តុ ដ ឡផាសដ ដូយជដ

 នា  កម់កសជួសជតុដ មុនេលឯអ�ឯឹំងកតប ប�ូ ុ/កេលតំជីរ់លតំប យញដ ូបឯមរប យស់ទេំ ឡេណដ

ិដុមយងកតប្ ប�ូ មឯកកលឯអ�ឯម់ដេ ូំ ជមេួឹំផ យុកផុកកៃដដ។ដ 

(គ) កសផច យកយញម ់ណច ញ ៖ សវឯមរស សកដRIM មេួយេួដ ដូយជផ យុកផុដBlackBerry យំសវឯមរដ 

អត់សឺិណកស សកដ BlackBerry អយ តឯុិ�លមអេលឯអ�ឯផច យកផ យុកផុកកៃដស សកលឯអ�ឯ

យញដម ់ណច ញសវឯមរស សកដRIM ្។ដដង សយ តផ យុកផុកកៃដស សកលឯអ�ឯដងកតប្គុួយដ

ឡដ្កក ំកដ លឯអ�ឯផាសផ យុកផុកកៃដស សកលឯអ�ឯះេមូុ�កតណមេួដឡដ ង សយ តលឯ

អ�ឯដ មតេយំកល�  កផ យុកផុកកៃដស សកលឯអ�ឯទឹំ ណច ញសវឯមរស សកដ RIM ិដ លឯអ�ឯងកតប

ិិួុខតសងកតបយេពេកសផច យកផ យុកផុកកៃដស សកលឯអ�ឯយញម់សវឯមរស សកដRIM ។ដដ 

១៥. កសសមក កកដយំ ដកសេមមយអេមប យសវឯមរ ��� ស

 លឯអ�ឯងមមងមពំដ យំ ិិួុ ក� កុតដ Your BlackBerry Solution ងកតប្ ៖ (ឯ) RIM យំ/ឡដ RIM 

Group of Companies សៀ យេ ំរតកលតំះេងកតបយេណេមុបលដ យំក�មតេជងយតដ �តេតដ           

(ខ) ផ យុកផុស សកដ RIM សវឯមរស សកដ RIM Software យំអជអ  ណ័� ិដុពឯកម័�ឹំដ CAL សមួទេំ

ផ យុកផុដBeta មផាតឯូបមក័ម៌សេរកកននដសមួទេំ កសសេរកកពណយ ជ�ឯមរស សកដRIM យំដRIM Group 

of Companies យំដអ�ឯកេណំិយឯចេស សកដRIM យំដRIM Group of Companies។ដ ះេមរ កស

ះឯកឯេ�យក តុអវ់ិដុ្ពុ់ំ តុដសេរ កផ យុកផុដBeta កសរស/មក័ម៌សេរកកដ គយកសមួទេំ ិយដលម

់ំង្/សេ ឯង្ដ “គេ�តញដ យំកា  កក” កស េមញមតខរសដ េតង ភិដ ុឯណៈមយសសដ យំមតខរស

ស សកឯមរប យសដ់ Software & Hardware ិដុមក័ម៌ទេំ េដ មយងកតបេឯទមយលឯ្ដ

ឡ រង ញដ កុកសសណៈជដ ះេខ�ួលឯអ�ឯផា កុដ ឡះេអ�ឯង តង្សកង កយងសកកស សកលឯអ�ឯដ

 ៖  



ទេជតមស ូលមណឯ៏ះេដ ស�ូកទ កុិកមកសផ្មវផ្េជកសសណៈះេដ RIM ។   

ឯយយ�ងមមងមពំេដ មយ្ផច កុឱ្លឯអ�ឯ ូបសយិ�យិិួុ ្ឯូដដតមដ (Source Code) សេរ កឯមរប យសដ់

Software សវឯមរស សកដRIM,         សមសសកតស សកកកយេជដឡសវឯមរស សកកកយេជដម់ដRIM ម់
សមម័��កយស សកដ RIM ឡម់អ�ឯកេណំិយឯចេស សកដ RIM លតេដ  តុឯិុំិកមយ្ កិ យំ្៉ំយ្សកដ

មយអត�� កអេដRIM  សវតកសេមង្មិ  េដ�តេលឯអ�ឯងមមងមពំតដលឯអ�ឯដយំអ�ឯង តង្សក

ង កយងសកកយស សកលឯអ�ឯដ ឹំមយិឯិង ដ            ផ� សក ចូសដ េឯ េុនេតមដ  ំរតកក� ៃដ ចដ (Derivative 

Works)  ឯិង ដ សវតឱ្ខូយស ូរំដតមដ (Deface) ឡសវតប យសវឯមរ ��� សដ (Reverse Engineering) ូបដ ឯមរប យសដ់

យំ/ឡដ CALs ិដុពឯកម័�សវឯមរស សកដ RIM សមសសកតស សកកកយេជដ ឡសវឯមរស សកកកយេជដ ឡដ

 ៉ត ៉ំ ឹំសវតិំវតទេំ េដ ឡអត�� កដ េ កុងមមដ ឡ េផតស/ជេសតញឱ្លគ់ផ្ំិៀកសវតិំវតទេំ េ។ដ សេរ ក

មុ េណំឯំ�តឯយយ�ងមមងមពំេដ� តដ“ប យសវឯមរ            ��� សដ(Reverse Engineering)” សេដទ តុ
ងគ កសឯមរលមៃកសសវតប យសវឯមរ ��� សដ កស ឯិង ដ កសសតេយញម់កស ំ�ត េដ (Disassembling) កស ិម�ំ

ឱ្ទជឯូដដតមដ (Decompiling) កសះេឯូដដ (Decrypting)       កសសតេយញជិផ�ឯសដ (Deconstructing) 

(យំងគ កិ ងមំកៃប យសវឯមរ ��� ស តុដ “កស តុ ចុកសសឯ្ តិឯនឯ�តំដ RAM/ROM (Dumping of 

RAM/ROM) ឡកសសឯ្ តិឯជអយយៃ�ចេេដ (Persistent Storage)” “កសុួយតមះិយ�េ័តម ណច ញ

មិខ្ដឡឥកិខ្ដ(Cable or Wireless Link Sniffing)” ឡដ“ង អ កេរ ដ(Black Box)”) ូបិយ�េ័ដឯមរប យស់ដ(សមួ

ទេំ យេណត យង ទឯកអ�ឯង តដ (Interface) មយស់កសដ (Protocol) យំិយ�េ័ផ្ំិៀកដ ិដុ្ ប�ូុដឡង តសមួ

ជមេួឹំឯមរប យស់ដិដុតមុឯណៈ យ�ឯិសដអយដឡមយដអយងកតប្ចកកិ តឯតជឯូដឯមរប យស់) សវឯមរដឡ

ឧ ឯសណេ ដ Hardware ផ្ំសដ ឡកសង តមសម្េដ ឡដេណត សកសដណមេួិដុឹំនេឱ្មកសិិួុ្ដ

ឡកស ិម�ំមក័ម៌ដ ិយ�េ័ដ ឡឯមរប យសដ់ Software ម់ិងមំកមេួដ

ទកកិ ងមំកមេួិៀកិដុមតស្អយមតុ េ កុដ។ដ 

១៦. ុឯខណក

 ឯយយ�ងមមងមពំេដ ងកតបមអតលមអតបកចដ  នា  កម់លឯអ�ឯេ កុងមមិិួុេឯកកមវឯយយ�ងស តម             

ុឯខណក ដ ិដុមិយំឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំេដ (ដូយមសៀ រ កឯ�តំ តមវឯត់ំ តុ) �តេងកតប ចម            

សតមុលមអតបកចដស�ូកដ កុមុងកតប ប� កដងស តម ិ ប�កចយិដុមិយំឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំេដ។ដដ 

 ៖ដ 

១៧. សេណំដយំ កស ប� ក

(ឯ) ង សយ តលឯអ�ឯដ ឡអ�ឯង តង្សកង កយងសកកដ មយមសមសតមឯយយ�ងមមងមពំេដ RIM ឡដ ល� ឯករស

ស សកខ�ួដ អយចកកប យសកសមេួយេួិដុខ�ួេ កុឃតញតសមងស ដ ( ៉តិចមតេិ មជកមកវឯយយ�) ។ដដដដដដដដដដដដដដដដ

ប យសកសិ  េដ អយជកស តុ យញជអយយៃ�ចេេដ ឡជ ណច េអស�ដ ូបមកយកមក័ម៌ដ កស យិ ដ

ឡ យិមេួិផ�ឯៃកស ប�ូ អត់សឺណយ កដ យំ/ឡដ ផ� ឯដ ឡ ប្ កជ នា កូបិផ�ឯទេំ អសក ឡិផ�ឯណ

មេួៃដ Your BlackBerry Solution ឡសមសសកតស សកកកយេជណមេួដ

ិដុងកតប្ង តង្សកជមេួដBlackBerry Solution ស សកលឯអ�ឯដ។ដ  

  

(ខ) ង្ម់សយិ�យដ យំសេណំជួសជតុដូយមិយំឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំេដ ឡដ មិយំឯ�តំយ្ កដ RIM អយដ           

(i) តុ ចុឯយយ�ងមមងមពំដ យំដ ឯយយ�ងមមងមពំអជអ  ណ័� ផ្ំិៀកសវំលឯអ�ឯដ យំដRIM សេរ ក



ិផ�ឯណមេួៃដBlackBerry Solution ស សកលឯអ�ឯដ ិដុងកតប្ង តង្សកះេលឯអ�ឯដ យំ ដ

ឡអ�ឯង តង្សកដ ង កយងសកកយដ ជមេួឹំឯមរប យស់នេដ ង សយ តលឯអ�ឯស េលភ េព តុឯយយ�ងមមងមពំ

េដ ឡ តុសយឯច ់ិនមណមេួដឡដឯយយ�ងមមងមពំផ្ំិៀកដ ិដុលឯអ�ឯឯេមតំអតបកចជមេួដRIM 

ឡសមម័��កយស សកដ RIM សមួទេំ កសខឯ់មយ្ ំកៃី�ឈ�ួុឯ�តំសេៈមុកមដ សយ ដ (៣០)ៃីកដ

 នា  កម់ៃីកដ កុឯេណកកងកតប ំកដ យំ/ឡដ (ii) ឈ កផច កុសវឯមរណមេួស សកដ RIM ទកកលឯអ�ឯដ

ឡអ�ឯង តង្សកង កយងសកកដ ទឯកិ ំឹំ ដ BlackBerry Solution ។ដ ឯ�តំឯសណ់ិដុលឯអ�ឯ្

ផច កុមក័ម៌សេរ កិ េនឯកិ េំងកឹមងកតបដដ កុដRIM មុនេដRIM ឹំខយកខេង ឹំិង ំិផ�ឯពណយ ជ�ឯមរ          

អេ្សមងស ដឯ�តំកសផច កុសយឯចជូ់ដេណឹំដ កុលឯអ�ឯអេម់កស ប� កឯយយ�ងមមងមពំដ។ដ 

(គ) ង សយ តឯមរប យស់កកៃដស សកដ BlackBerry Solution ងកតប្ផ យុកលតំ ដតម្់អេលឯអ�ឯអយ

យូុទកកសវឯមរស សកកកយេជជឯកលឯកណមេួដ �តេសវឯមរស សកកកយេជេដ មតេងកតប្

ផច កុជូអសកលឯិៀកិនេដះេមូុ�កតណមេួដRIM អយដ( ៉តិចមតេិមជកកមវឯយយ�)  ប� ក

អជអ  ណ័� ស សកលឯអ�ឯដ ឯ�តំកសង តង្សកឯមរប យស់កកៃដៃសវឯមរស សកកកយេជនេដ ្ងគ ក

មុបលដះេមដឡមរ កសជូដេណឹំដ កុលឯអ�ឯដទេជ្៉ំេឯច់ដRIM ឹំខយកខេង ឹំ ិង ំ

ឯ�តំុឯណៈពណយ ជ�ឯមរដ ដតម្ជូ់ដេណឹំដ កុលឯអ�ឯអេម់កស ប� កិ   េដ ។ដ

ង សយ តលឯអ�ឯ្ ំកជូដ RIM សេរ កឯមរប យសដ់ Software កកៃដស សកដ BlackBerry 

�តេមតេ្ង ងមឹកចុរតសឹំឯយយ�ងមមងមពំេដ លឯអ�ឯអយ

ឹំមសយិ�យិ ិួុ្ង្ឯក ំវយុមឯប យញទេំ ងសកំដឡមេួយេិណឯដ ៃយេួិឹឯង្ឯកដ ិដុលឯអ�ឯ

្ិូទកកមឯអេដRIM សេរ កឯមរប យស់ដSoftware កកៃដស សកដBlackBerry  ដូយមិយំឯ�តំមុ

្្េ ំវយុង្ឯកងកល កមឯប យញស សកដRIM សេរ កកឯមរប យស់ដSoftware កកៃដស សកដBlackBerry 

។ដកស ំវយុង្ឯកងកល កមឯប យញេដ ( តម) គឺជសយិ�យិិួុ្ផច យកមតខស សកលឯអ�ឯដយំដជកស

ិិួុខតសងកតបិកមេួគកកស សកដRIM យេពេលឯអ�ឯដ           ឯ�តំឯសណ់មកស ប� កឯយយ�ងមមងមពំដ

។ 

(ឃ) ង្ម់េដRIM អយឹំ តុ ចុឯយយ�ងមមងមពំេដយំ /ឡដ ប្ កូបកសផច កុសវឯមរស សកដRIM ជ

 នា កដ ះេមយិិួុខតសងកតបអវ់ទេំ អសកយេពេលឯអ�ឯដ ឡអ�ឯង តង្សកង កយងសកកយដ ង សយ តដ RIM 

ងកតបដ ្ររ េំ មយឱ្សវតកសផច កុសវឯមរដ ះេយ្ កដ  ិ �� ដ ុឯខណក កងមតបដ ឡកសសងមយដ

ិដុយញឯ�តំិងមំកណឯ៏ះេដ ះេអំ�កតលកសដ ឡកន  ័ស សកសះ ភយ្ ុផ្ំិៀកដ

ឡឯ�តំឯសណ់ិដុម យុខយកជូដេណឹំស សកិ់ល� ឯករសដឡងឯសួំស សកសះ ភយ្ ុដិដុយំ�តុ រង ញតដ

RIM ងកតប្េមកកមយឱ្ផច កុសវស សកខ�ួមេួិផ�ឯដ ឡទេំ ងសកំដ ។ដ

មរ ង កសណមេួឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំេដ ងកតប្ ឯងកេដតម្ក់េសបូអេដ RIM 

សវេិសវំ សឯកសុេ ំកសយិ�យយេពេយ្ កដប យសដ ិ �� ដឡ             កសះឯកឯេ�យកដឡិសវំ សឯអេ

មឯរសតស តស សកកតលកសដ ឡកសជេទសកទឹំសយឯច់សេសយស សកកតលកសដ លតេដ ។ដ ង សយជអយ

សវត្ដRIM ឹំខយកខេង ឹំិង ំដតម្ផ់ច កុសយឯចជូ់ដេណឹក ំដ កុដ លឯអ�ឯអេ្កមសយ (៣០)

ៃីកជមតដអេម់កស ប� កដឡកសផ� ឯដយេពេឯសណ់សវឯមរស សកដRIM ិដុ្ិូទកកសយួ�តេដ។ដដដ 



(ំ)  តុឯិុំិកមិយំ្៉ំយ្សកឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំេដ RIM មតេងកតបមកសរ៉ កសំយេពេលឯអ�ឯដ

ឡអ�ឯង តង្សកង កយងសកកស សកលឯអ�ឯដ ិដុពឯកម័�ទឹំ កស ប� កឯយយ�ងមមងមពំេដ

ឡសយិ�យណមេួដឡដអជអ  ណ័� ិដុ្ផច កុជូតមឯយយ�ងមមងមពំេដ។ដ 

(យ) កស ប� កណមេួងកមឯយយ�ងមមងមពំេះេដ RIM ឹំងកតបយូុជសសម ប�កចយដ ិដុឯ�តំនេដ

RIM មតេចេ្ យកមកសងមមងមពំិផ�ឯសដ្ុដ ឡម់កតលកសដ កសអតមក័េ កុងមមដ ឡសយឯច់សេសយដ

ទេជតមស ូលមណឯ៏ះេដឯ�តំេតតច សយកសស សកលឯអ�ឯដ។ដដ 

១៨. អតលមៃកស ប� ក

 ងកេមុ តុ ចុឯយយ�ងមមងមពំេដឡ ិ ប�កចយណមេួៃសវឯមរស សកដRIM យេពេលឯអ�ឯដ ះេ

មូុ�កតណឯ៏ះេដឡង សយ តដកសជបសវឯមរស សកលឯអ�ឯដឡអេលតំមុកឯុ្ំឯមរប យស់ដឡសវឯមរ

ណមេួស សកដ RIM ះេឥកគយកៃី�ស សកលឯអ�ឯផតកឯេណកកដ ឡសេៈមុកុុ្ំផ យុកផុដ Beta           

ផតកឯេណកកដ ឡដ ងកតប្ ប� កដ ដ ៖ដ (ឯ) លឯអ�ឯឹំ ព ្ កកសង តង្សកឯមរប យស់ដSoftware យំសវឯមរស សកដ

RIM ទេំ អសកដ ឡដ ឯ�តំឯសណ់ិដុឯយយ�ងមមងមពំេមយងកតប្ ប� កដ គឺងកតប ប្ កកសង តង្សកឯមរប យស ់

ឡឈ កង តង្សកសវឯមរស សកដ RIM ឯ�តំឯសណ់ិដុ ិ ប�កចយិដុពឯកម�ឹំសវឯមរស សកដ RIM 

ងកតប្ ប� កដ ឡដ ផតកសេៈមុឯេណកកដ �តេងកតបង គ កុរ កុយ្ កយម�ំដ ៃឯមរប យសដ់ Software �តេ តជ

ផ យុកផុស សកដ Beta ប យញដ គឺងកតបង គ កុរ កុឧ ឯសណេ ស សកដ Beta ិដុសនយកនងកមកសកកក កដ ឡដ

កសងគ កងគំស សលក ឯអ�ឯដ ឡអ�ឯង តង្សកង កយងសកកយដ យំ ដ (ខ) RIM មសយិ�យ យិដ មយឱ្មកស ប�ូ ុដ

យំិិួុ ិយ�េ័ម់ឯមរប យសដ់ Software យំ ឡដ ះេមយចេ្ យកសវតកសជូដេណឹំដ កុលឯអ�ឯដ ។ដ

ងកេម់កស តុ ចុគណ់ិដុលឯអ�ឯអយឹំមជមេួដ RIM លឯអ�ឯអត�� កឱ្ដ RIM 

តុ នឯកសដឯមរប យស់ដិយ�េ័ដយំកសអលយយងកតយយដ (E-mail) ិដុមនឯ�តំគណ់នេដ ះេមយចេ្ យក

សវតកសជូដេណឹំដ កុលឯអ�ឯលតេដ ។ដ លឯអ�ឯនិកិិួុរ៉ កសំូបយេួិឯឹង្ឯកិ ដុងកតប ំកស�ូក

ដ កុៃីក ប� កឯយយ�ងមមងមពំដ ិដុពឯកម័�ឹំឯមរប យស់ដ សវឯមរស សកដRIM យំសមសសកតស សកកកយេជដ សមួ

ទេំ យេួិឹឯង្ឯកិ ដុ្គយកយេពេិ   ិិូទកកិ ដុមកសអត�� កស សកលឯអ�ឯដ។ដឯ�តំឯសណ់ិដុដ

RIM  ប� កឯយយ�ងមមងមពំេដ ះេអតលមតម ិ ប�កចយិដុមឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំេដ លឯអ�ឯងកតប

 ំកជូដ RIM ូបរ កុឯេៃសដ (ក�មតេយេណេដ យំៃី�យេណេ តុមសប)់ យំកសយេណេិដុពឯកម័�ផ្ំ

ិៀកដ ិដុដRIM ្យញ ឯ�តំកសអតបកចេសយិ�យស សកខ�ួិដុមងកមឯយយ�ងមមងមពំេ ។ដ ទេ ់ជម

 ប�កចយដូយ្ពុ់ំ តុេឯច់ដ  ះេកសិកុឯណៈៃឯមរប យស់ដSoftware ឯមរប យស់េង ិ�ុជមយអយ

 ប�ូ ងកល កមឯប យញ្ិដះេកសិកឯមរប យស់នេងកតប្ ប�ូុទឯ�តំឧ ឯសណេ ដHardware ិដុជឯមរ

សយិ�យស សកលឯអ�ឯដ (ដូយជផ យុកផុកកៃដ) យំ/ឡដ ឯមរប យស់នេដ អយងកតប្កេលតំឯ�តំឯតេម្ូិ ស័ តុកតដ ឡដ

ម៉សត់ េស តដServer ិដុលឯអ�ឯអយង គ កុ            ងកល កនេដគឺជកសផ យុក ច ិនមិៀកៃឯមរប យស់ដ។ដ 

  

ឯ�តំឯសណ់ិ  េដសូមិេនឯកិ េំដlegalinfo@rim.com ដតម្ ់ិ ិួុ្កសិណនេ ិនមិៀកដ។  

១៩. សេណំដ/ កសិិួុ ខតសងកតប

 លឯអ�ឯងកតបកសពសដ ជួសជតុកសខូយ់កដ យំ សនិិួុ ខតសងកតបយេពេដ RIM យំដ RIM Group of 

Companies ងឯកម�មត តងកសមម័�ស សកដ RIM អ�ឯផ�កកផ�ំ កដ អ�ឯស�ំ  ចដ ល� ឯករសដ អ�ឯកេណំិយឯចេងស 

 ៖ដ 



យ្ កដ(សមួទេំ អ�ឯផច កុ ណច ញឥកិខ្) យំអត ្ទយឯដងមមទេំ ដអភយ្ ុដម�ច់ងគ កងគំដយ្ជយកដយំអ�ឯ

ិិួុម៉កសនឯរជ្ទេំ អសកដ (ិដុម់េួសហតដ “លគ់ិិួុ្កសសនកសជសួជតុកសខូយ់កស សកដ

RIM”) យេពេកសទមទសដ កសខយូ់កដ កស្កក ំកដ ក�មតេដ យំកសយេណេននដ (ិដុសមួមដ

ិកមយឯងមយកងកមឹក�មតេដ យំឯៃងមសវមសប)់ ិដុលគ់ិិួុ្កសសនកសជសួជតុកសខូយ់កស សកដ

RIM ្យញយេណេដ យំ  តមសេណត ស សកលគ់ិិួុ ្កសសនកសជួសជតុកសខូយ់កស សកដ RIM 

ះេយញយេណេខ�ួនំដ កសពសកតេំ ឹំកសទមទសដ ឡដ ់កយប យស់កតលកសិដុះឯក ចឹំឹំលគ់ិិួុ

្កសសនកសជួសជតុកសខូយ់កស សកដ RIM ះេកសិក ៖ (ឯ) កសស េលភ េពង កស

់េ ង័កកឯរឯមរដឡឯមរសយិ�យ �� ដឡសយិ�យឯមរសយិ�យះេកសិកកសង តង្សកឧ ឯសណេ ដ(ង្ម់ផ យុកផុកកៃដដ

[Handheld Product]) ង ម័�ដ ឡសវឯមរណមេួជមេួឹំដ Your BlackBerry Solution មេួិផ�ឯដ

ឡទេំ ងសកំដឡដ(ខ) កសស េលភ េពស សកលឯអ�ឯ តុឯយយ�ងមមងមពំេដដឡដ តុសយឯច់ ិនមណមេួៃឯយយ�

ងមមងមពំេដ ។ដកសិូទកកសេណំណមេួតមឯយយ�ងមមងមពំេមឯអេដRIM មយងកតបមមុ េណំដ

ឡដ ងកតប្គេឯទ ឯងកេតជកសុេ ំក/កសផកកយញូបសេណំផ្ំដ ណមេួិដុមិយំឯ�តំ

ឯយយ�ងមមងមពំេដ ឡិដុងកតប្អត�� កះេយ្ កដ ឡតមសមសម៌លតេដ រ កុកសិូទកកសេណំិ  េដ

គឺជសយិ�យ ូឯងក្កដ។ដ 

២០. 

(ឯ) ឯមរប យស់ដSoftware ៖  

ឯយយ�សនមឯេស យកដ 

(១) នឯ�តំអេលតំមុដ ៩០ដ ៃីកគយកម់ៃីកលឯអ�ឯិិួុ ្ឯមរប យស់ដ Software (“សេៈមុសន”) 

ង សយ តឯមរប យស់ដ Software ិដុដ RIM ឡអ�ឯិយឯចេងស យ្ កស សកដ RIM ្ផច កុឱ្

លឯអ�ឯដ មរ ុិ�លមឹំ េមញមតខរសដូយិដុ្សៀ រ កនឯ�តំនឯកសសមសសចំ ក

ះសសងម កអ�ឯង តង្សកយតំងកេដ (“េតង ភិ/មក័ម៌ េុអយក”) �តេអុិ�លមេដ

និកឯតកមដ  តទេ ់ជលឯអ�ឯ្ង តង្សកឯមរប យស់នេជមេួដ Your BlackBerry 

Solution តមកសិណនេនឯ�តំនឯកសសមសិដុសៀ យេលតំសងម កឯមរប យស់នេឯ៏ះេដ

RIM (តមដជងមតសដយំ �នា តសយិ�យស សកខ�ួ) ឹំខយកខេង ឹំិង ំិឯកងមតបដ ឡ ផច កុឱ្លឯអ�ឯ

ូបដេណេងកេ ណច េអស�ដ (Workaround) សងម ក �ង នេដ (ដេណេងកេដ ឡ

ដេណេងកេ ណច េអស�ដអយឹំ ផច កុឱ្លឯអ�ឯដតមិងមំកណមេួិដុដRIM អយ

សងមយតមដ �នា តសយិ�យស សកខ�ួដ ដូយជ៖ដ តមសេៈិូសស័មាដ ឡតមសេៈ  សវមេងិអកយីយជ

តមសេៈកសអលយយងកតយយដតមសេៈកស ប�ញូបកសជួសជតុឯមរប យស់ដSoftware ជិូទដតម

សេៈដ គ�ិេមស័ស សកដ RIM ឡតមសេៈិងមំកផ្ំិៀកិដុដ RIM ឹំ 

ផច កុមក័ម៌ជូលឯអ�ឯ) ឡសំង្ឯកៃី�ិយញឯមរប យស់ដ Software ឱ្លឯអ�ឯប យញដ

ង សយ តលឯអ�ឯ ប្ កកសង តង្សកឯមរប យសដ់ Software 

យំមក័ម៌អេមឯ់មរប យស់ិដុ្ផច កុជូលឯអ�ឯដយំ ប�ូ ងកល កឱ្ដRIM ប យញូបមសម្េ

ិដុងកតប្ង តដ ដតម្ ់ប�ូ ឯមរប យស់ដSoftware ឱ្លឯអ�ឯដ ងមមទេំ ឯប� កឯមរប យស់ដSoftware 

ិដុពឯកម័�ទេំ អសកដតម           សេៈេចកស ប�ូ ងកល កៃឯយយ�សនសមរតដ(ិដុអយ



សវតលតំតមសេៈអ�ឯផច កុសវ ណច ញឥកិខ្ដឡដ(ង សយ តអយ) តមសេៈឯិ�ំុឯកដ [Point 

of Purchase]) នឯ�តំសេៈមុសនដយំះេមល�  កមឯជមេួូបភសចតតំ �� ឯកម់កស

ិយញដ។ដ 

(២)  តទេជមខិយំផាតេម់េឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំេឯ៏ះេដ ិេត ឯមរ(Update) យំ

កសសវតឱ្ង សតសលតំូបគតណលម(Upgrade) យំឯមរប យសដ់ Beta 

ងកតប្ផច កុជូលឯអ�ឯះេឥកគយកៃី�ដ “ឯ�តំុឯខណក  យ�ត ្�ជឯកិ សចំ ដ ("AS IS")” 

ះេមរ ឯយយ�សនអវ់លតេដ។ដ 

 

(៣) ិេត ឯមរដ (Update) យំកសសវតឱ្ង សតសលតំូបគតណលមដ (Upgrade) ិដុលឯអ�ឯងកតប ំក

ឯៃងមអជអ  ណ័�  ិនមដ ងកតប្ផច កុឯយយ�សនដូយមិយំ់ំ តុដ សងម កសេៈមុដ ៩០ដ

(្សយ ) ៃីកដ គយកច កម់ៃីកិដុលឯអ�ឯិិួុ្កសសវតឱ្ង សតសលតំូបគតណលមឯមរប យសដ់

Software ជឯកលឯកណមេួ។ដ 

(៤) កកមវឯយយ�់ំ តុដ ឹំ មយងកតបេឯមឯអតបកចលតេដ ឯ�តំឯសណ់ិដុឯមរប យស់ដ Software មយអយ

 េមញូបមតខរសដ ដូយិដុមសៀ រ កនឯ�តំេតង ភិ/មក័ម៌ េុអយក ះេកសិក ៖ដ             

(ឯ) កសង តឯមរប យស់ដSoftware ះេមយមសមទតមកកមវឯយយ�ស សកលឯអ�ឯ ដូយមិយំន

ឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំេដឡរ ក ប�ូ ុទេំ កសិណនេសតបកនយលមិដុដRIM ្ិយំនឯ�តំនឯកស

សមសិដុសៀ យេលតំសងម កង ភិដយំឯេិណស សកឯមរប យស់នេដឡដ (ខ) កសមយដេណត សកសដ

ឡ �ង ផ្ំិៀកិដុឯតកលតំះេកសិកឧ ឯសណេ ដ Hardware (សមួទេំ  �ង ិដុឯតក

លតំម់លមខវេយន� េ ិដុ ំរិ្ តំ ះេផ យុកផុកកៃដស សកកកយេជ [Handheld 

Product])  ណច ញដNetwork ឯមរប យស់ដSoftware ឡង ម័�ិេនឯកិ េំ (កសជួសជតុឧ ឯសណេ  

BlackBerry ងកតប្សនដ យំ/ឡឯយយ�ងមមងមពំមេងិយេពេផ យុកផុស សក RIM  ឡដ             

(គ) មូុ �កត់ំង្ិដុសវតឱ្ េ៉ព កុដ កុឯមរប យស់ដSoftware សមួទេំ មក័ម៌ពឯកម័�ឹំកស

ផច កុឯមរប យស់ដ ដូយជ ៖ដ ឧ ិាប�កតដ ងមេម�ចរេដ កស��ំយសចអគ�់ស់ដ អគ�់ភេ័ដ ិឹឯជេក            

សាេ្ញកដ ិឹឯដ ឡខ្ កុដ កសជសួជតុឯេ�តសះេកសិកឯមរប យស់ដ Software ននដ ង្ម់ឯមរប យស់ដ

Software ស សកដ RIM ឡប យកសៈិដុ ណច ុមឯម់កសជសួជតុដ ឡិឯិង ិដុសវតះេមរ កស

អត�� កម់ដRIM)។ដ 

(៥) ដតម្ឱ់្កកិ កយ្សកដ សូម �� ឯកតដ  តុឯិុំិកយ្ កនជសសមឯេណកកផ្ំម់េដ          

ឯយយ�សនេអតបកចយេពេិកឯមរប យស់សងម កផ យុកផុកកៃដដ BlackBerry 

ិដុមនឯ�តំផ យុកផុកកៃដីរ់ ៉តណ� េដ

យំមយអតបកចយេពេឯមរប យស់សងម កផ យុកផុកកៃដដ BlackBerry ិដុមនឯ�តំ

ផ យុកផុកកៃដិដុ្ង តង្សកសយួ�តេដ ឡផ យុកផុកកៃដិដុងកតប្ជួសជតុិឯ

ុម�លតេដ។ដ 

(៦) មរ ឯយយ�សនយេពេឯមរប យស់ិដុអយទញេឯះេឥកគយកៃី�ដ នងកេកសុឯកផ យុកផុដដ

ឡឯមរប យសស់ងម កម៉សត់មស សកដ BlackBerry ិដុអយទញេឯះេឥកគយកៃី�លតេ។ដ



ង សយ តផ យុកផុណមេួ 

ៃឯមរប យស់ទេំ េមយដេណត សកសតមកសសៀ រ កនឯ�តំនឯកសសមស ឯ�តំសេៈមុដ ៩០ដ

(្សយ ) ៃីក គយកម់ៃីកិដុលឯអ�ឯ ប�ូ ុឯមរប យស់នេឯ�តំផ យុកផុកកៃដដ ឡម៉សត់ឯតេម្ូិ ស័ដ

តមឯសណ់ជឯកិ សែំ ដលឯអ�ឯអយិេនឯកិ េំដRIM ដតម្ឱ់្ដRIM អយសវតកសឯេណកកកសមេងិដ

ង សយ តមដ សងម កឯមរប យស់នេដ ិដុកសមេងិេអយឹំងកតបផែ កុឱ្លឯអ�ឯ

តមិងមំកិ ដុដRIM អយសងមយតម�នា តសយិ�យស សកខ�ួដដូយជដតមសេៈិូសស័មាដឡតមសេៈ

សវមេងិអកយីយជតមសេៈកសអលយយងកតយយដ កស ប�ញូបកសជួសជតុឯមរប យសដ់

Softwareជិូទដ តមសេៈគ�ិេមស័ស សកដ RIM ឡតមសេៈិងមំកផ្ំិៀកិដុដ RIM 

ឹំជងម ជូលឯអ�ឯ)។ 

 (៧) លឯអ�ឯិិួុក� កុដយំងមមងមពំតដយេពេឯមរប យស់ិដុសយនលតំដតម្ស់ងម្ុឱ្លឯអ�ឯដ

អយង តង្សកឧ ឯសណេ ដឡឯមរប យស់ដSoftware ស សកកកយេលគ់ដRIM អយឹំមរ ដឡមកសងគ ក

ងគំមឯងមយក តុមតខរសដ ឡកសដេណត សកសដ ឡមយដេណត សកសស សកឧ ឯសណេ ដ ឡសវឯមរស សក            

កកយេលគ់នេដ �តេដ RIM អយឹំមយមុិ�លមផែ កុកសជួសជតុដ

ឡដេណេងកេយេពេ �ង ិដុលឯអ�ឯជួ ង ិេលតេដ ។ដ RIM 

មយសនយេពេផ យុកផុណមេួៃ           កកយេលគ់ដឡសវឯមរណមេួស សកកកយេលគ់ដ

�តេពឯកម័�ឹំអវ់សទេំ េដ អ�ឯងកតបិសវំ សឯដ ងឯកម�មតផ�កកផ�ំកផ យុកផុដ

ឡសវឯមរទេំ នេៃផ យុកផុដ ឡសវឯមរស សកកកយេលគ់នេដតម្ ់ិ ិួុ្កសសនដ ។ដ

កសសនមលមខតសម� ខ�េសវំងឯកម�មតផ�កកផ�ំកដ យំសូម្ស់វំិដេតតច សយកសសេរ កងឯកម�មត

ផ�កកផ�ំកជឯកលឯកមេួដ ។ អ�ឯគួសអនឯកសសមសពឯកម័�ៃផ យុកផុស សកងឯកម�មតផ�កក

ផ�ំកនេដ ដតម្់អេ្ដឹំ អេម់កសមេងិណខ�េិដុងឯកម�មតផ�កកផ�ំ កនេឹំផច កុជូយេពេ

ផ យុកផុដ ឡសវឯមរណមេួដ យំអេម់សយិវយស សកអ�ឯពឯកម័�ឹំកសមេងិដ យំ កសសន

ទេំ នេដ។ 

(៨) ិផ�ឯេិយំម់កកមវឯយយ�ស សកដ RIM យំដេណេងកេិកមេួគកកិ ដុលឯអ�ឯអយង តដ ឯ�តំ

ឯសណ់ម �ង ទឯកិ ំទឹំ ឯមរប យស់ដ Software យំប យកសៈដ ឯេ�តសដ  �ង ដ ឡកសស េលភ េព

ឯយយ�សនឯមរប យស់ដSoftware ិដុមិយំនឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំេ។ 

(ខ) ផ យុកផុដ៖ ឯយយ�សនមឯងមយកដ ង សយ តមដសងម កផ យុកផុដRIM (“ឯយយ�សនផ យុកផុម

ឯងមយក”) មិយំនឯ�តំនឯកសសមសិដុនជសសមដ ។ ឯយយ�សនផ យុកផុមឯងមយកដ

គឺជឯយយ�សនផែ យកមតខសងម កផ យុកផុទេំ ឡេស សកដ RIM 

ិដុ្ុឯកងកមុឯខណក ៃឯយយ�ងមមងមពំេដ

យំមិយំម់ដេណេងកេិកមេួគកកិ ដុលឯអ�ឯអយង ត 

នឯ�តំឯសណ់ម �ង ពឯកម័�ទឹំផ យុកផុដ RIM 

យំកសស េលភ េពឯយយ�សនផ យុកផុមឯងមយក។ ិផ�ឯស ឹំ ដBeta ងកតប្ផច កុជូឯ�តំដ ”សលមដតម” 

យំះេមរ កសសនង ភិណទេំ អសកដ ។ដ  ណែ អតិផ�ឯៃិផ�ឯិដុមយេណំជតំតដ

“ ិ ប�កែយិូទ” (ិផ�ឯិ់ដ ២៩) ៃឯយយ�ងមមងមពំេ ងកតបចកកិ តឯជិផ�ឯមេួៃឯយយ�សនផ យុកផុ



មឯងមយកដ ិដុអយឹំងកតប្សវតកសិឯិង ដតម្ឱ់្អយអតបកែ ប�កែយទេំ េដ

យេពេឯយយ�សនផ យុកផុមឯងមយកដ ៖ “កស តុឯិុំឱ្សយួផតកម់កសុរតសកកមវឯយយ�” (ិផ�ឯិដ់

២៩.ខ.) “កស ែមសតមុលមដ(ិផ�ឯិ់ដ២៩.គ.)” “សវ័េលមៃ ិ ្ប�កែយដ(ិផ�ឯិ់ដ២៩.ំ.)” “លកដ

(ិផ�ឯិ់ដ ២៩.យ.)” យំដ “ឯយយ�ងមមងមពំទេំ មូុដ (ិផ�ឯិដ់ ២៩.ជ.)”។ 

តមសេៈកសផែ កុសវ់កសយេពេឯយយ�ងមមងមពំដ ដូយមិយំ់ំ តុដ លឯអ�ឯិិួុក� កុតដ

លឯអ�ឯ្អឯយយ�សនផ យុកផុមឯងមយកដ យំ េ កុងមមិិួុេឯុឯខណក ិដុមិយំ

នឯ�តំឯយយ�សននេ។ ដតម្ឱ់្កកិ កយ្សកដសូម �� ឯកតដ តុឯិុំិកយ្ កិ ដុនជសសមម

ឯេណកកផ្ំម់េដ “ឯយយ�សនផ យុកផុមឯងមយក” អតបកែិកយេពេផ យុកផុដ RIM ីរ់ ៉តណ� េ 

យំយេពេផ យុកផុដ RIM ិដុងកតប្ជួុជតសិឯុម�ដ ិិួុ្ឯយយ�សនផ យុកផុដ

មឯងមយកសងម កសេៈមុិដុនស កុិក ៉តណ� េ។ 

២១. កសមេងិងកេឯយយ�សន

 http://www.blackberry.com/legal/) ះេសវតកស �� ឯកម់ឯមរប យស់ដ Software យេួយ្ កយម�ំ ិដុលឯដ

អ�ឯមអជអ  ណ័� ដ យំុខសម� កុដSRP យំដCAL ង សយ តម។ដកសមេងិយេពេដYour BlackBerry 

Solution អយឹំមយមផែុ កជូះេអ�ឯផែ កុសវ ណែ ញឥកិខ្ជឯកលឯកមេួយេួ។  

 ៖ដ ង សយ តលឯអ�ឯយំក្ កសមេងិម់ដRIM នងកេមុផតកឯេណកកសេៈមុ

សនដ សូមិេនឯកិ េំដ RIM តមសេៈដ sales@blackberry.com 
(ឡតមសេៈិ់ឯិ�ំផ្ំិៀកិដុម តុគ�ិេមស័ដ ៖ដ http://www.blackberry.com/legal/) 

ឡតមសេៈអ�ឯផែ កុសវ ណែ ញឥកិខ្ស សកអ�ឯដ ។ដ ង សយ តដ លឯអ�ឯមកកយេលគ់ិ ិួុ រង េដ

(Hosting) ឯមរប យស ់ Softwareនឯ�តំនមស សកលឯអ�ឯ (“លគ់ិិួុ រង េឯមរប យស”់) 

�តេលឯអ�ឯយំកឱ្លគ់ិិួុ រង េឯមរប យស់ដ ិិួុ្កសមេងិឯមរប យស់ដ Software ម់ដ RIM 

ឯ�តំនមលឯអ�ឯដ នឯ�តំឯសណ់េដ លឯអ�ឯដ ឡលគ់ិ ិួុ រង េឯមរប យស់ដ ងកតបយតេឯយយ�ងមមងមពំមេងិឯមរប យសដ់

Software ជមេួដ RIM ះេ �� ឯកម់ង ភិជឯកលឯកស សកឯមរប យស់ 

Softwareិដុកេសបូទតមយេួអ�ឯង តង្សកង កយងសកកយដ �តេលឯអ�ឯងកតបជូដេណឹំដ កុដ RIM 

ជង ចេម់ឯមរប យស់ដ Software ិដុ រង េន តុម៉សត់មស សកកកយេលគ់ដ ឯ�តំនមស សកលឯអ�ឯដ

តមសេៈកសអលយយងកតយឯដដsales@blackberry.com (ឡតមសេៈិ់ឯិ�ំដផ្ំិៀកិដុម តុគ�ិេមស័ដ

៖ 

២២. សយឯែង់ កសមយិិួុ ខតសងកតប

យ្ កនឯ�តំិដេតតែ សយកសមេួយេួមយអត�� កឱ្មកសឯងមយកកសិិួុខតសងកតបដ ឡកស ដយសសដ

មយផែ កុឯយយ�សនដ ុឯខណក ដ កសមេងិដ កសរ៉ កសំ កសសនដ ឡកសអេអំិដុមឯ�តំឯយយ�សមយតេជមេួដ

អកយីយជដ �កតេង សយ តលឯអ�ឯជអកយីយជដ កស ដយសសទេំ េដ

អយឹំមយអតបកែយេពេលឯអ�ឯលតេ។ 

 ៖ 

(ឯ) ឯយយ�សនិូទដ៖  

(១) អតលមតមប យកុិដុយ្ កនជសសមអត�� កដ

 តុឯិុំិកមកសិយំ្៉ំយ្សកនឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំេដ ុឯខណក ដ កសមេងិដ កសរ៉ កសំដ



កសសនដកសអេអំដ ឡឯយយ�សនដ ងគ ក្ ៉ ំដ ទេជសវតលតំះេង ្ុឯែ់ដ ឡះេផា កុឯែ់ដ

ិដុសមួមុឯខណក ដ កសមេងិដ កសរ៉ កសំដ កសអេអំដ ឡឯយយ�សនម់លមសកដ ជ កល កដ

លមស័ឯរយសមសងម កមុ េណំដ ឡកសង តង្សក

ជឯកលឯកណមេួលមិដុអយជួញដូស្ដ គតណលមដ ឡឯស ែទឈរ េគួសជិ់មញយយកែដ

ឡុឯខណក ដ កសមេងិដ កសរ៉ កសំដ កសអេអំដ ឡឯយយ�សនងគ ក្ ៉ ំដ

ទេជសវតលតំះេង ្ុឯែ់ដឡះេផា កុឯែ់ដ ិដុឯតកយញម់យ្ កដឡិម�  កដឡកសជួញដូសដ

ឡដ កសសវតពណយ ជ�ឯមរជសមរត តមសេៈេដ ងកតប្ ដយសសមយិិួុខតសងកតបដ

យំមយះឯក ប�ូ ុដ។ 

(២) អតលមតមប យកុិដុយ្ កនជសសមអត�� ក ុឯខណក ដ ឡឯយយ�សនះេង ្ុដ

ិដុពឯកម័�ឹំឯមរប យស់ដ Software ិដុមយអយសវតកស ដយសសះេង កស់ំ តុដ  ៉តិែដ

អយះឯកឯងមយក្ដ ឹំងកតបឯងមយកងកមឹសេៈមុដ ៩០ដ (្សយ ) ៃីកដ

គយកម់ៃីកិដុលឯអ�ឯកេលតំ ិផ�ឯណមេួៃដ Your BlackBerry Solution ជ តុឯដេ ូំ ដ

ទឯ�តំម៉សត់ឯតេម្ូិ ស័ណមេួ។ 

(ខ) សវឯមរស សកដRIM ៖  

(១)  តុឯិុំិកមកសេមកកជឯកលឯកះេយ្ កិ ដុនជសសមដសវឯមរ់មេួសស សកដ

RIM ងកតប្ផែ កុជូឱ្ង តង្សក ឡអយះឯកក្ដេណត សកស្ 

“ឯ�តំុឯខណក  យ�ត ្�ជឯកិ សែំ ” យំដ “នមុិដុមសវឯមរទេំ នេ” ិក ៉តណ� េដRIM 

មយផែ កុុឯខណក ដ កសមេងិដ កសរ៉ កសំដ កសសនដ កសអេអំដ

ឡឯយយ�សនអវ់ទេំ អសកះេអតលមតមដ យេណត យដ ២៣(ខ) RIM 

មរ កសិិួុខតសងកតបណមេួដ

ទេជកសិិួុខតសងកតបសនយកងកមស ូលមិ  ណឯ៏ះេយេពេអ�ឯដ

ឡកសទមទសណមេួិដុសវតិ្ តំ ះេកកយេលគ់ដ ផា កុឡសវតិ្ តំ តមសេៈលឯអ�ឯដ

យេពេ �ង ណមេួិដុពឯកម័�ឹំ  សវឯមរណមេួស សកដ RIM 

ិដុមយិមជសវឯមរ ំកង្ឯកស សកដRIM ។ 

(២)  តុឯិុំិកឯ�តំប យកុលមិដុេមកកជមយសសះេយ្ កិ ដុពឯកម័�ដ RIM 

មយផែ កុឯយយ�សនដ

ឡកសរ៉ កសំង េឯកង ិ�ុណមេួយេពេលមមយអឯក់ ឯ�តំកសង តង្សកដ ឡលមដេណត
សកសៃសវឯមរណមេួស សកដ RIM  ឡលមមសវឯមរណមេួស សកដ RIM ជសៀំដរ 

លតេដ �តេដ RIM ឯម៏យសនតដ កសដ មកយកដ ឡមក័ម៌ដ ិដុលឯអ�ឯផអតដ ឡិិួុដ

ឡិដុងកតប្សឯ្ តិឯះេដ ឡឯ�តំនមអ�ឯដ ឹំមយងកតប្្កក ំកដ តុ ចុដ ឡខូយដ

ឡតឹំមលមងកឹមងកតបដ ឹំ ្ងកតប ប�ូ ឯ�តំិេសំកមេួិដុមយខូយដ

ឡឹំងកតប ប�ូ ឯ�តំសេៈមុមេួសមងស លតេ។ 

(គ) ឧ ឯសណេ ស សកកកយេលគដ់យំ ដសវឯមរស សកកកយេលគដ់គ�ិេមស័ស សកកកយេលគដ់៖  



(១)  តុឯិុំិកមកសេមកកជឯកលឯកះេយ្ កិ ដុនជសសមដ

ឧ ឯសណេ ស សកកកយេលគ់ដ យំសវឯមរស សកកកយេលគដ់ មយសនយកនងកមកសងគ កងគំស សកដ

RIM លតេ។ដ RIM មយមេងិឧ ឯសណេ ដ

យំសវឯមរជឯកលឯកណមេួស សកកកយេលគ់លតេ។ដ RIM មយិិួុ ខតសងកតបយេពេ

កសងជតសស តសដកសង តង្សកដុិ�លមដ ង តង្សក ឡកសង ងមឹកែទស សកឧ ឯសណេ ដ យំ សវឯមរ

ស សកកកយេលគ់លតេ។ 

(២)  ិ ប�កែយៃឯតខណក ់ំ តុឹំងកតបេឯអតបកែដ  តទេ ់ជដ ៖ (ឯ) 

លឯអ�ឯិិួុ្សយិ�យង តង្សកឧ ឯសណេ ដ

យំ/ឡសវឯមរស សកកកយេលគ់តមមសម្េណឯ៏ះេដ ឧទ�សណេ ដ ��ំតមសេៈដ

ឡមយ��ំតមសេៈដ RIM ឡអ�ឯផែ កុសវ ណែ ញឥកិខ្ដ (ខ) ឧ ឯសណេ ដ

ឡសវឯមរស សកកកយេលគ់ដ(សមួទេំ សវ ណែ ញឥកិខ្) ិដុកេសបូក្ម ដតម្អ់យង តង្សកដ

យេិណឯណមេួដ ឡយេិណឯទេំ ងសកំៃដ Your blackberry Solution ឡដ (គ) 

លឯអ�ឯិិួុ្ឧ ឯសណេ ដ ឡសវឯមរស សកកកយេជតមសេៈផ យុកផុកកៃដដ

ិដុសមួមដ ិកមយឯងមយកងកមឹដឯមរប យស់សេរ កយូុអត់សឺណយ កដ (Browser) ឡឯមរប យស់ដApp World 

ស សកដ BlackBerry ិដុជិផ�ឯមេួៃឯមរប យស់សងម កផ យុកផុកកៃដស សកដ BlackBerry 

តមសេៈកសទញេឯនងកេកសិិួុ្ឯមរប យស់សងម កផ យុកផុកកៃដស សកដ

BlackBerry ដតម្ឱ់្លឯអ�ឯអយង តង្សកឧ ឯសណេ ស សកកកយេលគ់ដ យំ/ឡដ សវឯមរស សក

កកយេលគ់ដ ឡតមសេៈកសល�  កទកកឯមរប យសដ់ Software ស សកកកយេលគដ់

ឡគ�ិេមស័ស សកកកយេលគ់ដ យំ/ឡដ សវឯមរផ្ំិៀកស សកកកយេលគដ់ ិដុលឯអ�ឯអយ

ង ត្តមសេៈអេខដ (Icons) ឡសៀបេអសេះ គ�ិេមស័ដ (Bookmarks) 

ិដុមនឯ�តំផ យុកផុកកៃដស សកលឯអ�ឯដ ឡតមសេៈមសម្េផ្ំិៀកដ

ិដុមដូយជដ ិកមយឯងមយកងកឹមដ កសិិួុ្តម            សេៈគ�ិេមស័ដ

ឡតមសេៈមក័ម៌ិដុិិួុ ្តមសេៈផ យុកផុកកៃដស សកលឯអ�ឯដឡតមសេៈដRIM 

ឡអ�ឯផែ កុសវ ណែ ញឥកិខ្។ដ 

(៣) ះេមរ កសឯងមយក តុ ប�កែយិដុមិយំឯ�តំឯតខណក ់ំ តុដ

 តុឯិុំិកមកសេមកកជឯកលឯកះេយ្ កិ ដុនជសសមដ

ឧ ឯសណេ យំ សវឯមរស សកកកយេលគ់ិដុដ RIM ផែ កុឱ្ ឡះឯកក្ដេណត សកស 

ឡិដុលឯអ�ឯង តជមេួ Blackberry Solution ងកតប្ផែ កុដ

“ឯ�តំុឯខណក  យ�ត ្�ជឯកិ សែំ ” យំដ “នមុិដុមសវឯមរទេំ នេ” ិក ៉តណ� េដ

ះេមរ ផែុ កុឯខណក ដ កសមេងិដ កសរ៉ កសំ កសសនដ កសអេអំដ ឡឯយយ�សនអវ់ទេំ អសក។ដ

RIM មយិិួុ ខតសងកតបយេពេលឯអ�ឯដ

ឡកកយេលគ់ិដុ្សវតកសទមទសកសិិួុខតសងកតបះេខ�ួនំផា កុដ ឡតម

សេៈលឯអ�ឯលតេដ ង សយ តម �ង ិដុពឯកម័�ឹំឧ ឯសណេ ដ

ឡសវឯមរស សកកកយេលគដ់ ិដុសមួមដ ៖ (ឯ) លមងកឹមងកតបដ កស ប�ូ ដ លមិៀំទកកដ



ឡលមមឥកះយកៃឧ ឯសណេ ដ ឡសវឯមរស សកកកយេលគ់ដ ឡយេិណឯណមេួៃឯមរប យសដ់

Software ិដុងក្ប្សយនលតំដ ដតម្ឱ់្លឯអ�ឯអយង តង្សកឧ ឯសណេ ដ ឡសវឯមរនេដ

(ខ) លមដេណត សកសដ ឡដ មយដេណត សកសៃឧ ឯសណេ ដ ឡសវឯមរស សកកកយេលគ់ដ ឡដ (គ) 

ុិ�លមិដុឧ ឯសណេ ដ ឡសវឯមរស សកកកយេលគ់អយដេណត សកសជមេួិផ�ឯណមេួដ

ឡទេំ ងសកំៃដ Your BlackBerry Solution ឡដ (ឃ) យេណកកកសដ

ឡកសមយ្ចកកយេណកកកសស សកកកយេ លគ់ណមេួជ កពឯកម័�ឹំឧ ឯសណេ  

ឡសវឯមរស សកកកយេលគ់ដ ិដុសមួមដ កសង តង្សកិយ�េ័ស សកអ�ឯះេកកយេលគ់មេួ 

។ដ 

(iv) ះេមរ កសឯងមយក តុ ប�កែយិដុមិយំឯ�តំឯតខណក ់ំ តុដ  តុឯិុំិកមដ

កសេមកកជឯកលឯកះេយ្ កិ ដុនជសសមដ លឯអ�ឯងមមងមពំ្៉ំជឯកយ្សកតដ

RIM មយិិួុ ខតសងកតបយេពេ �ង មរគដ ឡកសគេរមដ កស ំូយដ ឯស ែទឈរ េដ អសងមមដ

កស ំរម្សឯមរកសង មីដ ឡអេមតអ់កមតឯូុដ ៃសវឯមរដ ឡឧ ឯសណេ ស សកកកយេលគដ់

ឡកស ប�ូ តមសេៈឧ ឯសណេ ិ់ ដ់ ឡសវឯមរដ ឡឧ ឯសណេ ស សកកកយេលគដ់

ិដុស េលភដ កុឯមរសយិ�យ �� ស សក           កកយេលគ់លតេ។ សយិ�យឧ្ងស័េស សកលឯអ�ឯ 

នមុមកស ែឹំទមទសពឯកម័�ទឹំសវឯមរដ ឡឧ ឯសណេ ស សកកកយេលគ់អយអត

បកែ្ិកយេពេកកយេលគ់ពឯកម័� ៉តណ� េ។ 

(ឃ) កសង តង្សកឯ�តំ សឯឯមរសេ់កសដ ៖ BlackBerry Solution ស សកអ�ឯដ ឡិផ�ឯណមេួៃ 

BlackBerry Solution ស សកអ�ឯដ មយសមងស សងម កកសង តង្សកឯ�តំ សឯឯមរសេ់កសដ

ឡនឯ�តំកន លមងមេត� ឯកដ ឡកន លមិដុទមទសឱ្មូបេែកសដ

ឡកសអតបកចសតបកនយលមនមុិដុឯមរប យសដ់Hardware/Software មយដេណត សកសដ (Fail-Safe Control 

or Performance) ិដុសមួមដ ង កយ កចយកសរំយងឯដតសះេតមមុតេឯ�ិអមសដ ង ម័�ិេនឯកិ េំដ

យំង ម័�មយសស សកេែេេដ ង ម័�ងកក្មយយក្កសេេ�តស ង ម័�ជេួេដ កុកសសសករដ ឡង ម័�ដ

សពវ បតសដ ឧ ឯសណេ ឯេណកកិ ់តេំ មុមអស�ដ ឡសវឯមរសេ�ង �ះបន ា�ដៃិិៀកដ ។ 

លឯអ�ឯអេអំដ យំ សនតដ លឯអ�ឯមង ម័�ស�រ� េ (Data Recovery) យំង ម័� ងមកំ ដ

(Back-up System) តិឯ យិ�េ័សមងស ដ �តេនឯ�តំឯសណ់ដ ៖ (១) ម

កសអឯក់ មយអយង តង្សកដ ឡសវឯមរដ មយដេណត សកសដ ឡដ (២) មកស េុ្ឯដ ឡមយអយ ប�ូ 

ិយ�េ័្ដ ឡដ (៣) កស្កក ំកដ ឡកសខូយ់កយេពេិយ�េ័ដ លឯអ�ឯងមមងមពំឹំដ ៖ដ មម្ម

កកក នេកសខូយ់កដ ឡ្កក ំកមេួិផ�ឯដ ឡទេំ ងសកំ ដ

យំសវតកសរេកសណេ ជ នា កម់ �ង ទេំ េដ កុដ RIM ។

ះេមរ កសះឯកឯេ�យកយេពេសយឯច់ង កសមយិិួុខតសងកតបិូទអេម់កសខូយ់កដ និផ�ឯិ ់

២៣(ឯ) ទេឯ�តំងមឹកចកសណេណឯ៏ះេដ RIM ឹំមយិិួុ រ៉ កសំយេពេកសខូយ់កណមេួិដុ

ឯតកយញម់កសង តង្សកដ BlackBerry Solution ស សកអ�ឯលតេដ ឡិផ�ឯណមេួស សកដ BlackBerry 

Solution សេរ កកសអតបកចនឯ�តំ សឯឯមរិដុង ឯ ះេងមេត� ឯក ឡឯ�តំកន លមមងមេត� ឯកដ

ឡឯ�តំកន លមិដុទមទសឱ្មូបេែកសដ ឡកសអតបកចសតបកនយលមនមុិដុឯមរប យសដ់



Hardware/Software មយដេណត សកសដ (Fail-Safe Control or Performance) 

ទេ ់ជកសខូយ់កិ  នេ អយមមឯសណេ ដឹំមតដ ឡមយអយមមឯសណេ ដឹំមតដ យំ ទេ ់ជដ RIM 

ងកតប្ម្ កុង្ កអេម់ុិ�លមអយឯតកលតំ ូបកសខូយ់កិ  េឯ៏ះេដ។ 

(ំ) ផ យុកផុ ត (Beta) ៖ ផ យុកផុដ  ត (Beta)  

អយមយងកតប្អត�� កអេង តង្សកះេកសសណៈជិូទដ

ឡអយមយងកតប្យញ យុខយក �� ឯកត េមញ្តមយ្ កដ ឡសចំ កះសិដុង កសះេសះ ភយ្ ុដ

ឡអជអ សសដៃិិៀកនឯ�តំិដេតតច សយកសស សកអ�ឯដ �តេដ RIM មយសវតកសអេអំណមេួដ

តកសអត�� កិ  េដ ឡកសយញ យុខយក �� ឯកិ   េដ ឹំអយិិួុ្លតេដ ។ដ �កតដូយ�េដ

អ�ឯេ កុងមមតដ ផ យុកផុដ  ត (Beta)   គមឺយិមដ �តេមយអយះឯកុ ឯកដ ឡជួុលតេដ

ឡមយអយដ យំ មយអយងកតប្ះឯកុ ឯកដ ឡជួុលតេដ ស�ូកដ កុ

មុកសអត�� កិ  េងកតប្ិិួុដ ។ដ ផ យុកផុដ  តដ (Beta) គឺមយិមផ យុកលតំ
សេរ កង តង្សកនឯ�តំ                             ស យកន ផ យុកឯមរដ ឡ ស យកន ដៃិិៀក

ិដុអ�ឯមឹំ ិផ�ឯ តុកស េមញមតខរសស សកផ យុកផុដ  ត(Beta) ។ដ ផ យុកផុដ  ត (Beta) 

គឺជសេណៃឯមរប យស ់ សវឯមរដ យំផ យុកផុដ RIM ិដុ្ ប�ញមតដេណឯកកុពណយ ជ�ឯមរដ

(pre-commercial release) ឹំមយងកតប្ ំរតកលតំ ដតម្អ់េអំតដឡ េមញមតខរសឯ�តំុឯណៈ

ដូយម� ឹំផ យុកផុដ ឡសវឯមរៃដេណឯកកុពណយ ជ�ឯមរលតេដ �តេលឯអ�ឯងកតបសវតអេ

ង្ឯដតដ លឯអ�ឯីកយម�ំ តិឯដ (back-up) ជិៀំទកកូបិយ�េ័ទេំ អសកិដុងកតប្ង តង្សក

ជមេួឹំសេលសៈិ  ទេំ េដ ។ដ ជំេិៀកដ ផ យុកផុដ  តដ (Beta) មុឯណៈដ មតខរសដ

ឡAPIS សេរ កឯមរប យស់ដ ឡសវឯមរិដុជុឯណៈពណយ ជ�ឯមរនមយទកមុឯកនលតេដ ។ដ

លឯអ�ឯិិួុក� កុតដ ផ យុកផុដ  ត (Beta) ិ  េដ ឡិផ�ឯណមេួៃផ យុកផុ ត 

(Beta) េដ អយមយងកតប្ង កសដ ឡមយអយងកតបះឯកុ ឯកជុឯណៈពណយ ជ�ឯមរះេដ RIM 

នមុអនគកលតេដ ឡអយងកតប្ះឯកុ ឯកះេមកសិឯិង ជងយតដ �តេដ RIM មយម

កកម�ឯយយ�ជឯកយ្សកដ ឡ ំរ កណមេួយេពេលឯអ�ឯដ ងកតបង កសដ ឡ ំរតកអេមឯមរប យសដ់

ឡសវឯមរដ ផ យុកផុដ  ត (Beta) ឡិផ�ឯណមេួៃផ យុកផុដ  ត (Beta) ិ  េណមេួ

លតេដ ។ដ ដ លឯអ�ឯិិួុ ក� កុដ យំេ កុងមមតដ រ កុកសសវតកសចកឯុ្ំដ កសវេកេៃុដ

យំកសអភយបឌឌិដុលឯអ�ឯសវតលតំយេពេផ យុផុ តដ (Beta) យំ ឯមរប យស់ដ យំ សវឯមរពឯកម័�ដ

គឺងកតប្សវតលតំ ះេលឯអ�ឯ ជអ�ឯិិួុរ៉ កសំេយភេ័ទេំ ងសកំដ។ 

២៣. ឯងមយកៃកសិិួុ ខតសងកតប

ង ិសមេួយេួមយអត�� កឱ្មកសឯងមយកកសិិួុខតសងកតបដ ឡកស ដយសសមយសវតសេណំខូយ់កដ

មយយេពេដ សេណំខូយ់កមយផា កុដ

ឡសេណំខូយ់កផ្ំិៀកិដុមិយំឯ�តំឯយយ�សមយតេជមេួអកយីយជដ �កតេង សយ

 តលឯអ�ឯជអកយីយជដ កសឯងមយកកសិិួុ ខតសងកតបដ ឡកស ដយសសទេំ េដ

អយឹំ មយអតបកែយេពេលឯអ�ឯលតេ។ 

 ៖  



(ឯ) អតលមតមប យកុិដុយ្ កនជសសមអត�� កដ

យំអតលមតមដេណេងកេជឯកលឯកិ ដុមិយំឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំេដ

ទេឯ�តំឯសណ់ណឯ៏ះេដ RIM មយិិួុ ដ ខតសងកតបសវតសេណំខូយ់កិដុមុឯណៈជដ ៖ដ

សេណំខូយ់កមយផា កុដ សេណំខូយ់ក តិឯជគេសដូ សេណំខូយ់ក នា  ក ្ េដ សេណំខូយ់ក

មយយេពេដ សេណំខូយ់កមយសសដ សេណំខូយ់កង ដឱ្រំចុដ សេណំខូយ់កស់ុសមដ៌

ឡសេណំខូយ់កឯ�តំឯសណ់មកន ិមកកទសដ សេណំកស់ក ំកង្ឯកយេណញដ ឡង្ឯកយេណូុ

អជ់បឯមរដ កសខឯ់មយ្ិិួុកសស្ េតមកសស េមឹំ តិឯដ កសអឯក់ ឯ�តំកសង ឯ អជ់បឯមរដ

កស្កក ំកមក័ម៌អជ់បឯមរដ កស្កក ំកឱកសង ឯ អជ់បឯមរដ កស្កក ំកដ ឡខូយ់កិយ�េ័ដ

ឡកស េព តុសចយសតខិយ�េ័ដ កសខឯ់មយ្ ប�ូ ដ ឡិិួុិយ�េ័ដ

 �ង ិដុមជ កពឯកម័�ឹំឯមរប យស់ិដុង តជមេួដ Your BlackBerry Solution 

ឡិដុឯតកយញម់កសិឯិង ដ ឡកស ៉ត ៉ំ ិឯិង ណមេួយេពេដ BlackBerry Solution ស សកអ�ឯដ

ឡិផ�ឯណមេួៃដ BlackBerry Solution ស សកអ�ឯដ ះេជណម� ឯក ិដុមយិមជដ RIM 

កសយេណេនអេលតំមុឯមរប យស់មយដេណត សកសដកស្កក ំកកសង តង្សកដYour BlackBerry Solution 

មេួិផ�ឯដ ឡទេំ ងសកំដ ឡកស្កក ំកកសង តង្សកសវឯមរដ ឡឧ ឯសណេ ស សកកកយេលគ់ដ កសយេណេ

 តុិេយញជេួសកសយេណេ តុកសសនរ៉ កសំដ មសម្េសេស សេស ួុ  ឡសវឯមរដ

កសយេណេមូុសដ ឡកស់ក ំកង េឯកង ិ�ុិដុឯតកមឯម់ដ

ឡពឯកម័�ទឹំឯយយ�ងមមងមពំេដ ឡដ Your BlackBerry Solution ិដុសមួមដូយជដ កសអយដ

ឡមយអយង តដ ឡកសដេណត សកសដ ឡមយដេណត សកសស សកដ Your Blackberry Solution 

 តទេ ់ជកសខូយ់កនេដ អយដ ឡមយអយមមឯស តិឯជមតឯ៏ះេដ �តេ តទេជដ RIM 

្ដឹំតកសខូយ់កនេអយឹំឯតកមឯ៏ះេ។ 

(ខ) អតលមតមប យកុិដុយ្ កនជសសមអត�� កដ ទេ ់ជនឯ�តំឯសណ់ណឯ៏ះេដ កសិិួុដ

ខតសងកតបសសត ស សកដRIM មយអយ តុសម់ដ៖ (១) ិឹឯង្ឯកិ ដុលឯអ�ឯ្យេណេិយញផ យុកផុដ

RIM នមុយញុឯកដ (២) ិឹឯង្ឯកិ ដុ្យេណេសេរ កិ ផ�ឯៃឯមរប យស់ Software 

នមុយញុឯកដ (៣) យេួង្ឯកិ ដុ្ ំកសេរ កសេៈមុពឯកម័�សេរ កកសង តង្សកសវដ

RIM ិដុងកតប ំកង្ឯកដនមុយញុឯកដយំដ(៤) យេួង្ឯកង្េដ(៥) ដតល� ស�សដអមស យឯ។  

(គ) អតលមតមប យកុិដុយ្ កនជសសមអត�� កដយំ អតលមតមប យកុលមៃកសិិួុ ខតស

ងកតបស សកដ RIM យេពេលឯអ�ឯនងកមឯយយ�ងមមងមពំេដ RIM 

ិិួុខតសងកតបិកយេពេកសខូយ់កិដុឯតកមនអេលតំមុិដុដ Your BlackBerry Solution 

ផ� ឯដេណត សកសដឡមយដេណត សកសិក ៉តណ� េ។ 

(ឃ)  ិ ប�កែយិដុមិយំឯ�តំិផ�ឯេមយឯងមយកកសិិួុខតសងកតបស សកដ RIM យេពេលឯអ�ឯនឯ�តំដដ

ឯសណ់មសណលម ឡកសសំស សួរំកេិដុឯតកយញះេផា កុម់កសសវសង ិ�សស សកដ RIM  

ុ�ឹឯណង្ឯកសេណំិដុងកតប ំកះេដ RIM 

ឹំងកតប្កកក នេដ កុឯេស យកមេួសរតឹំយេួង្ឯកយូុសមួយេិណឯស សកអ�ឯដឡស សកអ�ឯដៃិដ។ 



(ំ) អតលមតមប យកុិដុយ្ កនជសសមអត�� ក 

លគ់ម ំិិួុខតសងកតបយេពេលគ់ម ំិៀកិកឯ�តំឯសណ់ណ

ិដុមិយំ្៉ំយ្សកឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំេ ៉តណ� េដ �តេគូលគ់មរ កកមវឯយយ�ដ ឯសណ់េឯយយ�ដ

ឡកសិិួុខតសងកតបផ្ំិៀកយេពេម� លតេដ

 តទេជកសិិួុខតសងកតបនេជកសិិួុខតសងកតបិដុឯតកយញម់ឯយយ�សមដ

ជកសិិួុខតសងកតបង្ឯយយ�សមដឡជកសិិួុខតសងកតបផ្ំិៀកឯ៏ះេ។ដ 

(យ) អតលមតមប យកុិដុយ្ កនជសសមអត�� កដ កសះឯកឯងមយកដ កស តុឯិុំដ យំ ដ

កស ដយសសមយិិួុខតសងកតបនឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំេដ ងកតបដ ៖ដ (១) 

អតបកែះេមយគយកម់ុឯណៈៃមូុ�កតដ  ណែឹ ំដ កសស�តសតេដ ឡ ណែឹ ំស សកលឯអ�ឯដ ិដុសមួមដ

ិកមយឯងមយកងកមឹដ កសសវសង ិ�សដ ឯេ�តសះេយកនដ ឡអយកនដ កសិិួុខតសងកតបះយក់ កដ

ុឯចយឯៈដ កស េពឯយយ�សមដ ឡកសិិួុខតសងកតបផ្ំិៀកតមងិឹសែ់យ្ កដ (២) 

ន ែមសតមុលមដ ងកេកសឯ�ំផតកទៃកសស េលភ េពមូុះ ដ ឡកសខឯ់

មយ្ េមញទតមមុ េណំកសបែៃឯយយ�ងមមងមពំេដ ឡ រជេ័ៃដេណេងកេនន

ិដុមិយំនឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំេ។ដ (៣) មយអតបកែយេពេកកមវឯយយ�សវតសេណំិដុមិយំឯ�តំ

ឯយយ�ងមមងមពំេដ ឡកសង ងមឹកែស សកលគ់ណមេួឯ�តំកសៃគ េ្កកដ

ឡស េលភសយិ�យឯមរសយិ�យ �� ស សកកកយេលគដ់ ឡកសុរតសកកមវឯយយ�ដ

ិដុមិយំឯ�តំិផ�ឯដូយកទៃឯយយ�ងមមងមពំេដ ងកមយេណំជតំដ ៖ “ប យសសេរ កកសង តង្សកដ

Black Berry Solution (ិផ�ឯិ់ដ៣)”              “អជអ  ណ័� ឯមរប យស់ដSoftware យំនឯកសសមស” 

(ិផ�ឯិ់ដ ២) “ឯមរសយិ�យ �� ” (ិផ�ឯិ់ដ ១១) “កសះឯកឯេ�យក តុកសនេយញដនេយូុដ យំ ង តង្សកដ យំ
អជអ  ណ័� សះ ភយ្ ុដ ស�សដដ អមស យឯ” (ិផ�ឯិដ់ ១២) យំដ “កសសេរកកដ យំមរ កសសវតដ

ប យសវឯមរ ��� ស” (ិផ�ឯិ់ដ១៥) យំ “ិយ�េ័អេម់អ�ឯង តង្សក” (ិផ�ឯិ់ដ២៥) យំ(៤) អតបកចជសមួយេពេដ

RIM ឡ ណចតេ ងឯកម�មតស សកដ RIM អ�ឯស�ំ  ចដ អ�ឯិិួុ សយិ�យដ

យំអ�ឯិយឯចេិិួុ្កសអត�� កស សកដ RIM (ិដុសមួមអ�ឯផច កុសវ ណច ញឥកិខ្ 

ិដុដតសកសួជអ�ឯិយឯចេឯមរប យស់ ិដុិិួុ កសអត�� កស សកដRIM )។ 

(�) ទេ ់ជនឯ�តំឯសណ់ណឯ៏ះេដ ម�ែ់ដ អភយ្ ុដ យ្ជយកដ ល� ឯករសដ អ�ឯិយឯចេដ អ�ឯផ�កកផ�ំ កដ

(ិដុមយិមជអ�ឯុឯក) អ�ឯផ�កកផ�ំកសវឯមរដ អ�ឯម៉កសនឯរជ្ដ ឡអ�ឯផច កុសវ ណច ញឥកិខ  ្

( តុឯិុំិកអ�ឯិដុ្ិយំ់ំ តុ)ស សកងឯកម�មតណមេួៃ ណចតេ ងឯកម�មតស សកដ RIM 

មយិិួុ ខតសងកតបយេពេកសខូយ់កិដុឯតកយញមដ់ឡមកសពឯកម័�ឹំឯយយ�ងមមងមពំេដលតេ។ 

(ជ) លឯអ�ឯដ ិិួុក� កុដ យំងមមងមពំតដ កស ដយសសមយិិួុខតសងកតបដ កស តុឯិុំដ យំ ដ

កសះឯកឯងមយកកសិិួុខតសងកតបិដុមិយំនឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំេដ

ជសកតយេ ំមេួៃឯយយ�ងមមងមពំសវំគូលគដ់ �តេ

ង សយ តមរ  ិ ប�កែយម់កស ដយសដមយិិួុខតសងកតបដ កស តុឯិុំដ

ឡកសះឯកឯងមយកកសិិួុខតសងកតបទេំ េិដ៖ (១) ឯៃងមដយំ ុឯខណក ផ្ំិៀកៃឯយយ�ងមមងមពំេដ



ឹំមកសិង ង ្ុគួសឱ្ឯកកសម� កុដ យំដ (២) ុិ�លមស សកដ RIM ឯ�តំកសផែុ កដ

យំុិ�លមស សកលឯអ�ឯឯ�តំិិួុ្អជអ  ណ័� ឯមរប យស់ដ យំសវឯមរស សកដ RIM 

ងស តមឯយយ�ងមមងមពំេដ យំ/ឡុិ�លមស សកដ RIM ឯ�តំកសផែុ កឱ្លឯអ�ឯូប

ុិ�លមង តង្សកសវឯមរដ យំឧ ឯសណេ ស សកកកយេលគ់តមសេៈដ YOUR BLACKBERRY 

SOLUTION ឹំងកតបសំកស េ៉ព កុ។ 

ឯយយ�ងមមងមពំេដ មយិមជឯយយ�ងមមងមពំិដុងកតបេឯមឯអតបកែជេួសឯយយ�ងមមងមពំជលេុឯណេ អឯ្សដ

ឡអជអ  ណ័� ផ្ំិៀកិដុ RIM ផែ កុឱ្សងម កិ ផ�ឯណមេួៃ YOUR BLACKBERRY SOLUTION ង្មដ់

ឯមរប យស់ដSOFTWARE យំសវឯមរស សកដRIM លតេ។ដ 

២៤. កសេ កុងមមឱ្មកសង មូុ   ង តង្សកដ  ិឯៃយ� ផាសដ សឯ្ តិឯដ យំ  ប�ញអេដឹំ មក័ម៌ដ (ហជសមួតដ

“ិឯៃយ�” ឡដ“កសិឯៃយ�” មក័ម៌)

មក័ម៌ផា កុខ�ួដិដុងកតប្ិឯៃយ�ះេ ណចតេ ងឯកម�មតដRIM យំអ�ឯផច កុសវឯមរស សក ណចតេ ងឯកម�មតដRIM 

ឹំងកតប្ចកកិ យំះេអតលមតមមុ្្េអេម់លមនឯជស សកដ RIM 

(ិដុតមសេៈឯយយ�ងមមងមពំេងកតប្ះឯក ប�ូ ុតមកស្ំយូុមឯឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំេដ

យំអយ តឯមតុ ្តមប យ កេដ www.blackberry.com/legal ឡអយិិួុះេអត់ិមុមឯដ

legalinfo@rim.com) ។ 

 ៖  

 (ឯ) មក័ម៌ផា កុខ�ួដ ៖ កសកេលតំ ឯមរប យស់ដ យំ /ឡកសង តង្សកដBlackBerry Solution (ឡិផ�ឯណមេួៃដ

BlackBerry Solution) សវឯមរដ RIM ឡកសកល�  កសវឯមរឥកិខ្ិដុពឯកម័�ស សកអ�ឯដ

អយនេអេមកសិឯៃយ�(processing)មក័ម៌ផា កុខ�ួដ

ដូយ្ឯេណកកឯ�តំយ្ កិ ដុពឯកម័�សច់អេម់លឯអ�ឯដ យំអ�ឯ

ង តង្សកិដុ្កសអត�� កស សកអ�ឯដ (ហជសមួតដ “អ�ឯង តង្សក”) ះេ ណចតេ ងឯកម�មតដ RIM 

យំអ�ឯផច កុសវឯមរស សកងឯកម�មតេដអ�ឯផច កុសវ ណច ញឥកិខ្ស សកអ�ឯដយំ កកយេលគ់ិដុម

ផ យុកផុដឡសវឯមរិដុងកតប្ង តង្សកជមេួដYour BlackBerry Solution ។ 

ះេអងស័េ តុសវ ិដុ្ង តង្សកមក័ម៌ផា កុខ�ួ អយសមួមមក័ម៌ដូយជឈរ េដ

អសេះ អត់ិមុដ ុខិូសស័មាដ ុខអកចស�� ណដ BlackBerry មក័ម៌សច់មគ់ណ់ដ (account 

credentials) យំសេណតេ ឯមរប យស់ដ (settings) មក័ម៌អេម់ផ យុកផុកកៃដដ (ឧទ�សណេ ដ ុខដ PIN 

ស សកផ យុកផុេូសៃដដ ឡស សកឯេណកកអកចស�� ណឧ ឯសណ៌ដៃិិៀក) មក័ម៌អេម់
ិ់តេំ ៃផ យុកផុកកៃដដ (ដូយមណ៌ន់ំងកម) 

មក័ម៌អេម់អ�ឯផច កុសវ ណច ញឥកិខ្យំមក័ម៌អេមក់សង តង្សកមតខរសដ Your BlackBerry 

Solution យំសវឯមរដ RIM ឡឯមរប យស់ិផ�ឯិកដ (Software) យំិផ�ឯស ឹំ ដ (Hardware) 

ិដុងកតប្ង តង្សកសមួម� ជមេួឹំដYour BlackBerry Solution ។ដ 

អ�ឯេ កុងមមតដ  ណចតេ ងឯកម�មតដ RIM អយង ិមង មូុ មក័ម៌ផា កុខ�ួិ  េម់អ�ឯះេផា កុដ

ឡិិួុ ្មក័ម៌ិ  េម់អ�ឯផច កុសវ ណច ញឥកិខ្ឡកកយេលគ់ដ ជមេួឹំកសង តង្សក

ផ យុកផុដឡសវឯមរិដុងកតប្ង តង្សកជមេួដYour BlackBerry Solution ។ 



(ខ) មុ េណំដ ៖ ះេមលមងស ម� ឹំមុ្្េសច់ម់លមនឯជស សកដ RIM (RIM’s 

Privacy Policy) មក័ម៌ផា កុខ�ួអយងកតប្ិឯៃយ�ះេ ណចតេ ងឯកម�មតដ RIM យំអ�ឯផច កុសវ

ដ កុ ណចតេ ងឯកម�មតដRIM សេរ កមុ េណំិដុពឯកម័�ឹំដ (១) កសេ កុអេម់ដ យំកស េមញ្

តមសយឯច់ងកតបកសដ យំយេណំកយេណូុយយកចស សកអ�ឯដ យំដតម្ផ់ច កុដ កុអ�ឯូបដ Your BlackBerry 

Solution (២)  ំរតកផ យុកផុដ យំសវឯមរីរ់ យំ ិឯ េុអផ យុកផុដ យំសវឯមរមងក កដ

ិដុសមួមកសកសិេនឯកិ េំជមេួអ�ឯដតម្់យ្េអេមផ់ យុកផុដយំ សវទេំ េដ(៣) ងគ កងគំដ

យំអភយបឌឌអជ់បឯមរដ យំង កយ កចយកសស សក ណចតេ ងឯកម�មតដ RIM យំដ (៤) 

 េមញតមុឯខណក កេសបូស សកយ្ កដ យំ ិ ប�កចយននដ ។ដ ជំេិៀកដ RIM 

អយសវតអេអយិិួុ្ដ ឡ ប�ូ ដ កុអ�ឯង តង្សកូបកសសវតក្ង សតសិ្ តំ  (Upgrade)  

ឡិេត ឯមរ(Update) ឡសយឯចជូ់ដេណឹំ

អេម់កសសវតក្ង សតសិ្ តំ ូបគតណលមឡិេត ឯមរយេពេឯមរប យស់ដ Software ឡផ យុកផុយំសវស សកដ

RIM ដៃិិៀកដ ឯមរប យស់ស សកកកយេលគ់ដ ខ�ឹមកសឯមរប យស់ស សកកកយេលគ់ដ ឡសវឯមរស សកកកយេលគដ់

យំសវឯមរដឡផ យុកផុ            ពឯកម័�ដ។ 

(គ) សវឯមរិ ដុិផ�ឯ តុអត់សណឺយ កដ (cloud-based services) ៖ដ ង សយ តអ�ឯយតេឈរ េជមេួដ

ឡង តង្សកកសផអតកសដ ឡសវឯមរិដុិផ�ឯ តុអត់សណឺយ កដ ឡង តង្សកមតខរសិិួុសវម់យេរេដ

មតខរសសឯ្ តិឯដ ឡមតខរសីកយម�ំ តិឯដ (back-up functionality) ិដុងកតប្ផច កុជូះេ ណចតេ

ងឯកម�មតដ RIM ឡអ�ឯផច កុសវឯមរដ កុ ណចតេ ងឯកម�មតដ RIM មក័ម៌ិដុអ�ឯ ប�ូុដ ផច កុដ កុដ

ឡះឯក ប�ូ ុជមេួឹំសវឯមរិ   ទេំ េដ (ឧទ�សណេ ដកស រង ញអេឃតញឈរ េដយំស ូលមដ

ខ�ឹមកសៃកសិេនឯកិ េំ  ប� ់ឈរ េមតស្ិេនឯកិ េំដ ឡមក័ម៌អេម់ងឯកមមតស្ដ ង កយិយដ

ឡមក័ម៌ិដុ រង ញ តុផ យុកផុេដៃិិៀកដូយជនឯកសកសរសដយំកសមក័ម៌ដ (tasks and 

media files) អយងកតប្ិឯៃយ�ះេ ណចតេ ងឯកម�មតដ RIM 

ដតម្ជ់ួេដសេស ួុ ដ កុសវឯមរិ ដុងកតប្ផចុ កជូដ ងស តមឯយយ�ងមមងមពំស សកអ�ឯជមេួដ RIM 

�តេអ�ឯអេអំដ យំសនតដ អ�ឯមកសេ កុងមម

ិដុចេ្ យកទេំ អសកដតម្ផ់ចុ ក យិ�េ័ទេំ េដ កុដ RIM ។ដ ង សយ តសវឯមរដ BlackBerry App 

World យំសវឯមរដ My World ឡសវឯមរងសដៀំម� េណមេួងកតប្ង តង្សកដ ដូយ�េ ណចតេ

ងឯកម�មតដ RIM អយិឯៃយ�មក័ម៌ិដុងកតប្ទញេឯ (download) ះេឯមរប យស់សវឯមរដ RIM 

ឧ ឯសណេ ស សកកកយេលគ់ដ យំ/ឡសវឯមរស សកកកយេលគ់ដ យំ ិដុងកតប្ង តង្សក

នឯ�តំផ យុកផុកកៃដស សកអ�ឯដ(Your Handheld Product) ។ 

(ឃ) មតខរសសំ�មដ៖ សវឯមរដឡុឯណៈមយសសជឯកលឯកមេួយេួៃឯមរប យស់ស សកដRIM អយះឯក ប�ូ ុ

មតខរសដ “សំ�ម” ិដុអត�� កអេខ�ួអ�ឯអយអេគិសវំ សឯឃតញប យញដ

យំអយល�  កជមេួ តគ�ុដៃិិៀកដ យំដតម្ ់ិ ឯ េុអដ

ឡសវតអេង សតសលតំ ដ កុ ិមយកសេស សកអ�ឯជមេួឹំសវឯមរដឡឯមរប យស់ Software ស សកដRIM 

ឡជមេួឯមរប យស ់ Software ស សកកកយេលគ់ដ ឡជមេួសវឯមរស សកកកយេលគ់ិដុងកតប្

ះឯក ប�ូ ុជមេួឹំ មតខរសសំ�មិដុនេមឯជូះេដ RIM ។ង សយ តអ�ឯង តង្សកមតខរសិ  



េដអ�ឯេ កុងមមតដលមមមុិេសស សកអ�ឯដតម្ ់ិ េនឯកិ េំដឡល�  កិ េនឯកិ េំជមេួអ�ឯដៃិដ

អយងកតប្ រង ញអេដឹំដ កុអ�ឯដៃិដ �តេជ់បង បកចយ (Profile) ឈរ េ តុឯប�ឯកអងឯំក 

ស ូលម តុឯប�ឯកអងឯំក ខ�ឹមកសៃកសិេនឯកិ េំដ នៈជសមជយឯដ

យំមក័ម៌ឯេណកកអកចស�� ណដឡមក័ម៌ដៃិិៀកស សកអ�ឯដអយងកតប្យូុមតុ ដយំ អយងកតប្         

ផច កុមកយ្ កុះេ តគ�ុិដុសវតិ េនឯកិ េំដ ឡល�  កិ េនឯកិ េំជមេួអ�ឯដ ។ ឧទ�សណេ ដ

ង សយ តអ�ឯង តង្សកសវឯមរស សកដ RIM ឡស សកកកយេលគ់ិដុងកតប្ះឯក ប�ូុជមេួឯមរប យសដ់

“BlackBerry Messenger Social Platform” ស សកដ RIM អ�ឯេ កុងមមតដ ៖ដ (១)  តគ�ុិដុម

ិេនឯកិ េំជមេួអ�ឯតមឯមរប យស់ដ Your BlackBerry Messenger 

អយមតុ ឃតញតកតអ�ឯឯេមតំង តង្សកសវឯមរស សកដ RIM ឡសវឯមរស សកកកយេលគ់ិដសឡិដ (២) 

 តគ�ុិដុមិេនឯកិ េំជមេួអ�ឯតមឯមរប យស់ដ Your BlackBerry Messenger 

អយមតុ ឃតញជប់ង បកចយ (Profile) ស សកអ�ឯដ ងមមទេំ ឯមរប យស់ដSoftware យំខ�ឹមកសដ (ដូយជិុ្ំ��មដ

ក�ច់ដឡនឯកសកសមក័ម៌ដៃិិៀកដអងស័េ តុ  សវឯមរស សកដRIM ឡឯមរប យស ់Software ស សកកកយេ

លគ់) ិដុអ�ឯ្ទញេឯDownload ឡឯេមតំង តង្សកដ ឡិដុមសេរ កិ យឯចេជ

ិផ�ឯមេួៃកសង តង្សកសវឯមរដ RIM ឡសវឯមរស សកកកយេលគ់ស សកអ�ឯដ ឯដូ៏យជដ

មកយ្ កុិដុអ�ឯដ ឡអ�ឯដៃិមយេពេសវឯមរទេំ េដ (៣) អ�ឯេ កុងមមតដ

នមុអ�ឯយតយ ប�ូ មកយ្ កុអេម់ តគ�ុ ិដុមិេនឯកិ េំជមេួអ�ឯដ ឡអេមឯ់មរប យស ់ Software  

ឡអេម់ខ�មឹកស ិដុមឯួមកក្ ទញេឯ ឡឯេមតំង តង្សកជិផ�ឯមេួៃកសង តង្សកដ ស សកមឯួ

មកកយេពេសវឯមរស សកRIM ឡសវឯមរស សកកកយេលគ់ដដមក័ម៌អេម់អ�ឯដ(ដូយជមកយ្ កុស សកអ�ឯដ

ឈរ េស សកអ�ឯង តឯមរប យសដ់ យំ ស ូលម តុអងឯំ) អយងកតប្ រង ញអេឃតញដ កុ តគ�ុ ដៃិិៀក 

ិដុ្ល�  កិ េនឯកិ េំជមេួ តគ�ុទេំ ឡេ ិដុ្ល�  កិ េនឯកិ េំជមេួអ�ឯដ �តេដ                 

(៤) សវឯមរស សកដ RIM ឡសវឯមរស សក

កកយេលគ់អយរ ក ប�ូ ុមតខរសសវ័េង បកចយិដុសវតកសប យលគដតម្ ់ំរតកអតកសេដ ះេិផ�ឯ

 តុយេណំកយេណូុយយកចដ យំកសង តង្សកស សកអ�ឯយេពេសវឯមរដ ឡឯមរប យស់ស សក Software RIM ។ដ

សូមមយយក្មតុ ជេស តសននសេរ កឯេណកក �� ផ្ំសដ (setting options)ិដុពឯកម័�ដ សេរ កសវឯមរដ

ឡឯមរប យស ់ Software ស សកដ RIM សេរ កជេស តសិដុម កសិឯសេស ួុ កសង តង្សកឡនឯជលមដ

ិដុងកតប្កេិ្ តំ ះេសវឯមរដឡឯមរប យស ់Software ស សកដRIM ។ 

(ំ) កសះឯក ប�ូុជមេួសវឯមរស សកកកយេលគដ់ ៖ ង សយ តអ�ឯងជតសេឯកសះឯក ប�ូុដ ឡកសល�  ក 

Your BlackBerry Solutionជមេួសវឯមរស សកកកយេលគ់ដ (ឧទ�សណេ ដ សវឯមរកសអលយយងកតយឯ 

ស សកកកយេលគ់ដ ឡសវឯមរទេំ ឡេណិដុសេសួុ ដ កុកសង តង្សកផ យុកផុកកៃដស សកអ�ឯដ

ដតម្អ់យយូុទកកដ យំង តង្សក ណច ញស �ំមដ ឡសវឯមរដៃិិៀកិដុផច កុះេកកយេលគ)់ 

អ�ឯអត�� កអេដ RIM ង តង្សកមក័ម៌(credentials)ស សកអ�ឯដតម្យូ់ុទកកសវឯមរស សក            

កកយេលគ់តំនមអេអ�ឯដ យំអត�� ក

អេិឯៃយ�មក័ម៌ផា កុខ�ួស សកអ�ឯិដុពឯកម័�ឹំ សវឯមរស សកកកយេលគ់នេដ

ដតម្ជ់ួេដសេស ួុ ដ កុកសយូុទកកសវឯមរស សកកកយេលគ់នេដ សេរ ក េស តមុ េណំផា កុខ�ួដ



យំ/មុ េណំឯ�តំងគក្សស សកអ�ឯដ ។ដ មក័ម៌ិដុឹំងកតប្ិឯៃយ�អយសមួមដ ៖ដ (១) 

ុខអកចស�� ណអ�ឯង តង្សកស សកអ�ឯដ (user ID)  ុខសេរកកដ យមយកចស�� ងកឹមងកតបតមយ្ កដ

authentification tokens ឡមក័ម៌ដៃិិៀក សេរ កសវឯមរកសអលយយងកតយឯស សកកកយេលគ់់មេួស

ិ  េ ឡគណ់ដៃិិៀកិដុអ�ឯ្ះឯក ប�ូ ុជមេួដYour BlackBerry Solution               (២) 

មក័ម៌អេម់គណ់ៃឯមរប យស់ស សកអ�ឯដ (ឧទ�សណេ ដ ុខអកចស�� ណដ BlackBerry 

ស ូលគ តុឯប�ឯកអងឯំកស សកអ�ឯដ ឈរ េ តុឯប�ឯកអងឯំស សកអ�ឯ កសផា កុខ�ួដ

កន លម រង ញម់លមមមុិេសដ (availability status)ង ិសដ មុបលតមកេ ក 

មក័ម៌ឯេណកកអកចស�� ណឧ ឯសណេ ិដុមុឯណៈមយសសះយកះេិលឯដ។ុ។) (៣) មក័ម៌ 

ិដុល�  កិ េនឯកិ េំជមេួអ�ឯនឯ�តំឧ ឯសណេ េដ (៤) កស រង ញតដ សវឯមរដ ឡឯមរប យសស់ សក

កកយេលគ់ិដុអ�ឯ្ល�  កទឹំគណឯ់មរប យសស់ សកអ�ឯដយំ (៥) ិយ�េ័សច់ម់កសង តង្សកដ(session 

data) ិដុឯតកយញមក់សង តង្សកឯមរប យស់ដឡសវឯមរស សកកកយេលគដ់ិដុអ�ឯ្ល�  កទឹំគណ់
ឯមរប យសស់ សកអ�ឯ (ឧទ�សណេ  

មយាតខមសកិដុអ�ឯិិួុ្នឯ�តំិុ្ំ��មស សកកកយេលគ់ិដុអ�ឯ្ល�  កទដ

ឡឯមរប យស់សេរ ក រង ញនឯ�ត កំង អ កមក័ម៌គណ់ៃឯមរប យសស់ សកអ�ឯដដិយ�េ័កសិដុឯតកលតំជ ច

 នា  កឯតកយញម់កសជិជឯឯ�តំិេសំកកសជ ច នា  កិ ដុអ�ឯ្សវតលតំនឯ�តំឯមរប យស់ដ

ឡសវឯមរស សកកកយេលគ់ិដុងកតប្ល�  កដ យំ ិដុងកតប្សេស សេស ួុ ះេឯមរប យសម់តខរសកសល� មសដ

។ុ។) ។ដ អ�ឯឯអ៏ត�� កអេដ RIM  ប�ញមក័ម៌ិ  

េដ កុអ�ឯផច កុសវជកកយេលគ់ិដុពឯកម័�ដ សេរ កមុ េណំះឯកអេដេណត សកសដ

មុ េណំគយកៃី�ង តង្សកដ មុ េណំផ�កកផ�ំ កដ មុ េណំិីទេដ

យំមុ េណំ ប្ កិ ុំអេដេណត សកសដ ។ដ ង សយ តអ�ឯង តង្សកសវឯមរស សកកកយេលគដ់

យំឯមរប យស់ស សកកកយេលគ់នឯ�តំដ ឡះេល�  កជមេួផ យុកផុកកៃដដ BlackBerry ស សកអ�ឯដ

កកយេលគ់ង ិ�ុជអយអដ យូុទកកដ នេយញដ ឡឯ៏ិ ឯៃយ�ិយ�េ័ដ

(សមួមមក័ម៌ផា កុខ�ួ)ិដុងកតប្សឯ្ តិឯឯ�តំផ យុកផុកកៃដដBlackBerry ស សកអ�ឯដ។ដសវឯមរ

ស សកកកយេលគ់ិ  េដ ិដុងកតប្យូុទកកដ គឺមយសនយកងកមកសងគ កងគំស សកដ RIM លតេដ ។ដ

ង សយ តមក័ម៌ផា កុខ�ួស សកអ�ឯដ ងកតប្ ប�ញអេដឹំដ កុអ�ឯផច កុសវ ណច ញឥកិខ្ស សក

អ�ឯដ ឡដ កុកកយេលគ់ទេំ ឡេិដុមផ យុកផុដ ឡសវឯមរស សកខ�ួដ ងកតប្ង តង្សកជមេួដ

Your BlackBerry Solution កសង តង្សកស សកអ�ឯគឺសនយកងកមកសងគ កងគំឯយយ�ងមមងមពំ ដ

យំមុ្្េសច់មល់មនឯជិដុពឯកម័�ស សកកកយេលគ់ទេំ នេដ

�តេអ�ឯគួសិកមយយក្មតុ ុឯខណក ទេំ នេនមតមុង តង្សកសវឯមរស សកកកយេលគ់ដ

យំឯមរប យស់ស សកកកយេលគ់ដ ។ដ អ�ឯគួសមយយក្ម់ ជេស តសមតខរសដ ឡសៀបេជេួេដ (help menu) 

ៃផ យុកផុកកៃដស សកអ�ឯដ ដតម្់អេដឹំ កកិ កងយតអេម់ដ យំ នឯ�តំឯសណ់ពឯកម័�ដ ិឯកងមតប

កសអត�� កិដុ្ផច កុជូដ យំកសងគ កងគំិដុអយិិួុ្ទ តុសវឯមរដ

យំឯមរប យស់ស សកកកយេលគ់នេដ។ 



(យ)  យ�ឯប យិ មឃតឯឃ់ (Cookies) យំ  យ�ឯប យិ មងសដៀំម� េដ ៖  ណចតេ ងឯកម�មតដ RIM អយង តង្សកដ           

“ឃតឯឃ់” (ិយ�េ័កូយសិដុងកតប្សឯ្ តិឯឯ�តំឯតេម្ូិ ស័ដ ឡឧ ឯសណេ កកៃដស សកអ�ឯ) ឡឧ ឯសណេ            

ងសដៀំម� េិដុង តង្សកមក័ម័អនមយឯដ (anonymized information) 

ដតម្អ់ត�� កអេអ�ឯអយយតេឈរ េិិួុេឯសវជឯកលឯកមេួយេួដតម្ក់សពសទេំ អ�ឯដ យំ ដ

RIM ដតម្ជ់ួេដអេសវឯមរស សកដ RIM កកិ ករេងស្ុលតំសេរ កកសង តង្សកដ

ឡសវតអេសមងស ទឹំ ិមយកសេស សកអ�ឯដ ឡសេរ កកសប យលគដតម្ជ់ជេេួអយក្េតំ
េ កុម់ប យស់ិដុអ�ឯង តង្សកដ យូុសមួង តង្សកសវឯមរដ RIM យំដ BlackBerry Solution 

យំដតម្់សវតអេង សតសលតំ ដ កុមតខរសង តង្សកស សកសវឯមរដRIM យំដBlackBerry Solution។ដ

សូមមយយក្មតុ សេណតេ ឯមរប យស់ិដុ្ឯេណកកដ (settings) 

នឯ�តំឯមរប យស់សេរ ក តឯមតុ ៃផ យុកផុកកៃដស សកអ�ឯដ ពឯកម័�ឹំប យស់ដឯេឯយញដ

ឡរ េំ ខា កឃតឯឃ់ (Cookies) ស សកឯមរប យសយូ់ុមតុ អត់សណឺយ កដ(browser cookies) ។ 

(�) កសមេងិដយំ កសសនគតណលមដ៖ដង សយ តអ�ឯទឯកិ ំដRIM ដតម្ ់ិ ិួុ្កសមេងិដឡកសជួសជតុ

ផ យុកផុកកៃដស សកអ�ឯដ ឡដតម្ ់ប�ូ មក័ម៌ប យយយ�េ័សឯ �ង ដ ឡមក័ម៌ យ�ឯិសដៃិិៀកទដ

RIM តមសេៈអត់ិមុដ ឡឧឯសណេ យូុឯមរប យសដ់ ិដុងកតប្ផច កុជូះេដ RIM 

សេរ កមុ េណំិ  េដ អ�ឯេ កុងមមតដ  ណចតេ ងឯកម�មតដ RIM 

អយង ិមង មូុមក័ម៌ យ�ឯិសដ ដូយជុខដ PIN ស សកផ យុកផុកកៃដដ

ុខអកចស�� ណិផ�ឯស ឹំ  (Hardware) យំុខម៉ូិឌុដ មក័ម៌អេម់អំ�យំចេដ ង ម័�ង កយ កចយកសដ

យំមក័ម៌អេម ់ស យកន ដ មក័ម៌អេម់ី រដ Wi-Fi  ប យិ ្ តដ ឡឯេលេំ ណច ញឥកិខ្ដ យំកសកល�  កដ

 ប� ់ឯមរប យស់ិដុ្កេលតំ ដ មក័ម៌សច់ម់កសង តង្សកឯមរប យស ់

យំឯមរប យស់ិយ�េ័ពឯកម័�ឹំ ដេណត សកសកសៃយ�ដ យំកស្៉កករ អេម់កងមតបកសស សកឧ ឯសណេ ដ (device 

configration) ងមឹកចកសណេ ស សកង ម័�ដ យំ មក័ម៌ដៃិិៀកពឯកម័�ឹំកន លមៃផ យុកផុដ

BlackBerry ស សកអ�ឯដ ិដុអយមង ្ជេសេរ កមុ េណំមយយក្សឯមតុ  �ង ដ ។ដ

មក័ម៌ិ  នេឹំងកតប្ង តង្សកសេរ កមុ េណំប យលគដ យំះេងកេ �ង ដ កសមេងិដ កុ

អកយីយជដ កសសវតិេត ឯមរឯមរប យស ់ Software យំកសិឯ េុអផ យុកផុដ យំសវស សកដ RIM 

ះេងស តមមុ្្េសច់ម់លមនឯជស សកដ RIM ។ដ ង សយ តកសប យលគ រង ញតដ

ផ យុកផុស សកកកយេលគម់កសពឯកម័�ដ RIM អយ ប�ូ មក័ម៌សេរ កមយយក្មតុ  �ង ដ

ឡមក័ម៌ យ�ឯិសដ កុអ�ឯុឯកផ យុកផុជកកយេលគ់ដ ជិផ�ឯមេួៃដេណត សកសិសវំ សឯដ

យំះេងកេ �ង ដ ។ដ អ�ឯិិួុ ក� កុដ យំេ កុងមមតដ កសហិូសស័មាទយំមឯដ RIM 

យំអ�ឯផច កុសវឯមរស សកដ RIM អយងកតប្ីក តិឯសេរ កកស ណចត េ ណច ុដ កសសនគតណលមដ

សវឯមរអកយី យជដយំមុ េណំសវតសយឯច់្ំដ។ 

(ជ) ិយ�េ័សច់ម់ិ ត់េំ ដ ៖  ណចតេ ងឯកម�មតដ RIM អយផច កុុឯណៈមយសសដ ឡសវឯមរជឯកលឯក

មេួយេួិដុមឹំិផ�ឯ តុមក័ម៌អេម់ិ ់តេំ ះេង តង្សកង ម័� GPS 

ឡសវផរ េសណ ងសដៀំម� េមេួយេួដ (ឯ�តំឯសណ់ិដុម) ឡយេណត យយូុទកកសវដ Wi-Fi 

(crowd-sourced Wi-Fi access point) ិ់តេំ  រ� ុអំកិ ក ។ដឧទ�សណេ ដនឯ�តំឯសណ់អយសឯ្ដ



ុឯណៈមយសសជឯកលឯកមេួយេួស សកឯមរប យសដ់ ឡដ BlackBerry Solution 

អយអត�� កអេអ�ឯិយឯស េិុឯមក័ម៌អេម់ិ ់តេំ ស សកអ�ឯជមេួអ�ឯិដុមិេនឯកិ េំ

ជមេួអ�ឯដ ឡឯេណកកិ ់តេំ ដ  ប�ូ កសទកកដ ចឯកកច  ក  សេុំដ ឡចឯកកសដ

ឡ តុ ិយ�េ័ចុមយ់េរេដ

(ិផ�ឯ តុកសងគ ដណច  កៃអ�ឯផច កុសវ ណច ញឥកិខ្កន លមៃផ យុកផុកកៃដស សកអ�ឯដ

សសង ម័�ដ នមុសវតសេណត ) ។ដ ុឯណៈមយសសដ ឡផ យុកផុដៃិិៀកស សក BlackBerry 

Solution  អយង ិមង មូុមក័ម៌អេមផ់�ូបអនមយឯដយំ មក័ម៌ផា កុដ(ឧទ�សណេ ដBlack Berry Traffic) 

ឡសេណួសងកបងជបអេម់ិ់តេំ ដ ដតម្ស់េស ួុ ដ កុដ ឡិឯ េុអសវឯមរស សកដ RIM ិដុអ�ឯង តង្សកដ ។ដ

ដតម្ផ់ច កុជូុឯណៈមយសសដ ឡសវឯមរិ  េដ មក័ម៌អេម់ិ ់តេំ ស សកផ យុកផុកកៃដដ

(សមួមមក័ម៌អេម់ង ម័� GPS ុខអកចស�� ណកសរសស សកអ�ឯកកដ           

ុខអកចស�� ណស សក រ� ុអំកិ កដ ឧ ឯសណេ ឯេណកកសេណតេ សវមូុះ� ដ (Basic Service Set 

Identifier) ៃយេណត យយូុទកកសវដ Wi-Fi យំឯេលេំផច កុស�� ណៃយេណត យយូុទកកសវ   

Wi-FI ិដុមតុ ឃតញដ ឡ រ� ុអំកិ ក) អយងកតប្ិេនឯកិ េំទកកដ  ណចតេ ងឯកម�មតដ RIM 

នមុអ�ឯង តង្សកផ យុកផុកកៃដស សកអ�ឯដ ឡ តឯអេដេណត សកសមតខរសផច កុសវឯមរ យិ�េ័ដ

យំសវឯមរិផ�ឯ តុិ់តេំ ដ ិដុងកតប្ផច កុជូះេដ ឡតំនមអេ ណចតេ ងឯកម�មតដ RIM 

ឡងកតប្ផច កុជូះេសវឯមរស សកកកយេលគ់ដ ិដុងកតប្ង តជមេួដYour BlackBerry Solution 

។ដ  ណចតេ ងឯកម�មតដ RIM ឯអ៏យង តមក័ម៌ិ  េដតម្ ់ំរតកិយ�េ័ិដុងកតប្ង មូុយំងឯំដ

ឡសវតអេទជអនមយឯដ ដតម្ផ់ចុ កកសផ្មវផ្េពណយ ជ�ឯមរិ ដុិផ�ឯ តុមក័ម៌ដ

យំកសផ្េពណយ ជ�ឯមរិដុ��តេក ឹំិ់តេំ ដ ។ដ សូមមយយក្មតុ អេមជ់េស តសននដ

ឡសៀបេជេេួករ សក់ដ (help menu) ស សកឯមរប យស់ៃផ យុកផុកកៃដដ BlackBerry ពឯកម័�ឹំប យសដ់

ងជតសស តសេឯកស យិដ ឡិឯិង ឯមរប យស ់រង ញិ់តេំ នឯ�តំផ យុកផុេដ

ឡប យស់ តុ ចុប យញូបឯមរប យស់េម់សេណតេ ឯមរប យសៃ់ផ យុកផុកកៃដស សកអ�ឯដ

ិដុអយង តង្សកមក័ម៌អេម់ិ់តេំ  ។ នមុអ�ឯង តង្សកសវឯមរស សកកកយេលគ់ិដុង តដ

ឡផច កុិយ�េ័ិ់តេំ ដ ដ អ�ឯសនយកងកមកសងគ កងគំដ យំ គសួមយយក្មតុ ុឯខណក ដ យំមុ្្េ

អេម់លមនឯជសច់ម់កសង តង្សកិយ�េ័អេម់ិ់តេំ ស សកកកយេលគ់នេដះេសវឯមរស សកកកយេលគ់
នេដ �តេអ�ឯគួសសវតកសមយចសណអេ្ងកឹមងកតបដ នមតមុេ កុងមមអេមក័ម៌អេម់ិ់តេំ

ស សកអ�ឯងកតប្ ប�ញង្ កដ កុ តគ�ុដៃិិៀកដ។ 

(ឈ) កសផាសជុឯណៈអចសជកយដ ៖ដ អ�ឯេ កុងមមដ យំេ កុងស តដ នឯ�តំកសផច កុដ BlackBerry Solution 

យំសវឯមរស សកដ RIM (ិដុសមួមដ មតខរសយូុទកកសវ”ះេិផ�ឯ តុអត់សណឺយ ក” 

យំមតខរសយូុទកកសវម់យេរេដ មតខរសសឯ្ តិឯដ ឡីកយម�ំ តិឯ)  ណចតេ ងឯកម�មតដ RIM 

អយិឯៃយ�ិ យ�េ័ដ ិដុដ ឯសណ់ខ�េដ អយរ ក ប�ូ ុទេំ មក័ម៌ផា កុខ�ួដ

យំខ�ឹមកសៃកសិេនឯកិ េំន តុម៉សត់ដ server ិដុងកតប្ដេណត សកសះេដ

ឡតំនមអេ ណចតេ ងឯកម�មតដRIM នឯ�តំដឡនង្ិដេតតច សយកសិដុអ�ឯង តសនយកនដិដុសមួមដ

ឯ�តំង ិសកណះដ ស�សដអមស យឯដ យងឯភមអំកគ�សដ ង ិស         សឹំង តសដ់



ឡង ិសដៃិិៀកិដុមិ់តេំ ង កយ កចយកសិដុងកតប្ដេណត សកសះេដ ឡតំនមអេ 

 ណចតេ ងឯកម�មតដ RIM ។ដ ង សយ តអ�ឯង តង្សកជអ�ឯងសកឯៃកេ កសដឯយយ�អឺស ៉ត ដ

ឡិដេតតច សយកសណមេួិដុកសេ កុងមមចេ្ យកកងមតបអេមដ

ដតម្់ផាសមក័ម៌ផា កុខ�ួទ់ំង្ិដេតតច សយកសនេដ ឡកេ កនេដ អ�ឯេ កុងមមយេពេដ

កសិឯៃយ�ិ  េដ យំសនតដ

អ�ឯ្ិិួុកសេ កុងមមចេ្ យកទេំ អសកងស តមយ្ កិ ដុពឯកម័�មអ់�ឯង តង្សកស សកអ�ឯដ

ដតម្អ់យសវតដូយ�េ្ដ។ 

២៥. ិយ�េ័អេមអ់�ឯង តង្សក

២៦. 

 ៖ 

ជ ិនមទឹំ កស ប�ញអេដឹំណមេួិដុងកតប្អត�� កះេិផ�ឯ២៤ អ�ឯដ

យំអ�ឯង តង្សកិដុ្ិិួុកសអត�� កស សកអ�ឯដ េ កុងមមដ យំ ងមមងមពំតដ  ណចតេ ងឯកម�មតដ RIM 

អយយូុទកកដ ិីសឯ្ តិឯដ យំ ប�ញអេដឹំូបិយ�េ័ស សកអ�ឯង តង្សកស សកអ�ឯដ

យំស សកអ�ឯង តង្សកិដុ្ិិួុកសអត�� កស សកអ�ឯដ ិដុសមួមដ មក័ម៌ផា កុខ�ួដ

ខ�ឹមកសៃកសិេនឯកិ េំស សកអ�ឯដ ឡមក័ម៌អេម់កសង តង្សកមតខរសដ BlackBerry Solution ស សកអ�ឯដ

យំសវឯមរដឡឯមរប យស់ិផ�ឯិកដSoftware យំងគគំ ំ�ត េិផ�ឯស ឹំ  Hardware ិដុងកតប្ង តង្សកសមួម� ជមេួដ

BlackBerry Solution ស សកអ�ឯដ ិដុអយិិួុ្ះេដ RIM (“ិយ�េ័អេម់អ�ឯង តង្សក”) 

អេដ កុកកយេលគ់ដ ិដុសមួម            សះ ភយ្ ុឯ�តំងសកឯដ ឡ សិសដ

ះេមតេ្ផច កុកសជូដេណឹំដ កុអ�ឯដ ឡអ�ឯង តង្សកិដុិិួុ្កសអត�� កស សកអ�ឯដ

ះេអតលមតមយ្ កននៃង ិសិដុ ណចតេ ងឯកម�មតដ RIM យំអ�ឯផច កុសវស សក ណចតេ ងឯកម�មតដ

RIM ៃដគូសដៃិិៀកដ យំ ងឯកម�មតសមម័��កយដ (affiliate)តេំ នដ ដតម្ដ់ (១) អតបកចតម់កយប យសយ់្ កដ

ឡសេណូមមសសះ ភយ្ ុិដុអយអតបកច្ដ ឡិដុកេសបូះេយ្ កដ (២) ស�កសជមេួកកយេលគដ់

នឯ�តំកសសតត អំរក តុសឯមរលមស េលភ តុឯយយ�ងមមងមពំេដ ឡដ (៣) ស�កសជមេួអ�ឯងគ កងគំង ម័�ដ

(system administrator) នឯិ�ំអ�ឯផច កុសវអត់សណឺយ កដ ឯិ�ំ ផាតឯម៉សត់  ណច ញ (networks) ឡ            

ឯតេម្ូិ ស័ដ ដតម្អ់តបកចឯយយ�ងមមងមពំេដ ។ដ អ�ឯសនតដ

អត�ឯ្ិិួុកសេ កុងមមចេ្ យកទេំ អសកងស តមយ្ កពឯកម័�ម់ដ

អ�ឯង តង្សកិដុ្ិិួុកសអត�� កស សកអ�ឯដ

ដតម្ ់ប�ញអេដឹំ ូបិយ�េ័អេម់អ�ឯង តង្សកអេដ កុ ណចតេ ងឯកម�មតដ RIM យំដតម្ក់្ ណចតេ ងឯកម�មតដ

RIM សវតកសង មូុដ ង តង្សក ិឯៃយ�ដ  ប�ូ ដ យំ /ឡ ប�ញអេដឹំូបិយ�េ័អេម់អ�ឯង តង្សកិ  េដ

ដូយ្មណ៌ន់ំ តុដ។ 

កសង គ កុសយិ�យដ យំ កសសវតង កយភឯូមរ ៖ RIM អយឹំផាសសយិ�យឯយយ�ងមមងមពំេដ កុលឯអ�ឯដ ះេមយដ

ចេ្ យកជូដេណឹំជមត។ដ លឯអ�ឯមយអយផាសសយិ�យឯយយ�ងមមងមពំេទេំ ងសកំឯែដ់

ឡមេួិផ�ឯឯែ់ះេមរ កសេ កុងមមដ ជលេុឯណេ ជមតម់ដ RIM ្លតេដ

(កសេ កុងមមេអយមយងកតប្អត�� ក ឡផែ កុជូះេមុឯខណក ទតម�នា តសយិ�យស សកដ RIM) 

�តេយេពេកសផាសសយិ�យទេំ ឡេណិដុមរ កសេ កុងមមជលេុឯណេ ជមតស សកដ RIM 

ឹំងកតបចកកិ តឯតមរ សតមុលមដ យំមរ ង សយិ�យលមអវ ់              ទេំ អសក។ដ RIM 



អយឹំ  េមញកកមវឯយយ�ទេំ អសកិដុងកតប េមញដ ងកមឯយយ�ងមមងមពំេះេផា កុដ

ឡអយង គ កុកកមវឯយយ�មេួយេួដឡទេំ អសកទឱ្អ�ឯម៉កសដឡអ�ឯម៉កស ែដ។ដដ 

២៧. កសជូដេណឹំ ៖  តុឯិុំិកមកសិយំផាតេម់េនឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំដ រ កុកសជូដេណឹំដ

ឡកសិេនឯកិ េំដ ផ្ំិៀកដ ងកតបសរកត្ផែ កុជូ្៉ំងកឹមងកតបដ ង សយ តកសជូដេណឹំដ

ឡកសិេនឯកិ េំនេងកតប្សវតលតំដ ជលេុឯណេ អឯ្សយំដ ងកតប្ង គ កុជូដ កុៃដះេអ�ឯនេកសដ

ឡងកតប្ះឯកនឯ�តំកសដ សេ តងកម ំកៃី�ិកមជមតដ (postage prepaid) យុខយកអតសយិ�យដ

ឡ យុខយកង េឯកង ិ�ុឹំ យុខយកអតសយិ�យេដ យុខយកទមទសឱ្ម ររ កៃដងកល កដ យំ ផអតជូ 

លឯអ�ឯទតមអសេះ ដ  ំកង្ឯកិ ដុលឯអ�ឯ្ផែ កុឱ្ដ RIM យំផអតជូទឱ្ដ RIM 

តមសេៈអសេះ ដ Research In Motion UK Limited, 200 Bath Road, Slough, Berkshire, 

United Kingdom  SL1 3XE, ះេះឯកជូយេពេដ ៖នេឯងគ កងគំ។ នឯ�តំឯសណ់ិដុដ RIME 

មអសេះ យតេតម  http://www.blackberry . com/legal/rime; 

�តេនឯ�តំឯសណ់ផអតជូមេួ តុឯសងកតបយេុំជូទដ

(ិដុឹំមយ ំរតក្ជកសជូដេណឹំអវ់លតេ)ឱ្ង ស           ម�ែ់ិផ�ឯយ្ កស សកដ RIM 

ិដុមអសេះ នដ ុខដ 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, Canada, N2L 3W8 ។ដ

ង្ម់អវ់ិដុ ្ិយំម់់ំ តុដ RIM អយឹំដ (តមកសងជតសស តសស សកខ�ូ) ផែ កុជូលឯអ�ឯដ

ូបកសជូដេណឹំននិដុមនឯ�តំ ឯយយ�ងមមងមពំេតមសេៈមសម្េអលយយងកតយយ។ដ

កសជូដេណឹំដ កុលឯអ�ឯដ ះេង តង្សកូបមសម្េអលយយងកតយយដ

ងកតប្សរកតងកតប្ង គ កុជូ្៉ំងកឹមងកតបដ ង សយ តកសជូដេណឹំនេដ

ងកតប្ផអតសទអសេះ ិដុលឯ អ�ឯ្ផែ កុឱ្ដ RIM។ដ

ង សយ តលឯអ�ឯមយ្ផអតអស័េះ អត់ិម៉ុ នេទឱ្ដ RIM ិដ កសជូដេណឹំអយឹំ ផែ កុជូ 

្៉ំងកមឹងកតប តមសេៈកសះឯកផ្េជឯកិ សចំ  

ូបកសជូដេណឹំនេតមគ�ិេមស័http://www.blackberry.com/legal/

២៨. 

។ 

ឯសណ់ង សសឯែយ

២៩.  ិ ្ប�កចយ

 ៖ ះេមយគយកដ កុ ិ ប�កែយផ្ំិៀកៃឯយយ�ងមមងមពំេដ មរ លគ់ណមេួដ ងកតប្ដ

សរកត្ស េលភ េពកកមវឯយយ�ិដុមិយំនឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំេដ

សងម កកសខឯ់មយ្ េមញូបកកមវឯយយ�ដ ះេកសិកមូុ�កតិដុគូលគម់យអយងគ កងគំ្។ដ

 ិ ប�កែយេឹំមយងកតប្ ឯងកេឱ្មកស តុឯិុំយេពេដ

កសមយ េមញកកមវឯយយ� ំកង្ឯក្ំតមឯយយ�ងមមងមពំេដ ិដុ           

លគ់ម ំងកតប េមញយេពេលគ់ម ំិៀកនេលតេ។ 

ិូទ

(ឯ)  អតន ម�ឯស សកកកយេជដ ៖ សមម័��កយស សក RIM យំដ RIM សមួទេំ អភយ្ ុស សកសមម័��កយ            

ម�ែ់ងគ កងគំដ យំយ្ជយកនតមសមម័��កយស សក RIM ទេំ អសកដ

ងកតប្ិកំតេំ ជអតន ម�ឯស សកកកយេជសងម កមុ េណំដ ៃិផ�ឯទេំ ឡេៃ 

ឯយយ�ងមមងមពំិដុមយេណំជតំតដ “មក័ម៌សតបកនយលមទឯកិ ំឹំកសង តង្សកដ  យ�ឯប យិ ម“ 

ផ៖ផ



(ិផ�ឯ៨ដ (ខ)) ”សេណំ/ េណត ុ“ (ិផ�ឯ ១៩) ”កសឯេស យក តុ េណត ុ“ (ិផ�ឯ ២៣) យំ ដ

“សយឯែ់ង កសមយិិួុខតសងកតប” (ិផ�ឯ ២២)។ដ 

 ណែ អ�ឯផ�កកផ�ំ កមកយកមក័ម៌ដ សេរ កសវ RIM សតិ�ិ កជអតន ម�ឯស សកកកយេជ 

សេរ កកសកសពសដ យំកសះឯកឯេ�យក តុកសង តង្សកៃមកយកមក័ម៌ សកខ�ួមដ ិយំនឯ�តំ 

“ប យសៃកសង តង្សកស សក BlackBerry Solution“  (ិផ�ឯដ៣)យំ ដ ិផ�ឯ“ឯមរសយិ�យ �� ” (ិផ�ឯ១១)។ដ

 តុឯិុំិកមកសិយំ �� ឯក យ្សកផាតេម់េនឯ�តំិផ�ឯដ េដ

 ិ ្ប�កែយិដុមនឯ�តំិផ�ឯេដ ងកតប្ិយំលតំ សងម កផែុ ក 

អកនង ្ជេដ កុគូលគ់ិក ៉តណ� េដមយិមសងម កស ូបែ តគ�ុដឡ់កយ តគ�ុផ្ំិៀកលតេ។ 

(ខ) កស ដយសសឯេ�តសដ ៖ មរ លគ់ណមេួងកតប្ចកកិ តឯត្ុេ ំកដ ឡ្កក ំកសយិ�យណមេួដ

ិដុដមិយំនឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំេលតេដ  តទេជកសសរកនេដសេអំទ តុកសខឯ់ឯែដ់

កសមមសដ មុឯែ់ដ ឡទ តុងិឹសែ់យ្ កឯែដ់ ឡសមតមសមសមណ៌មេួផ្ំិៀកឯ៏ះេដ

 តុឯិុំិកកសុេ ំកនេងកតបដ ្សវតលតំ ជលេុឯណេ អឯ្សមយតេ�កនុ់ដ

ះេ�កនុខ់ងស យ្ កដ ស សកលគ់ិដុស�តសតេសវតកសុេ ំក។ដ កសុេ ំក ិ ្ប�កែយណមេួដ

ឡកសស េលភ េព ិ ប�កែយណមេួៃឯយយ�ងមមងមពំនឯ�តំដ ឯសណ់មេួឯែដ់

ឹំមយ ំរតកឱ្មកសុេ ំកនឯ�តំឯសណ់ផ្ំិៀកនេិ។ 

(គ) កស ែមសតមុលមដ ៖ ុឯខណក ដ យំឯយយ�សនិដុមិយំនឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំេដ

តមអកនេ័ដ យំ ស យ ិដ ងកតប្ ងមកំឱ្ ែមសតមុលមដ ងកេមុិដុុឯខណក ដ

យំឯយយ�សនទេំ នេដ ងកតប្ដ  េមញសយួដ

ងកតបមសតមុលមងកេកស េមញុឯខណក សយួកស តុ ចុដឡ          កស ប្ កឯយយ�ងមមងមពំដ

េដគយកសមួទេំ ែផ�កស�ីពីសេណំផំិដស។ 

(ឃ) យ្ កងគ កងគំដយំ ដេណេងកេប យវិដ៖ ឯយយ�ងមមងមពំេឹំងកតបងគ កងគំដយំ ឯងកេដះេយ្ ក 

ស សកង ិសសឹំង តសដ់

ះេមយរ ក ប�ូ ុូបអំ�លមយ្ កណមេួិដុងគ កងគំ តុសលមជកម� ៃយ្ ក។ដ

គូលគ់ងមមងមពំតដ អតស�� អំ�កសស�ង ជជកយសែ់ម់ឯយយ�សមុឯកិ េយញអែសជកយដ

ងកតប្ តុឯិុំ មយេឯមឯអតបកែទេំ ងសកំ យេពេឯយយ�ងមមងមពំេដ ។ដ រ កុកសមយនឯលមដ

យំប យវិដ ិដុឯតកយញម់ដ ឡពឯកម័�ទឹំឯយយ�ងមមងមពំេដ (ឡកសស េលភ េពឯយយ�ងមមងមពំេ) 

ិដុ            គូលគ់ដ មយអយះេងកេ ្តមកសយសចះេសតិ�យយកែដ

ជ ឋមងកតប ប�ូ ទឱ្ត� ឯកដឹឯនេ             ជកខមសកស សកគូលគ់ម់េួស។ដ គូលគ ់

(តមសេៈកេណំត� ឯកដឹឯនេជកខមសកស សកលគ់យមេួស) ិដុង សយ តលឯអ�ឯគឺជដ

 តគ�ុម� ឯកនេដដគឺលឯអ�ឯ��ឹំនំដឹំ ងកតបជ ួង ជតេម� ះេងកេប យវិឯ�តំ        សេៈមុក សយ ដ

(៣០)ៃីកដ គយកម់ៃីកដ ិដុប យវិ ងកតប្ ប�ូ ឱ្ត� ឯកដឹឯនេ។ដ ង សយ តដ

លគ់មយអយះេងកេកសមយនឯលមដ យំប យវិ ឯ�តំសេៈមុកមសយ ដ (៣០)ៃីកដ

គយកម់ៃីកជួ ង ជតេះេងកេប យវិដ  តុឯិុំិកមកសេមកកដជឯកលឯកឯ�តំឯងមយកមេួះេយ្ ក 



នជសសមនឯ�តំិដ              េតតែ សយកសស សកលឯអ�ឯដកសមយនឯលមម� ដ យំប យវិនេដ

ឹំងកតបសងមយះេមជ្កែឯមរដ ិដុមអេណយយញសយឯែ់សងមយ យិផ�ូបកវ៉ដ យំ ជ កកកមវឯយយ�ដ

ងស ទតមប យសមជ្កែឯមរ                          ៃមជ្មណក ុអែសជកយសឹំង តសដ់(“ប យសដSIAC”) 

ិដុមជសសមនមុ យ�ត ្�េដ ិដុប យសេ 

ងកតប្សរកះឯក ប�ូ ុជនឯកស្ំទឯ�តំង កសេ។ដ កលជេសេឯែ ់

ងកតបមសមសលមអជអ ឯណែ ុម� ឯកិ ដុឹំ ងកតបិកំតេំ ះេង សដ SIAC។ដ

លកង តង្សកសេរ ក មជ្កែឯមរេគឺលក អំកគ�ស។ដ ឯ�តំឯសណ់ិដុ ប�កែយ់ំ តុដ

ងកតប្េមកកដ ះេយ្ កិ ដុសនយកនឯ�តំិដេតតែ សយកសដ ស សកលឯអ�ឯដ មជ្កែឯមរនេងកតបដ ៖ដ

(i) សៀ យេសវតនឯ�តំដ េតតែ សយកសស សកលឯអ�ឯ             (ii) 

ះេងកេប យវិតមសេៈមជ្កែឯមរះេអតលមតមប យសដ SIAC យំ ដ

(iii)ងកតប្កកកសយឯែ់ះេអជអ ឯណែ ុមេួស ូដ ិដុឹំងកតបិកំតេំ ងស តមប យសដ SIAC 

់ំ តុដ យំងស តមកសងមមងមពំអប�មប� សវំគូលគឯ់�តំ សេៈមុដ ៣០ៃីកដ គយកម់ៃីកិកំតេំ ដ

អជអ ឯណែ ុស ូនេដ ឯ�តំឯសណ់មរ កសនឯលមម� សវំគូលគដ់

កកយេជអមមងឯឹកមេួស ូឹំ សវតកសិកំតេំ អជអ ឯណែ ុដ ជេួសគូលគ។់ដ លគ់់មេួសដ

ងកតបិិួុខតសងកតបយញ 

យេណេពឯកឯណែ ុៃៃី�យេណេសងម កដេណត សកសសងមយសយឯែ់ះេអជអ ឯណែ ុ។ដ

ប យវិសវំគូលគ់ដ ឡប យវិិដុពឯកម័�ជមេួឹំ  តគ�ុិដុមយិមជលឯអ�ឯដ

មយអយងកតប្ះឯកល�  កម� ដ

ឡះឯកសមួ ប�ូ ុម� ះេមរ កសេ កុងមមជលេុឯណេ អឯ្សជមតម់ដ RIM ្លតេ។ដ

កសប យយយ�េ័ តុសយឯែ់សងមយ ិដុយញះេអជអ ឯណែ ុដ អយងកតបដ

្ស�តសតេទកតលកសិដុមេតតែ សយកស តុសយឯែ់សងមយនេ។ដ

ទេ ់ជម ិ ប�កែយិដុមិយំ់ំ តុឯ៏ះេដ RIM 

មសយិ�យច កផែតមដេណត សកសឯែ់តមផ�ូបយ្ ក ងស តមសមសមដ៌ (សមួទេំ ដ ដេណត សកសឯែ់ដ អសយ �� ) 

នយេពេមតខកតលកសសងម ក ណែឹ ំដឡប យវិទឯកិ ំទឹំ ដ៖ដ(១) យេួង្ឯកិ ដុលឯអ�ឯដជេពឯកដ

RIMទឯកិ ំឹំ ដ ៃី�ជបដ BlackBerry Solution ស សកលឯអ�ឯ ឡិផ�ឯណមេួដ (ង សយ តម) 

ិដុលឯអ�ឯមយទក្  ំកឱ្ដ RIM (២) កសស េលភ េពដ ឡគេរមឹំ 

ស េលភ េពស សកលឯអ�ឯដ យេពេង កសននៃឯយយ�ងមមងមពំិដុមយេណំជតំតដ

“ប យសៃកសង តង្សក សេរ កកសង តង្សកដ BlackBerry Solution ស សកលឯអ�ឯ” (ិផ�ឯ៣) 

“អជអ  ណ័� ឯមរប យស ់ Software យំនឯកសសមស” (ង កស២) “ឯមរសយិ�យ �� ” (ិផ�ឯ១១) 

“កសះឯកឯងមយក តុកសនេយញដ នេយូុដ យំកសង តង្សកដ យំអជអ  ណ័� ស សកសះ ភយ្ ុ        

អមស យឯ” (ិផ�ឯ១២) “សតបកនយលមដ គណ់ដ យំដ ពឯ្សមក កក ” (ិផ�ឯ១៣) “កសសមក កកដ យំដ

កសេមមយអេមប យសវឯមរ ��� ស” (ិផ�ឯ១៥)“ យំដ “អតលមៃកស ប� ក” (ិផ�ឯ១៨) 

ៃឯយយ�ងមមងមពំេ។ដ លឯអ�ឯះយក់ កមយអយ ដយសសសវតឱ្កសជេទសក តុិ់ឯិ�ំជេតេជេសេដ

(venue) forum non-conveniens ឡមូុ�កតង េឯកង ិ�ុម� េដ យំសវតកសងមមងមពំ 



ិិួុេឯះេមយអយដឯប យញ្ូបសវដេណត សកសឯែត់មសេៈកសដឡមសម្េដផ្ំិៀកិដុ 

អត�� កះេយ្ កន         ជសសមដ យំ សវតកសេ កុងមមផាសដ ះេមយអយដឯប យញ្ូបដ

េតតែ សយកសទឱ្កតលកសនង ិសសឹំង តសដ់ ូបប យវិននិដុឯតកយញមដ់

ឡជ កពឯកម័�ទឹំឯយយ�ងមមងមពំេ។ដ គូលគ់ ងមមងមពំ្៉ំជឯកយ្សកតដ

ឯ�តំឯសណ់ិដុមប យវិឯតកយញម់ឯយយ�ងមមងមពំេដ �តេង សយ តងកតប ជេតេជេសេះេកតលកសដ

ប យវិេឹំមយងកតបេឯទជេតេជេសេះេងឯកមង ឹឯ្កតលកសលតេ។ដ គូលគ់តមសេៈ 

េងកតបុេ ំកូបរ កុសយិ�យទេំ អសកជូទឱ្កសជេតេជេសេះេងឯកមង ឹឯ្កតលកសដ

ទេជនឯ�តំសេំរ៉បអវ ់ឯ៏ះេ ឱ្ិកទឯកិ ំឹំ ដឡិដុឯតកយញមឯ់យយ�ងមមងមពំេដ។ 

(ំ) សវ័េលមៃ ិ ប�កែយដ ៖ ង សយ តិផ�ឯ ខិយំដ  ិ ្ប�កែយណមេួដ ង ្គដ ឡិផ�ឯណមេួៃដ

ឯយយ�ងមមងមពំេដ (“ិផ�ឯ”) ងកតប្អជអ សសមសមកនឯយយ�នឯ�តំិដេតតែ សយកសណមេួដ

ឯេណកកតមយដ ងស យ្ កដ អសតមុលម ឡមយអយេឯទអតបកែ្ដ កសឯេណកកម ់ិ ប�កែយដ

ឡិផ�ឯនេដ មយ េ៉ព កុដ កុដ ៖ដ (i) ់កមតឯូុលមដ សតមុលមដ ឡដ

លមអយេឯទអតបកែ្ៃ ិ ប�កែយដ ឡិផ�ឯផ្ំិៀកៃដ ឯយយ�ងមមងមពំេលតេ។ដ ឡដ (ii)  

់កមតឯូុលមដ សតមុលមដ ឡលមអយេឯទអតបកែ្ៃ ្ិ ប�កែយដ ឡិផ�ឯនេដ

នឯ�តំិដេតតែ សយកសផ្ំិៀកលតេដ �តេ ិ ្ប�កែយនេដ (ឡិផ�ឯណមេួៃ ្ប�កែយនេ) 

ឹំងកតបះឯកឯងមយកដ (ង សយ តអយ) �តេះឯកឱ្អតបកែដ (ង សយ តចេ្ យក) ិកិផ�ឯណិដុចេ្ យកដ

ដតម្់សវតឱ្ឯយយ�ងមមងមពំេមសតមុលមដយំ អយេឯទអតបកែ្។ 

(យ) លកដ៖ ង សយ តឯយយ�ងមមងមពំេងកតប្ ឯិង ជលកផ្ំង្ម់លកអំកគ�សដយ្ កដតមជដ

លកអំកគ�សឹំងកតបេឯមឯសវតជមុដ នឯ�តំឯសណ់ិដុមលមផាតេម� ដ

ឡលមមយងស ម� សវំអកនេ័ដ នឯ�តំអកន ិជលកអំកគ�សដ យំនឯ�តំអកន ិ ឯិង ។ដ

 តុឯិុំិកមកសេមកកដ (នឯ�តំដ ឯងមយកមេួជឯកលឯក) 

ះេយ្ កិ ដុមនឯ�តំិដេតតែ សយកសស សកលឯអ�ឯដ រ កុកសមយនឯលមម� ដ ប យវិដ សន� ឯមរដ

កសសងមយសយឯែ់ះេអជអ ឯណែ ុដ ឡ ណែឹ ំិដុពឯកម័�ឹំឯយយ�ងមមងមពំេដ ងកតបដ

សវតលតំជលកអំកគ�សដ ិដុសមួម្៉ំេយណសកដូយជដ             កស��តេ��ំននដ

កស ែូសនឯកសសេណតេ  សេំសវំគូឯែ់ដ កស ប�ូ នឯកសសេណតេ សេំដ កសកេឯ កុនឯកសសេណតេ សេំដ

កសជិជឯកវ៉ឯែ់ដ កសទញ�កតផុដ យំកសជិជឯកវ៉ឯែ់ះេផា កុមកកដ ងមមទេំ ដ់កដ

យំកុងឯមនន។ 

(�) លមមយងស ម� ដ ៖ ង សយ តមលមមយងស ម� សវំឯយយ�ងមមងមពំេដ យំអជអ  ណ័� ឯមរប យសដ់

Software ផ្ំិៀកដ ឡឯយយ�ងមមងមពំអ�ឯង តង្សកដ (ង្មឯ់យយ�ងមមងមពំេ) 

ដៃិិៀកិដុ្ល�  កមឯជមេួដ ឯប� កដ ឡឧ ឯសណេ ិដុជិផ�ឯមេួៃដ BlackBerry Solution 

ស សកលឯអ�ឯដ           ិ  ្ប�កែយៃឯយយ�ងមមងមពំេដ

(ងកំកយេណត យទេំ ឡេណិដុមលមមយងស ម� ) ឹំងកតបេឯមឯអតបកែ។ដ

ង សយ តមលមមយងស ម� សវំឯយយ�ងមមងមពំេដ យំអជអ  ណ័� ឯមរប យស់ដ Software 



ឡឯយយ�ងមមងមពំអ�ឯង តង្សកិដុងកតបដ ្ផែ កុឱ្លឯអ�ឯដ នមុសវតិេត ឯមរដ

ឡសវតក្ង សតសិ្ តំ ូបគតណលមឯមរប យស់ដ Software  ិ ្ប�កែយៃអជអ  ណ័� ដ ឯមរប យស់ដ Software 

ឡឯយយ�ងមមងមពំអ�ឯង តង្សកដ (ងកំកយេតយទេំ ឡេណិដុមលមមយងស ម� ) ឹំដ

ងកតបេឯមឯអតបកែ។ដ

នឯ�តំឯសណ់ិដុមលមមយងស ម� សវំនឯកសសមសិដុ្ល�  កមឯជមេួដ

ឯប� កៃិផ�ឯណមេួៃដ BlackBerry Solution ស សកលឯអ�ឯ 

យំនឯកសសមសសងម កផ យុកផុដ ឡិផ�ឯជឯកលឯកណមេួៃឯមរប យស់ Software ស សកដ RIM 

 ិ ្ប�កែយៃនឯកសមសសងម កផ យុកផុដ ឡិផ�ឯជឯកលឯកណមេួៃឯមរប យសដ់ Software 

ស សកដRIM (ងកំកយេតយទេំ ឡេណិដុមលមមយងស ដម� ) ឹំងកតបេឯមឯអតបកែ។ 

(ជ) ឯយយ�ងមមងមពំមញុញដ ៖ ឯយយ�ងមមងមពំេដ (សងម កមុ េណំៃសយឯែ ់ិនមទឯ�តំឯយយ�ងមមដ

ងមពំេដ ងកតប ប�ូ ូបុឯខណក ៃសយឯែ ់ិនមដ ិដុពឯកម័�ឹំឯមរបកនតៃសយឯែ ់ិនមេ)  ំរតកដ

ឱ្មូបឯយយ�ងមមងមពំមញុញសវំគូលគ់ដ ិដុមឯមរបកនតដូយមិយំនឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំេដ

�តេ មរ កសផែ កុកសងមមងមពំមយផ�ូបកសដកសិេនឯកិ េំដកសអេអំដកសសនដកសសមដកសងមមដ

ងមពំ នា  ក ្ េដ ឡកសងមមងមពំសវំគូលគ់ិដុដ មឯមរបកនតពឯកម័�ឹំឯមរប យសដ់ Software 

ង្ម់ឯមរបកនតដ ិដុ្ិយំនឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំេលតេ។ដ

ះេមយគយកដ កុ ប�កែយ់ំ តុឯយយ�ងមមងមពំផ្ំិៀកដ

សវំលគ់អយសវតលតំ ដតម្ង់គ កងគំកសង តង្សកដ សមសលគផ្ំិៀកៃដ BlackBerry Solution 

ស សកលឯអ�ឯ។ដ ឯយយ�ងមមងមពំេងកតបះឯកឱ្អតបកែដ ជេួសកសផែ កុកសងមមងមពំមយផ�ូបកសដ

កសិេនឯកិ េំដកសអេអំដកសសនដកសសមដកសងមមងមពំ នា  ក ្ េដឡកសងមមងមពំសវំគូលគ ់

(ទេជសវតលតំ ះេផា កុមកកឯែ់ដឡសវតលតេជលេុឯណេ អឯ្សឯែ)់ ិដុមឯមរបកនតដូយមិយំដ

នឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំេដ ទេជឯយយ�ិដុ្សៀ រ កទេំ េសវតលតំនមតដ

ឡនឯ�តំមុយតេឯយយ�សមដ េឯ៏ះេដ �តេលឯអ�ឯងមមងមពំតដ

លឯអ�ឯមយ្មឹំិផ�ឯទ តុឯយយ�ណមេួិដុ្សៀ រ ក់ ំ តុដ

ដតម្េ់ កុងមមយតេឯយយ�ងមមងមពំេលតេ។ដ ឯយយ�ងមមងមពំេដ អយឹំងកតបសវតប យកសឯមរដ

នមុិដុ មកសងមមងមពំអប�មប� សវំគូលគ់។ដ  តុឯិុំិកឯ�តំឯសណ់ិដុសយិ�យស សកដ RIM 

ងកតប្យ្ កិ ដុនជសសមដ ងចចុឯ�តំឯងមយកជឯកលឯកណមេួដ RIM 

សឯ្សយិ�យិឯិង ឯយយ�ងមមងមពំេដ ដតម្ ់កកិ  ទ តមកសិង ង ្ុឯ�តំកសង ឯ អជ់បឯមរដ

ឡកសិង ង ្ុ ិដុកងមតបះេយ្ កដ តមកសជូដេណឹំដ កុលឯអ�ឯម់កសិឯិង េដ

ះេង តង្សកូបមសម្េអលយយងកតយយដ (ដូយមដ ិយំ់ំ តុនឯ�តំ ិ ្ប�កយ 

សែ់ម់កសជូដេណឹំ) ឡតមសេៈកស យិផ្េកសជូដេណឹំម់កសិឯិង ន តុគ�ិេមស័ដ ៖ដ  Error! 

Hyperlink reference not valid. ។ដ ង សយ តលឯអ�ឯដ ន ែង តង្សកឯមរប យស់ដ Software 

យំ/ឡដ សវឯមរ (Service)  តុសម់សេៈមុដ ៦០ៃីកដ  នា  កម់ិិួុ្កសជូដេណឹំម់កសិឯិង ដ

ឡលឯអ�ឯមយ្ិេនឯកិ េំដ RIM តមសេៈដ  legalinfo@rim.com   ឯ�តំសេៈមុដ ៦០ៃីកដ

 នា  កម់ិ ិួុ្កសជូដេណឹំ ម់កសិឯិង ដ (តមកសងជតសស តសស សកលឯអ�ឯ) 



ដតម្ក់ឯសួសមក័ម៌ដ លឯអ�ឯងកតប្សរកត្ េ កុងមមិិួុេឯកសិឯិង នេ។ដ

ង សយ តលឯអ�ឯម �ង �ក កុដអេម់កសិឯិង ណមេួដសូមមតែ  ទឯកិ ំតមអស័េះ អត់ិម៉ុ ដ 

legalinfo@rim.com  នឯ�តំសេៈដ មុ�តឯសយ ដ (៦០)ៃីកដ ងកេម់ម 

កសជូដេណឹំអេម់កសិឯិង េដ

ងកតប្ផែ កុជូដ កុលឯអ�ឯដតម្់សវតកសកឯសួសទតមកសងជតសស តស ស សកលឯអ�ឯដ។ 

(ឈ) កសមសមយ្ កដ ៖ លឯអ�ឯងកតបិកស�តសតេដ យំសឯ្ តិឯដ (ះេងកតបយញយេណេះេខ�ួនំ) ូប                   

អជអ  ណ័� ដ កសយតេ ប� ់ដ យំសយឯែអ់ត�� កននិដុអជអ សសមសមកនឯយយ�ដ

យំយ្ កនជសសមនឯ�តំិដដ េតតែ សយកសស សកលឯអ�ឯកងមតបឱ្មដ ដតម្ង់ កយ កែយដ

យំ េមញឯយយ�ងមមងមពំេដ យំឯយយ�ងមមងមពំដ អជអ  ណ័� ពឯកម័�ផ្ំិៀក។ដ ជមយសសដ

(យំដតម្ឯ់តេឱ្មមាយុ) លឯអ�ឯងកតបមសមទតមយ្ ក យំ ិ �� ិដុនជសសមទេំ អសកដ

�តេងកតបស�តសតេអជអ  ណ័� ដ យតេ ប� ់ដ យំសយឯែអ់ត�� កននិដុដ

ចេ្ យកម់អជអ សសមសមកនឯយយ�ស សកសះ ភយ្ ុដ សងម កកសនេយូុដ យំង តង្សកឯមរប យស់ដ Software 

ិដុមផាតឯូបឯូដពណយ ជ�ឯមរដ (commercial encryption) 

ឡមផាតឯូបមតខរសសតបកនយលមផ្ំិៀកិដុដកេសបូះេយ្ កជសសម។ដ លឯអ�ឯដ ងកតបផែ កុឱ្ដRIM 

ូបកសសនអេអំដ យំ នឯកសផ�ូបកសននដ ិដុដ RIM អយឹំស�តសតេឱ្លឯអ�ឯដ

ផែ កុឱ្ជិៀកទកកដ ដតម្ ់�� ឯកូបកស េមញកកមវឯយយ�េដ ះេដ លឯអ�ឯ។ដ

ះេមយះឯកឯេស យកទ តុអវ់ិដុពុម់់ំ តុដ (នមុណិដុសវដ RIM យំ ដ

សវស សកកកយេជ មេួយេួអយឹំងកតបយូុទដ កុ្ជុឯណៈសឯុនេ)ង សយ តដ

លឯអ�ឯ ងជតសស តសយូុទង តង្សកសវRIM យំសវស សក  

កកយេជយញម់ិ់តេំ ទេំ ឡេណិដុង្ម់ ណែ ង ិសដ ិដុដ RIM 

ឡកកយេជពឯកម័�នេ រង ញង្ កអេម់សវស សក RIM 

ឡអេម់សវកកយេជទេំ អសកនេតអយម ង តង្សក្ដ លឯអ�ឯ 

យូុទង តង្សកតមគេយកផែួយផែតមស សកដ លឯអ�ឯ ទដ �តេលឯអ�ឯ 

ងកតបិកិិួុខតសងកតបយេពេកសមសមតមយ្ ក ប�កែយពឯកម័�ទេំ អសកដ សមួមយ្ កដ

ទេំ ឡេិដុទឯកិ ំ ឹំកសនេយញដ កសនេយូុដ កសង តង្សកដ កស ប�ូ ដ

យំ/ឡកសិេនឯកិ េំៃសវដ RIM ឡៃសវស សក           កកយេជិដុនអតបកែ្ដ

�តេិដុយ្ កទេំ នេទឯកិ ំទឹំ មកយកមក័ម៌ ឧ ឯសណេ  ឡឯមរប យស ់ Software  

ស សកកកយេលគផ់ំដ ។ដ  តុសម់េទិៀកដ RIM មយសនអេអំតដ រ កុឯមរប យស់ Software 

យំឧ ឯសណេ ស សកកកយេលគទ់េំ អសកិដុពឯកម័�ដ ឡអយសឯ្ដតមសេៈកសង តង្សកសវ RIM 

មេួឯែ់ដឡងយតឯែ់ដ(ឧ. តមសេៈដេំដRIME (RIME Store) យំដឡ្ជបង តង្សកូបសវ ំកង្ឯកដ

BlackBerry ) ិដុមុឯណៈសមងស ដ

ឡិដុអយសឯ្សេរ កេឯមឯង តង្សកនងគ កិ ់តេំ ទេំ អសកដ ។ដ លឯអ�ឯដ ងមមងមពំតដ

លឯអ�ឯដ យំដ អ�ឯង តង្សកង កយងសកកយ/ិដុិិួុ្កសអត�� កយ ស សកលឯអ�ឯដ

ឹំមយសវតកសទញេឯ (download) ឡយូុទង តង្សកឯមរប យស ់ Software 



ឡស សកឧ ឯសណេ ស សកកកយេលគ់តមប យស់ផ្ំម់េដ ឡមម្មសវតសឯមរលមទេំ នេលតេដ

គឺតគយកម់ិ ់តេំ ទេំ ឡេណិដុកសង ងមឹកែយសវតដូច� េគឺជអេមតខតសយ្ កដ ។ដ

ះេមយះឯកឯេស យកទ តុអវ់ិដុពុម់់ំ តុដ ង សយ តយ្ កជសសមេមកកលឯអ�ឯដ

យំអ�ឯង តង្សកង កយងសកកយ/ិដុិិួុ ្កសអត�� កយស សកលឯអ�ឯដ

ម់កសង តង្សកុឯណៈជកសហិូសស័មាបឌ់់អដូ (video calling) 

ដូយជកសង តង្សកមតខរសឯមរប យស់កកៃដស សកដ BlackBerry Handheld Software 

តមឯមរប យសជ់ិជឯុំតមបឌ់អ់ូ (video chat) យំដមតខរសMVS ៃឯមរប យស់កកៃដស សក BlackBerry 

ះេសមួ ប�ូ ុទេំ  យ�ឯប យិ ម peer-to-peer video ឡមតខរសង តង ម័�អតយសណឺយ ក (Internet-based 

functionality)  មយងកតប្អត�� កឱ្នឯ�តំេតតែ សយកសស សកលឯអ�ឯះេកសិកលឯអ�ឯដ

យំអ�ឯង តង្សកង កយងសកកយ/ិដុិិួុ ្កសអត�� កយស សកលឯអ�ឯដ

សនយកនងកមអេតិដុឯេណកកះេយ្ កដ យំះេកសិកមយ្ កទឯកិ ំឹំសវ

ស�រ� េ នា កដ (Emergency Services) ដូយ�េដ  លឯអ�ឯដ

យំអ�ឯង តង្សកង កយងសកកយ/ិដុិិួុ ្កសអត�� កយស សកលឯអ�ឯដ មយអយទញេឯ 

ឡង តង្សកូបុឯណៈដ ឡឯមរប យស ់ Software ទេំ េ្លតេដ យំ/ឡតជឯយយ�កសិិួុ ខតស

ងកតបស សកលឯអ�ឯ ដតម្់សៀ យេសេស ួុ ចកកិ យំតមជងមតសិ  ណដ ដតម្ម់សយិ�យយូុទកក

ឯមរប យស់សវស�រ� េ នា កដ(Emergency Services) នេ្ដ។ 

(ញ) អកនេ័ ែ ៖ ពឯ្តដ “សមួម” ឡពឯ្តដ “ដូយជ” ងកតប្ ឯងកេជអកនេ័តដ “ គយកសមួទេំ ដ

ះេមយឯងមយកងកឹម”  យំត“ដូយជះេមយឯងមយកងកឹម” ទតមសលមជឯកិ សែំ ដ។ 

៣០. កសស េលេឯយយ�ងមមងមពំ ប�ូុម�  ៖ ដតម្ស់នដ (ឯ) ូបលមងស ម� ៃុឯខណក សងម កឯមរប យស់ម៉សត់ឯតេម្ូិ ស័ដ           

( BlackBerry PC Software) ឯមរប យស់ម៉សត់ ងមតស សកBlack Berry (BlackBerry Server Software) 

យំឯមរប យស ់ សងម កផ យុកផុកកៃដស សកBlackBerry (BlackBerry Handheld Software) 

(ង សយ តឯមរប យស់ទេំ េងកតប្ង តជិផ�ឯមេួៃដ BlackBerry Solution ស សកលឯអ�ឯ) យំដ (ខ) 

ូបលមយ្សកលសកឯ�តំកសអតបកែុឯខណក អជអ  ណ័� យេពេដ ឯមរប យស់សងម កផ យុកផុកកៃដស សកដ

BlackBerry (BlackBerry Handheld Software) ង សយ តឯមរប យស់េងកតប្ង តជិផ�ឯមេួៃដBlackBerry 

Solution ស សកលឯអ�ឯ ( តទេជលឯអ�ឯ ្ិិួុឯមរប យស់សងម កផ យុកផុកកៃដនេ 

តមសេៈមសម្េណឯ៏ះេ) ង សយ តលឯអ�ឯ រង ញូបកសិិួុេឯុឯខណក ៃឯយយ�ងមមងមពំេដ

តមុឯខណក ់ំ តុដ លឯអ�ឯឯេ៏ កុងមមផំិដសតដ (i) ឯយយ�ងមមងមពំេ 

ឹំងកតបេឯទអតបកែជេួសអជអ  ណ័� ឯមរប យស/់អ�ឯង តង្សក  BlackBerry យំឯយយ�ងមមងមពំអជអ  ណ័� ឯមរប យស់
សងម កម៉សត់ ងមតស�ងមស BlackBerry (Blackberry Enterprise Server Software License 

Agreements) ឯ�តំឯងមយកមេួដូយម� ទឹំកសអតបកែដ អជអ  ណ័� ឯមរប យស/់អ�ឯង តង្សក BlackBerry យំដ

ឯយយ�ងមមងមពំអជអ  ណ័� ឯមរប យស់សងម កម៉សត់ ងមតស�ងមសដ ដ យេពេឯមរប យស់ទេំ អសកិដុជដ ិផ�ឯមេួៃ 

BlackBerry Solution ស សកលឯអ�ឯដ យំ ឯយយ�ងមមងមពំ Blackberry prosumer services agreement 

ណមេួដ ិដុលឯអ�ឯមជមេួឹំ ឯមរប យស ់ Software យំ សវឯមរេស សកដRIM យំដ (ii) សេរ កអកន ិដ

ៃឯយយ�ងមមងមពំេ (Blackberry software license agreement) ឹំ ជេួសយូុូបិផ�ឯ ិនមដ



យំុឯខណក  ិនមជ ែ នា  កដ ៖មសយឯែ់ ិនមសវ ំកង្ឯកស សកដ  BlackBerry app world យំ 

BlackBerry payment service ុឯខណក  យំខិយំអេម់អកចស�� ណស សក BlackBerry (BlackBerry 

IDterms and conditions)  សយឯែ់ ិនមដ bbm music addendum សយឯែ ់ិនមដBlackBerry protect 

addendum សយឯែ ់ិនម BlackBerry travel addendum ុឯខណក  ិនមឯមរប យសជ់ិជឯឯេកចតមប់ដអ ូ

video chat ុឯខណក  ិនមឯមរប យសដ់ BlackBerry messenger 

នឯ�តំឯសណ់់មេួសិកយេពេប យកុលមៃឯយយ�ងមមងមពំដ យំសយឯែ ់ិនមេិក ៉តណ� េិដុអតបកែ

ផ្ំម់េដ (គយកច កមៃ់ីកិដុលឯអ�ឯផែ កុសវ់កស តុឯយយ�ងមមងមពំេ) យេពេឯមរប យស់ Software ណិដុ

 ំរតក្ជិផ�ឯៃ blackberry solution ស សកលឯអ�ឯ។ 

 រ កុកស្ំអជអ  ណ័� ឯមរប យស់/អ�ឯង តង្សកដ BlackBerry 

យំឯយយ�ងមមងមពំអជអ  ណ័� ឯមរប យសស់ងម កម៉សត់ដ  ងមតស�ងមសនឯ�តំឯយយ�ងមមងមពំដ ឡនឯកសសមដ

សផ្ំិៀកិដុលឯអ�ឯ្យតេជមេួដRIM សងម កដ Black Berry Solution ស សកលឯអ�ឯដ ងកតបសរកតដ

ជកស្ំមឯកកឯយយ�ងមមងមពំអជអ  ណ័� ឯមរប យសស់ងម កឯមរប យស់ស សក Black Berry (BlackBerry Software 

License Agreement) ( តុឯិុំិកកស្ំនេដមុឯណៈមយសមងស ទតមដអកនេ័ដដូយជឯសណ់ិដុ

្ិយំឯ�តំឯតខណក េជដតមដ

ិដុឯសណ់េមមុ េណំសវតកសិបឯិញឯលមខតសម� សវំឯយយ�ងមមងមពំិដុ្យតេម់មតមឯដ

យំឯយយ�ងមមងមពំអជអ  ណ័� ឯមរប យសស់ងម កផ យុកផុដ BlackBerry ដូយ�េនឯ�តំឯសណ់េដ កស្ំតមឯយយ�ងមម

ងមពំិដុ្្យតេមម់តមឯដ មយអយងកតប្សរកតដ ជកស្ំតមឯយយ�ងមមងមពំអជអ  ណ័� ដ

ឯមរប យស់សងម កឯមរប យស់ស សក BlackBerryនេិ។)  

 រ កុកសសវតប យកសឯមរដ ឡកស េមញ ិនម តុ ិ ្ប�កែយៃអជអ  ណ័� ឯមរប យស់/ អ�ឯង តង្សកយតំងកេ 

BlackBerry យំឯយយ�ងមមងមពំអជអ  ណ័� ឯមរ

ប យស់សងម កម៉សត់ ងមតស�ងមសិដុលឯអ�ឯ្ស�  ក្ យតេម់មតមឯដ នមុិិួុ្ឯមរប យស់ននម់ដ RIM 

ងកតប្សរកតជកសសវតប យកសឯមរដ យំកស េមញ េិនម តុ ិ ្ប�កែយៃឯយយ�ងមមងមពំអជអ  ណ័� ឯមរប យស់ស សក 
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