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คู่มอื เกีย่ วกับการอนุญาตให้ใช้ สิทธิ์และ
การปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการอนุญาตให้
ใช้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
ส�ำหรั บ IBM Power Systems และ System Storage
“การปกป้ องทรั พย์ สินทาง
ปั ญญาเป็ นสิ่ งส�ำคัญอย่ างยิ่ง
ต่ อการสนับสนุนนวัตกรรม
ใหม่ ๆ หากปราศจากการ
ปกป้ องแนวคิดที่คิดค้ นขึน้
ธุรกิจและบุคคลผู้คิดค้ นความ
คิดดังกล่ าวก็ไม่ อาจเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์ จากนวัตกรรม
ของตนได้ อย่ างเต็มที่ และอาจ
ให้ ความส�ำคัญกับการวิจัยและ
การพัฒนาน้ อยลง ในท�ำนอง
เดียวกับเมื่อศิลปิ นไม่ ได้ รับค่ า
ตอบแทนอย่ างเต็มที่ จากผล
งานที่ ตนเองสร้ างสรร ย่ อมส่ ง
ผลกระทบต่ อการสื บสาน
วัฒนธรรม”1

ขอบคุณ…

ส�ำหรับการใช้ IBM Power Systems และ IBM System Storage คุณสามารถน�ำระบบเหล่า
นี้มาใช้เพือ่ ช่วยตอบสนองความต้องการด้านไอที และเพิม่ คุณค่าในการด�ำเนินการทาง
ธุรกิจของคุณ สิ่งส�ำคัญทีค่ ณ
ุ ต้องท�ำความเข้าใจ คือ วิธีการจัดการอย่างไรให้ถกู ต้อง กับ
รหัสเครื่ อง IBM (IBM machine code) และซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตั กิ าร (Operating system)
เพือ่ ให้ระบบทีไ่ ด้รบั การพิสูจน์แล้วเหล่านี้สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ตามทีอ่ อกแบบมา ในขณะทีร่ หัสเครื่ องและ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตั กิ ารเหล่านี้ถกู ปกป้ อง
โดยทรัพย์สินทางปัญญาของ IBM และมีไว้เพือ่ อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ เท่านั้น

คู่มอื นีม้ ่ ุงเน้ น

ผลิตภัณฑ์
ระบบปฏิบตั ิการที่ รหัสเครื่ องที่ตอ้ ง
โปรแกรมที่ตอ้ งได้ ต้องได้รับการ
ได้รับการอนุญาต
รับการอนุญาตให้ อนุญาตให้ใช้สิทธิ์
ให้ใช้สิทธิ์
ใช้สิทธิ์

ฮาร์ดแวร์

ส่ วนประกอบของระบบ

รูปภาพ 1. ในขณะทีม่ ชี นิดของรหัสคอมพิวเตอร์ทแี่ ตกต่างกัน คูม่ อื นี้มงุ่ เน้นกล่าวถึงซอฟต์แวร์ระบบปฏฺบิ ตั ิ
การ IBM (เช่น IBM AIX) และรหัสเครื่อง IBM ส�ำหรับ Power Systems และ System Storage เป็ นพิเศษ

คุณอาจมีระบบและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หลากหลายประเภทใช้งาน
อยูภ่ ายในองค์กรของคุณ แม้วา่ จะมีความท้าทายในการจัดการกับใบอนุญาตให้ใช้
สิ ทธิ์ (License) และอัพเดท (Update) ต่างๆ เป็ นจ�ำนวนมาก แต่ส่ิ งนี้ถือเป็ นความรับ
ผิดชอบของคุณในการยืนยันว่า คุณยังคงปฏิบตั ิตามข้อตกลงการให้ใช้สิทธิ์ของ
IBM หรื อข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คู่มือนี้ถกู ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถ
ปฎิบตั ิตามข้อตกลงดังกล่าวได้ง่ายขึ้น
การปฏิบตั ิตามข้อตกลงการให้ใช้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อคุณ ท�ำให้คุณมัน่ ใจได้วา่ คุณจะได้รับการสนับสนุนที่คุณต้องการ และได้รับการ
อัพเดทซอฟต์แวร์ (Update) ที่พร้อมใช้งานเพื่อเสริ มประสิ ทธิภาพสูงสุ ดต่อระบบ
IBM ที่ใช้ในองค์กรของคุณ
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นโยบายและแนวทางปฏิบัตกิ ารเข้ าถึงรหัสเครื่อง (machine
code) และซอฟต์ แวร์ ของ IBM

การบริหารจัดการการใช้ สิทธิ์ในใบอนุญาตของ IBM (IBM license)
และเงือ่ นไขข้ อตกลงของ IBM

รหัสเครื่อง IBM (IBM Machine Code)

ในกรณีที่คณ
ุ ไม่ทราบถึงสถานะการได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของคุณ
คุณอาจเสี่ยงต่อการไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในข้อตกลงของ IBM และ
กฎหมายคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้งา่ ยเมือ่ ผู ้
ดูแลระบบของคุณใช้รหัสที่อพั เดทกับเครื่ องหรื อระบบปฏิบตั ิการที่คล้าย
กัน โดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนว่า ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการมีสิทธิ์
ใช้รหัสที่อพั เดทนั้นภายใต้ขอ้ ตกลงที่เหมาะสมกับ IBM หรื อไม่

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำ� หรับรหัสเครื่ อง (machine code) ของ IBM เป็ น
ไปตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำ� หรับรหัส
เครื่ องของ IBM IBM จะจัดเตรี ยมเฉพาะส�ำเนา โปรแกรมฟิ กซ์ หรื อสิ่ ง
อื่นทดแทนส�ำหรับรหัสเครื่ อง (machine code) เพื่อใช้กบั เครื่ องที่อยูภ่ าย
ใต้การรับประกันหรื อการบ�ำรุ งรักษาของ IBM หรื ออยูภ่ ายใต้ขอ้ ตกลงที่
ท�ำเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแยกต่างหาก ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม3
ส�ำหรับรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงวิธีการขอรับสิ ทธิ์เข้าถึงรหัสเครื่ อง
(machine code) ล่าสุ ดส�ำหรับเครื่ องที่ไม่อยูใ่ นระยะเวลารับประกัน และ
ไม่ได้อยูภ่ ายใต้ขอ้ ตกลงการบ�ำรุ งรักษาฮาร์ดแวร์ของ IBM คุณสามารถ
เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่: IBM Fix Central ที่ ibm.biz/FixCentralMC

ปั ญหานี้อาจซับซ้อนยิง่ ขึ้นภายในสภาวะแวดล้อมด้านไอทีแบบกระจาย
ซึ่งรหัสที่อพั เดทนั้นสามารถด�ำเนินการทางไกล (performed remotely) ได้
ซึ่งอาจส่ งผลให้มีการใช้รหัสที่อพั เดทกับเครื่ องที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้
สิ ทธิ์อย่างไม่ถกู ต้อง ท�ำให้คุณเสี่ ยงต่อการไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ เพื่อปกป้ องบริ ษทั ของคุณ แผนในการบริ หารจัดการ
กับรหัสที่อพั เดทจึงเป็ นสิ่ งส�ำคัญ กราฟิ กในรู ปภาพ 2 สามารถช่วยคุณ
บริ หารจัดการเกี่ยวกับขอบเขตการสนับสนุนตามความต้องการของคุณได้
ในอนาคต

รหัสระบบปฏิบัตกิ าร IBM (IBM operating system code)

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำ� หรับรหัสระบบปฏิบตั ิการของ Power Systems
และ System Storage จะอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขตามที่ระบุใน IBM International
Program Licensing Agreement (IPLA) และเอกสาร Licensed
Information (LI) หรื อข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์อื่นที่เทียบเท่า
ข้ อตกลงการอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ์ของ IBM (IBM license agreements)

การประเมินความต้ องการขอบเขตการสนับสนุนของคุณ

ส�ำหรับรหัส (Code) ทั้งหมดของ IBM (รวมถึงรหัสเครื่ องที่อพั เดท
ตัวอย่าง หรื อซอฟต์แวร์อื่นที่สามารถดาวน์โหลดได้) รวมถึงรหัสเหล่านี้ที่
จัดเตรี ยมไว้บนเว็บไซต์ Fix Central จะอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขข้อตกลงการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของรหัสที่เกี่ยวข้องนั้นๆ

จัดท�ำรายการเครื่ องของ IBM Power SystemsDและ
oc System
Storage ตามชนิดเครื่ องและหมายเลขประจ�ำเครื
u่ อง

t
en
m
ระบุเครื่ องซึ่งคุณต้องการการบ�ำรุ งรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

การปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขการอนุญาตใช้ สิทธิ์ซอฟต์ แวร์ ส�ำคัญเพราะเหตุใด
เหตุผลทีส่ ิ ทธิ์ในทรัพย์ สินทางปัญญา (IP) จ�ำเป็ นต้ องได้ รับการปกป้ อง:
•
•
•
•

IP สร้ างและสนับสนุนงานต่ างๆ
IP ผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจและการแข่ งขัน
IP ช่ วยพัฒนาและสร้ างโซลูชัน (solution) ทางธุรกิจทีห่ ลากหลาย
สิ ทธิ์ใน IP ช่ วยส่ งเสริมให้ ผู้ประกอบการสร้ างนวัตกรรมใหม่ และให้ ผล
ตอบแทนแก่ ผู้ประกอบการนั้น2

เปรี ยบเทียบกลุ่มเครื่ องนี้กบั ข้อตกลง IBM ปัจจุบนั และ
ระบุความแตกต่างของเงื่อนไข
ปรึ กษากับทีมงานด้านไอทีเพื่อตรวจสอบความต้องการขอบเขตการ
สนับสนุน โดยพิจารณาจากข้อก�ำหนดการสนับสนุนก่อนหน้านี้ของคุณ

การปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขการอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ์ในทรัพย์ สินทางปัญญาท�ำให้
องค์ กรของคุณได้ รับประโยชน์ เพิม่ เติมดังนี:้

จัดหาการสนับสนุนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความ
ต้องการของคุณ ด้วยความช่วยเหลือจากตัวแทนของ IBM

• ช่ วยคุณในการบริการจัดการสภาวะแวดล้ อมด้ านไอทีของคุณให้ สอดคล้ อง
กับข้ อตกลงการอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ์ของ IBM
• ช่ วยคุณหลีกเลีย่ งปัญหาสั ญญาณขาดหายทีไ่ ม่ ได้ วางแผนไว้ โดยท�ำให้ คุณ
ทราบว่ าระบบใดมีสิทธิ์ใช้ โปรแกรมฟิ กซ์ การอัพเดต และได้ รับการ
สนับสนุนช่ วยเหลือทางด้ านเทคนิค

รู ปภาพ 2. นี่เป็ นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการประเมินความต้องการขอบเขตการ
สนับสนุนส�ำหรับ IBM Power Systems และ System Storage
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แนวปฏิบัตทิ ดี่ ที สี่ ุ ดส� ำหรับการปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขการให้ ใช้ สิทธิ์

ค�ำถามทีถ่ ามบ่อยเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการใช้ สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และการสนับสนุนอาจหมดอายุ ต่ออายุ
หรื อสิ้ นสุ ด ระบบถูกเปลี่ยน บุคลากรด้านไอทีเปลี่ยน โดยไม่มีการ
ควบคุม ตรวจสอบที่เหมาะสม คุณอาจไม่สามารถติดตามรายการเครื่ อง
ของคุณได้ ดังนั้นการจัดตารางเวลาการตรวจสอบส�ำหรับรายการเครื่ องที่
ติดตั้งไว้ และข้อตกลงการสนับสนุนที่คุณมีเป็ นระยะ จึงสามารถช่วยคุณ
ได้ แนวปฏิบตั ิที่เหมาะสมที่สุดซึ่งแสดงในรู ปภาพ 3 สามารถช่วยคุณหลีก
เลี่ยงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมซึ่งไม่จำ� เป็ น และลดความเสี่ ยงความรับ
ผิดที่มากับการไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ได้

ซอฟต์ แวร์ ระบบปฏิบัตกิ าร (Operating system software)
ฉั นจะทราบได้ อย่ างไรว่ า ฉั นได้ รับอนุญาตให้ ดาวน์ โหลดการอัพเดทและขอรั บ
การสนับสนุนที่ต้องการ
ส� ำหรับรหัสทีอ่ พั เดทของ IBM สามารถใช้ งานได้ กบั ระบบปฏิบัตกิ ารทีไ่ ด้ รับ
อนุญาตให้ ใช้ สิทธิ์ตามสิ ทธิ์ทรี่ ะบุภายใต้ การรับประกันซอฟต์ แวร์ น้ัน หรือข้ อ
ตกลงการบ�ำรุงรักษาซอฟต์ แวร์ ของ IBM อย่ างไรก็ตาม อาจมีข้อยกเว้ นบาง
อย่ างก�ำหนดไว้ ส� ำหรับรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับนโยบายซอฟต์ แวร์ ที่
เกีย่ วข้ องกับโปรแกรมฟิ กซ์ ตามระบบปฏิบัตกิ าร คุณสามารถเข้ าไปดูราย
ละเอียดได้ ที่ IBM Fix Central ที่ ibm.com/support/fixcentral/
ภายใต้ เงื่อนไข IPLA มาตรฐาน ฉั นในฐานะผู้ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ์ ฉั น
สามารถคัดลอกหรื อเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ หรื อไม่
ไม่ ได้ คุณไม่ สามารถ: 1) คัดลอก เปลีย่ นแปลง หรือแจกจ่ ายสิ ทธิ์ในการใช้
โปรแกรมนั้นให้ แก่ คนอืน่ ; 2) ย้ อนกลับการประกอบ (reverse assemble) ย้ อน
กลับการคอมไพล์ (reverse compile) แปล หรือย้ อนกลับวิศวกรรม (reverse
engineer) ของโปรแกรม ยกเว้ นว่ าได้ รับอนุญาตจากกฎหมายโดยชัดแจ้ งโดยไม่
สามารถสละสิ ทธิ์ทางสั ญญา; 3) ใช้ ส่วนประกอบใดๆของโปรแกรม ไฟล์ ส่ วน
จ�ำเพาะ (module) เนือ้ หาเสี ยง-ภาพ หรือเอกสารทีอ่ ยู่ภายใต้ เงือ่ นไขต้ องได้ รับ
อนุญาต ซึ่งเกีย่ วข้ องทีแ่ ยกต่ างหากจากโปรแกรมนั้น หรือ 4) ให้ ใช้ สิทธิ์ช่วง เช่ า
หรือเช่ าซื้อโปรแกรม

แนวปฏิบัตทิ ดี่ ที สี่ ุ ดส� ำหรับการปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขการให้ ใช้ สิทธิ์

ตรวจสอบรายการสิ นค้าเครื่ องของคุณเป็ นระยะ

ตรวจทานข้อตกลงการสนับสนุนมาตรฐาน เพื่อให้
แน่ใจว่าคุณจัดหาการสนับสนุนที่ตอ้ งการแล้ว

รหัสเครื่อง (Machine code)
ฉั นสามารถคัดลอกรหั สเครื่ องไปใช้ กับเครื่ องอื่นๆ ได้ หรื อไม่
ไม่ ได้ รหัสเครื่องทีอ่ พั เดทสามารถใช้ กบั เครื่อง IBM ซึ่งมีหมายเลขประจ�ำ
(serial-numbered) เครื่องใดเครื่องหนึ่ง อาจไม่ สามารถใช้ กบั เครื่อง IBM ซึ่งมี
หมายเลขประจ�ำเครื่องอืน่ ได้ ในกรณีทไี่ ม่ มกี ารระบุข้อเท็จจริงว่ า เครื่องหนึ่ง
เครื่องใดได้ รับสิ ทธิ์ในการใช้ รหัสเครื่องทีอ่ พั เดทเป็ นการเฉพาะเจาะจงอันเป็ น
ผลมาจากขอบเขตการรับประกัน หรือข้ อตกลงให้ บริการบ�ำรุงรักษาฮาร์ ดแวร์
ของ IBM นั่นหมายถึง IBM ไม่ ได้ ให้ สิทธิ์ หรืออนุญาตให้ ใช้ สิทธิ์ในการ
ดาวน์ โหลด คัดลอก ท�ำซ�้ำ หรือติดตั้งรหัสเครื่องทีอ่ พั เดท ของ IBM บนเครื่อง
เดียวกันหรืออืน่ ๆ บนเครื่องอืน่ ใด ส� ำหรับรหัสเครื่องทีอ่ พั เดท ซึ่ง IBM เป็ นผู้
อนุญาตให้ ใช้ สิทธิ์บนเครื่องนั้น การใช้ สิทธิ์ในรหัสเครื่องทีอ่ พั เดทจะต้ องด�ำเนิน
การติดตั้งรหัสเครื่องทีอ่ พั เดทบนเครื่องทีส่ ามารถใช้ ได้ และด�ำเนินการติดตั้ง
ภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมเท่ านั้น รหัสเครื่องทีอ่ พั เดทไม่ อาจติดตั้งบนเครื่อง
อืน่ และไม่ อาจคัดลอก ท�ำซ�้ำ หรือแจกจ่ ายให้ แก่ ผู้อนื่ ได้

ฝึ กอบรมทีมงานด้านไอที และคู่คา้ รายอื่นเกี่ยวกับข้อ
ตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของ IBM รวมถึงนโยบาย
และแนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการใช้รหัสเครื่ อง
และส่ วนประกอบของซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม
รู ปภาพ 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรของคุณยังคงปฏิบตั ิตาม เงื่อนไขการให้ใช้

สิ ทธิ์โดยการปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุดส�ำหรับการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการให้ใช้
สิ ทธิ์อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง

โปรแกรมฟิ กซ์ (fixes) แพตช์ (patches) หรื อสิ่ งทดแทนส�ำหรั บรหั สเครื่ อง
สามารถถูกแจกจ่ ายโดยผู้จำ� หน่ ายรายอื่นได้ หรื อไม่
ไม่ ได้ IBM ไม่ อนุญาตให้ บุคคลทีส่ ามแจกจ่ ายการรหัสเครื่องทีอ่ พั เดทของ IBM
ส� ำหรับอุปกรณ์ Power Systems หรือ System Storage หรือแสดงว่ าพวกเขาได้
รับสิ ทธิ์ทำ� เช่ นนั้น ทั้งนี้ ไม่ ว่าคุณใช้ บุคคลทีส่ ามให้ ช่วยด�ำเนินการติดตั้งหรือไม่
ก็ตาม คุณยังคงต้ องรับผิดชอบตลอดเวลาในการปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขการใช้ สิทธิ์
ของคุณเอง และแน่ ใจว่ าคุณได้ รับการอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ์ทเี่ หมาะสมถูกต้ อง IBM
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการระงับข้ อผูกพันการให้ บริการรายชั่วโมง ในกรณีทกี่ ารติดตั้ง
รหัสเครื่องไม่ ตรงกับการสิ ทธิ์ทไี่ ด้ รับอนุญาตส� ำหรับเครื่องนั้นๆ

เราพร้ อมช่ วยเหลือ

การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เป็ นสิ่ งส�ำคัญ พนักงานขายของ
IBM พร้อมจะพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการการสนับสนุนของคุณ และช่วย
คุณตรวจสอบว่าอุปกรณ์ IBM Power Systems และ System Storage ของ
คุณปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ขอ้ ตกลง IBM หรื อไม่
โปรดด�ำเนินการเพื่อจัดท�ำรายการเครื่ องของคุณในตอนนี้ และระบุความ
แตกต่างใดๆ ที่ตรวจพบเมื่อเปรี ยบเทียบจากข้อตกลงที่กำ� หนด
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ส� ำหรับข้ อมูลเพิม่ เติม

เมื่อต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้จาก
แหล่งข้อมูลเหล่านี้:
IBM Fix Central
ibm.biz/FixCentralMC

IBM Software Policies
ibm.biz/SoftwarePolicies
IBM Standard Agreements
ibm.biz/StdAgreements
Install Policy (Installation of IBM Machines)
ibm.biz/InstallPolicy
Why Are Intellectual Property Rights Important?
ibm.biz/IPRightsAreImportant
Contact IBM
ibm.com/contact/th/th/
Directory of worldwide contacts
ibm.com/planetwide/

บริษทั ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ�ำกัด
388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
สามารถดโู ฮมเพจและเย ีย่ มชมเว็บไซต์ของ IBM ได ท้ ี:่
ibm.com

IBM, the IBM logo, ibm.com, Power, Power Systems, System Storage, AIX
และ Global Technology Services เป็ นเครื่องหมายการค้าของ International
Business Machines Corp. ทีจ่ ดทะเบียนในหลายประเทศทัว่ โลก ชื่อผลิตภัณฑ์และ
ชื่อเซอร์วสิ อืน่ อาจเป็ นเครื่องหมายการค้าของ IBM หรือบริ ษทั อืน่ รายชื่อ
เครื่องหมายการค้า IBM ในปัจจุบนั มีอยูบ่ นเว็บที่ “ข้อมูลลิขสิ ทธิ์และ
เครื่องหมายการค้า” ที่ ibm.com/legal/copytrade.shtml
เนื้อหาในเอกสารนี้เป็ นเนื้อหาปัจจุบนั ณ วันที่แรกที่เผยแพร่และ IBM สามารถ
เปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอบางอย่างไม่มอี ยูใ่ นทุกประเทศที่
IBM ด�ำเนินงาน
ข้อมูลในเอกสารนี้มกี ารน�ำเสนอ “ตามสภาพ” โดยไม่มกี ารรับประกันใด ๆ โดยชัด
แจ้งหรือโดยนัย รวมถึงไม่มกี ารรับประกันถึงการขายได้ ความเหมาะสมส�ำหรับ
วัตถุประสงค์เฉพาะและการรับประกันหรือเงือ่ นไขของการไม่ละเมิดสิ ทธิ์
ผลิตภัณฑ์ของ IBM มีการรับประกันตามระยะเวลาและเงือ่ นไขของข้อตกลงซึ่งใช้
ในการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์น้นั
แผ่นพับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ขอ้ มูลเท่านั้น การใช้โปรแกรม IBM อยูภ่ ายใต้
เงือ่ นไขของข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิทเี่ กี่ยวข้องกับการให้บริการการ
สนับสนุนของ IBM อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขของข้อตกลงการสนับสนุนของ IBM และข้อ
ตกลงและเงือ่ นไขของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยง ข้อมูลในแผ่นพับนีไ้ ม่ได้เปลีย่ น หรือ
ปรับเปลีย่ นข้อตกลงดังกล่าว หรือข้อตกลงอืน่ ใดทีค่ ณ
ุ อาจมีกบั IBM
ข้อความทีเ่ กี่ยวกับทิศทางในอนาคตและเจตจ�ำนงของ IBM อาจเปลีย่ นแปลงหรือ
เพิกถอนได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ และแสดงถึงเป้ าหมายและวัตถุประสงค์เท่านั้น
1 http://www.stopfakes.gov/learn-about-ip/ip/importance
2 http://www.theglobalipcenter.com/why-are-intellectualproperty-rights-important/
3 ภายใต้ดลุ ยพินจิ ของ IBM เพียงฝ่ ายเดียว รหัสเครื่องทีอ่ พั เดทบางรายการอาจ
พร้อมให้ดาวน์โหลดได้ฟรีผา่ นทาง Fix Central ส�ำหรับการใช้บนเครื่องทีอ่ ยู่
ภายนอกการรับประกันและไม่ได้ครอบคลุมโดยข้อตกลงการบ�ำรุงรักษาฮาร์ดแวร์
ของ IBM หรือข้อตกลงพิเศษอืน่ รายการของการรหัสทีอ่ พั เดทเหล่านี้สามารถ
ตรวจสอบได้บน Fix Central ที:่ ibm.com/support/fixcentral/. IBM ไม่ได้
รับรองว่าประเภทของรหัสเครื่องทีอ่ พั เดทหมวดหมูใ่ ดหมวดหมูห่ นึ่ง จะพร้อมใช้
งานได้ฟรีในทุกกรณี และไม่สามารถยืนยันได้วา่ ประเภท หมวดหมูข่ องรหัสที่
อัพเดททีก่ ำ� หนดไว้ถกู ต้องพร้อมใช้งานได้ฟรีในทุกกรณี
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